havonta megjelenő
ingyenes közéleti
folyóirat
megjelenik:
Békés, Bélmegyer,
Kamut, Murony, Tarhos
településeken
10 ezer példányban

2018. december 11.  XXVI. évfolyam 19. szám

Karácsonyvárás a főtéren

Ahogy növekszik benned
a szeretet, úgy növekszik
a szépség, mert a lélek
szépségét a szeretet adja.
(Szent Ágoston)

Ritkaságokat, kultúrtörténeti ér
dekességeket is bemutat a béké
si születésű Dr. Veress Endre
történetíróról közelmúltban áta
dott tárlat a Galériában.
5. oldal

Fotó: Apáti-Nagy Lajos.

Idén is civil és városi összefogásból, különféle felekezetek lelkészeinek áhítatával, helyi iskolák, óvodák és művészeti csoportok fellépéseivel színesítve rendezik meg
vasárnapról vasárnapra a Békési
Adventet. A Széchenyi téren felállított Város Karácsonyfája (amely
idén Gyarakiné Gólya Eszter fenyőfa felajánlása volt), az összefogásból elkészített óriási adventi koszorú és a betlehemi jászolimitáció
terén hétről hétre egyre több érdeklődő figyeli az attrakciókat.
Ízleli az ünnepi ízeket, szimatolja a levegőt is megtöltő karácsonyi
illatokat. A kirakodóvásárban apróbb ajándékokat is be lehet sze-

Gyerekfellépések mellett karácsonyi ízek, illatok, ajándéktárgyak is várják az
ünnepvárásban résztvevőket, minden vasárnap.

rezni. Az alkalmak fél tizenegykor
kezdődnek a még hátralévő adven-

ti vasárnapokon, december 16-án
és 23-án is. 
Sz. K.

Töretlenül megy tovább
a Hétkrajcár Program
Idén november végéig mintegy
3100 adag meleg ebédet osztottak
ki szegény családokban élő gyerekeknek a Hétkrajcár Hétvégi Gyermekélelmezési Programban – hang-

zott el a minap tartott szokásos év
végi összegző rendezvényen. A nyolc
éve példaszerűen működő programról Izsó Gábor számolt be. A polgármester megköszönte az adományo-

zó magánszemélyek, vállalkozók,
egyházi és civil szervezetek, közintézmények támogatását, mellyel
életben tartják a kezdeményezést.
(Folytatás a 6. oldalon)

Fotó: Amatőr felvétel.

Eljutott az adomány Gyergyóba
Amint a Békési Újság korábban
megírta, rekordot döntött az idei
Testvérvárosok Kenyere mozgalom bevétele. A békési és környékbeli gazdáktól adományként kapott
búzából lisztet őröltek, abból kiscipókat sütöttek, melyeket augusztus 20-én értékesítettek. A mozgalom célja, hogy megsegítse romániai
testvértelepülésünk, Gyergyószentmiklós „árvaházát”, a Szent Anna
Gyermekotthonban élőket.
(Folytatás a 7. oldalon)

A lapszám
üzenete

A békési mozgalomból sokáig tudnak tüzelni az erdélyi gyermekotthonban.

Kerüljön
a karácsonyfa alá
idén is
a Békési Kalendárium!
A kiadvány még megvásárolható a következő helyeken:
 Cerka papírbolt
 Barta kereskedés
 Püski Sándor Könyvtár
 Antikvárium
 Békési Uszoda
Minden 2019-es
Békési Kalendáriumhoz
ajándék könyvjelző.
A 160 oldalas kiadvány ára:
850 Ft.
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Önkormányzati hírek, felhívások

Békési újság

Húszéves Békésen az integrált nevelés
Éppen 20 esztendővel ezelőtt kezdték meg
a Békési Kistérségi Óvoda Ótemető utcai tagóvodájában az integrált nevelést, melynek célja
a sérült, lemaradó, nehezen nevelhető, speciális fejlesztést igénylő gyerekek együtt nevelése
ép társaikkal. A jubileum apropóján rendeztek
konferenciát az integrációról a - mai nevén Bóbita Tagóvodában, a közelmúltban. Az óvodai integrált nevelésről Urbancsekné Sebestyén
Marianna vezető óvónő tartott előadást. Elmondta, hogy az integrált nevelést szülői kezdeményezésre kezdték el ebben a régi-régi óvodában, ahol még 1910-ben egy csoporttal indult meg a munka. A legelső feladat a tárgyi

feltételek előteremtése és a szakemberek megtalálása volt. Az idők folyamán terápiás eljárások széles körét ismerték meg és alkalmazták.
Az integrált nevelés állandó tanulást, folyamatos önképzést igényel az óvónőktől – hangzott
el. A Bóbita Óvoda nevet 2010-ben vették fel
és 2014-ben költöztek be a régi helyén épített
új óvodaépületbe, ahol öt csoportban 125 férőhely van. Az óvoda teljes kihasználással működik, a gyerekek közül 26-an sajátos nevelési
igényűek, beilleszkedési vagy egyéb gondokkal
küszködnek.
A konferencián együttműködési szerződést
írt alá a Békési Kistérségi Óvoda a békéscsa-

Támogassa a Hétkrajcár Egyesületet!
A Hétkrajcár Egyesület hétvégi gyermekélelmezési programja a
rászorulók részére meleg ételt biztosít, már nyolc éve. Az egyesület karitatív tevékenységének folytatásához pénzbeli támogatásokat
várnak. A Hétkrajcár Egyesület bankszámláját az Endrőd és Vidéke
Takarékszövetkezet vezeti. Száma: 53200077-11095103. Közleményként tüntessék fel: Hétkrajcár.

bai Lencsési Integrált Óvodával, valamint a
helyben működő Dr. Illyés Sándor Óvoda,
Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskolával. Ezek a szerződések a szakmai
tapasztalatcserét, a jó gyakorlatok átvételét
szolgálják.
A rendezvényen a nevelőket megcélzó szakmai előadások mellett bemutattak egy kisfilmet, melyben olyan szülők vallanak a békési
óvodai integrált nevelésről, akiknek a gyermeke ebbe a nevelési intézménybe járt és kapott
felkészítést az iskolára. A filmet Pusztai Gábor
Máté készítette el.
Szegfű Katalin

Minősített Könyvtár címet
kapott a városunk könyvtára

zépiskolában tanuló, jó tanulmányi
eredménnyel bíró, anyagilag nehéz
helyzetben lévő családok gyermekei pályázhattak. A pénzbeli támogatást 10 hónapon át kapják meg a
nyertesek. A programot tavaly indította el az önkormányzat, hogy
ezzel is motiválja a jól tanuló, de
szorongató szociális környezetben
élő fiatalokat.

Fotó: Gazsó János (GA-Pix Fotó).

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 12 diáknak ítélte oda Békés Város Középiskolai Ösztöndíját. Az ünnepélyes
eredményhirdetésre a napokban
került sor. A júniusban kiírt pályázatra határidőig 13 pályázat érkezett be, ebből 12 felelt meg a pályázati feltételeknek. Az ösztöndíjra a helyben, nappali tagozaton kö-

Az ösztöndíjas békési fiatalok a városvezetőkkel.

Fotó: GA-Pix Fotó.

Fiatalok tanulmányát
támogatja az önkormányzat
A békési könyvtár munkatársi köre.

A közelmúltban átvehette a Békés Városi Püski Sándor Könyvtár a „Minősített Könyvtár” címet
– tájékoztatta a Békési Újságot
Erdősné Sági Mária, az intézmény
igazgatója. Az ünnepélyes átadóra a fővárosba, az Emberi Erőforrások Minisztériumához utazott a
békési delegáció. A könyvtár szakmai munkájának elismerését jelentő oklevelet Fekete Péter kultúráért felelős államtitkár nyújtotta át.
- Az elnyert cím a könyvtári kollektíva közös, folyamatos, kitartó
munkájának elismerése. A minőségirányítási módszerek bevezetése már
több éve tart a könyvtárban. Munkánkban nagy segítséget jelentett,
hogy a Nemzeti Kulturális Alap két
alkalommal is támogatta felkészülésünket a cím megszerzéséért. A
nyertes pályázatok lehetővé tették,
hogy külső szakértő segítségével

kezdjük el a belső képzést, amelyen
minden szakmai munkatárs részt
vett – mondta el lapunknak Erdősné
Sági Mária. Mit jelent mindez a minőségirányítási munka a mindennapokban? A legfontosabb cél nyilvánvalóan a könyvtárhasználók szakszerű, pontos kiszolgálása. A használók
igényeinek megismerése érdekében
különböző módszerekkel gyűjtik a
véleményeket, észrevételeket, javaslatokat. Ezeket elemzik és beépítik a
mindennapi munkájukba. Egy modern, 21. századi könyvtár már nem
„csupán” kölcsönöz. Közösségi térként, a kultúratermesztés színtereként is működik, helytörténeti dokumentumokat digitalizál, a digitális írástudást és az olvasáskultúrát
fejleszti. A Minősített Könyvtár címet 2011 óta lehet elnyerni, és évente mindössze néhány intézménynek
ítélik oda. 
Sz. K.

aktuális

Békési újság

Ünnepi köszöntés

Közérdekű információk

Kedves ünnepre készülő békésiek!

Az esztendő napjai: megannyi kisebb, nagyobb küzdelem, amelyek győzelmek és tanulságok emlékeivel
sorakoznak egymás mögött. Végigtekintve rajtuk, a
maga módján mind-mind egy ünnep, hiszen általuk
léptünk tovább, haladtunk előre a számunkra kijelölt
úton. Ám ilyenkor, az adventi időszakban, ez a haladás
egyre elgondolkodtatóbb, befelé figyelő lépésekbe vált
át. Immár ünneplőbe öltöznek az utcák, s velük együtt
lelkünk is a közelgő karácsonyest varázsa felé fordul. Az
advent fényei ugyanis képesek a külső csillogást és várakozást is belső ragyogássá változtatni. Ahányan vagyunk, annyiféle módon ölt formát ez a várakozás, hogy
mindannyian megélhessük saját belső ünnepünket. A
karácsony legnagyobb csodája talán éppen ebben rejlik,
ahogy belső, személyes készülődésünk, ünnepi csodavárásunk végül mégis egymáshoz vezet el bennünket.
Családok, barátok, és egész keresztény világunk összetartozásának legszentebb ünnepe a Megváltó születése,
ami a szeretet és hűség alapjait rakta le szerte a vilá-

gon. Forduljunk hát ezzel a szeretettel most egymás felé! Ismerjük fel az ünnep fényében egymásban mindazt, ami összeköt bennünket! Ám a fény, legyen bármilyen erős, nem egyformán jut el mindenhová, ezért
figyeljünk azokra is, akik nélkülöznek, akik ezekben a
napokban is nélkülözik az odafordulást. Számukra egy
jó szó, egy mosoly hozhatja el az igazi ünnepet. Kívánom, hogy mindannyiunk számára váljon hát elérhetővé most az örömhír, Megváltónk születésének csodája.
Így kívánok mindannyiuknak áldott, békés karácsonyt!
Dankó Béla, országgyűlési képviselő

Mi a helyzet a hajléktalanokkal?
A téli, hidegebb idő beköszöntével sürgetőbbnek tűnik a kérdés, használtsággal dolgozik jelenleg. Ez
hogy mi a helyzet a békési hajléktalanokkal, a társadalom peremére ötven személyt jelent. Október és
szorulókkal. Ki gondoskodik róluk ezekben az időkben?
november hónapban dömpingszerosában többen élnek nem lakhatás
céljára szolgáló épületekben, fűtésre nem alkalmas házakban. A téli
időszakban a Szociális Szolgáltató
Központ Családsegítő Szolgálata és
a társszervek (rendőrség, polgárőrség), valamint a lakosság hatványozottabban odafigyel a hajléktalan
vagy annak hajléktalanság küszöbén élő személyekre.
A városban működő Hajléktalanok Átmeneti Szállása 99%os ki-

Fotó: Szociális Szolgáltató Központ

Kádasné Öreg Julianna, a békési
Szociális Szolgáltató Központ igazgatója nyilatkozott erről lapunknak. Elmondta, hogy a hajléktalanság vidéken kevésbé látható, ám
annál mélyebb. A hajléktalanságnak is megvannak a fokozatai, ezért
a szociális szakemberek is tudják,
mely időszakban milyen módszereket lehet alkalmazni az emberi méltóság megtartásához, a társadalmi
integráció elősegítéséhez. Békés vá-

Az ilyen romos épületben is lakhatnak emberek. Érdemes figyelni, hogy van-e
mozgás a ház körül, frissnek tűnő szemét vagy cipőnyomok a hóban, sárban,
kitaposott ösvény az avarban. Figyeljünk egymásra!
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rűen „költöztek be” az intézménybe a rászorulók, annak az október
15-én életbe lépett új törvénynek a
hatására, amely megtiltja az utcákon, köztereken való életet. A törvény betartását a rendvédelmi szervek fokozottan felügyelik.
Mit tehet a lakosság? A Békés
Városi Szociális Szolgáltató Központ új, innovatív módon szeretné
a kiszolgáltatott személyeket támogatni, ezért 2019. január 1-től a telefonon, a postai illetve a személyes
úton tett bejelentések mellett lehetőség lesz anonim módon jelezni az
intézmény honlapján (bvszszk.hu),
ha a téli időszakban – főként a nagyon hideg időkben elrendelt úgynevezett Vörös Kód idején – fűtetlen, nem lakhatás céljára szolgáló
épületben élő személyről szeretnének bejelentés tenni az állampolgárok. A jelzés azonnal befut
a kapcsolattartóhoz, aki haladéktalanul intézkedik. Kádasné Öreg
Julianna kiemelte, hogy mindan�nyiunk közös felelőssége az embertársainkról való gondoskodás, ezért
várják a jelzéseket. 
Szegfű K.

Ügyeletes gyógyszertár
december 8-15.
Levendula Patika (Csabai u.)
december 15-22.
Jázmin Patika (Rákóczi u.)
december 22-29.
Turul Patika (Piac tér)
december 29.–január 5.
Oroszlán Patika (Kossuth u.)
január 5-12.
Levendula Patika (Csabai u.)
január 12-19.
Jázmin Patika (Rákóczi u.).
A gyógyszertári ügyelet
hétfőtől-péntekig 18-20 óráig, vasárnap és
ünnepnap 9-11 óra valamint 17-18 óra között
vehető igénybe. Egyes patikák szombaton is
nyitva tartanak.
Orvosi ügyelet
a Kossuth utca 16. szám alatt (a volt Tüdő
gondozó épületében) érhető el. Telefon:
66/414-514.

Anyakönyvi hírek
Házasságot kötöttek
Mészáros Péter Dániel és Kovács Erika, Ra
batin Balázs és Farkas Hajnalka, Vári János
és Túri Gabriella Marianna, Somosi And
rás és Burjáng Magdolna, Szabó Mátyás és
Janicová Rita.
Sok boldogságot kívánunk!
Elhunytak
özv. Egeresi Sándorné Korcsok Margit (78
évesen, Murony), Hegyesi Sándor (83), özv.
Gyuri Péter Pálné Fodor Mária (97), özv. Mu
csi Istvánné Sutyin Zsuzsanna (92), Sebes
tyén Imre (93), Orbán Sándor (67), Pap Ist
ván (93, Kamut), Domokos István (74), özv.
Priskin Pálné Püski Irén Mária (70), Nánási
Gábor (63), Takács Józsefné Hegyesi Jolán
Margit (82, Murony), Deák László (87), Ilyés
Sándorné Kovács Anna (80), Bányai Mihály
János (66), özv. Zseák Sándorné Takács Ilona
(83), Laczkó József (43).
Nyugodjanak békében!

békési-tem

Temetkezési
szolgáltatás

Békés, Piac tér 1.

Telefon: 06 -66/411-957  06-30/6355-245
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TEGYE KÉNYELMESSÉ MOBILFIZETÉSSEL!
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Kultúra, jegyzet
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Amit eddig még nem
tudtunk Veress Endréről
Levéltárban folytatott kutatásokat. Ezen ritkaságok mellett a neves történetíró személyes tárgyai is
vitrinekbe kerültek, például dolgozószobája bútorai, tintatartója,

Fotó: Gazsó János (GA-Pix Fotó).

A Dr. Veress Endre életével és
történetíró munkásságával kapcsolatos ismereteink hiányosságával szembesít az a tárlat, amely
a napokban nyílt meg a Galériá-

Dr. Veress Endre dolgozószobáját is berendezték a tárlaton.

ban. A Veress Endre születésének
150., míg halálának 65. évfordulója alkalmából összeállított kiállítás olyan ritkaságokat is bemutat,
mint például a történész nagyapjának korából származó, közel
200 éves biedermeier ágy, amelyben a családi legendárium szerint egy éjszakán át, 1849-ben a
Szentkoronát rejtegették. Szintén
a látogatók elé tárják Veress Endre íróasztalt, melyet még az apja,
az 1848-49-es szabadságharc hadnagya, Veress Sándor kapott ajándékba I. Károly román királytól,
amiért mérnökként közreműködött a Bukarest-Predeal vasútvonal kiépítésében. Szintén látható
két papi miseruha darabja, melyeket Veress Endre XI. Pius pápától kapott, amikor a Vatikáni

cvikkere, nagyítója, de legfőképpen kéziratai, kiadott cikkeinek
és tanulmányainak másolatai vagy
eredeti példányai. Dr. Veress Endre életútját és - leginkább a 16-17.
századi Erdély történetére és Báthory Istvánra fókuszált, mindmáig kellően el nem ismert - történészi életművét, emlékezetét
részletesen a nézők elé tárja az S.
Turcsányi Ildikó múzeumigazgató
vezetésével összeállított értékes kiállítás, amely a jövő év februárjáig látogatható a Galéria kistermében. Városunk neves szülöttének
jobb megismerése érdekében általános iskolásoknak múzeumpedagógiai foglalkozásokat is tartanak
majd – hangzott el a november
23-i kiállításmegnyitón.
Szegfű Katalin
Vállaljuk:

Tárház u. 22/2.

Muszaki vizsga
és eredetiség-vizsgálat
+36 30 963-0861

+36 30 588-0265

E-mail: szerviz@alfoldmix.hu

 Motorkerékpárok
 Személygépkocsik
 Kistehergépkocsik
 Utánfutók
műszaki
vizsgáztatását.
Továbbá minden
gépjármű
eredetiségvizsgálatát
helyben, akár azonnal!
Előzetes átvizsgálás.
Műszeres
diagnosztika.
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Jegyzet

Lelkek láncolata
Most, a román centenáriumi
ünnepségek után eszembe jutott
néhány gondolat. Sok szó esett
már a Kós Károlyhoz is köthető transzilvanizmusról, mely Erdély érdekeinek érvényesítését
céljául kitűző ideológia. Az irodalomban olyan irányzat, amely
az 1918 utáni Erdélyben a magyar szellemi élet megteremtését, intézményeinek kifejlesztését tűzte ki céljául. A megszületett művekben is „Erdély lelkét”
kívánta a szépirodalom eszközeivel kifejezésre juttatni. Ideológiájának legtöbb tana beépült
az erdélyi magyarság közösségtudatába. Kós Károly szerint
„Ez az országrész külön históriai egység ezer esztendő óta, saját
külön erdélyi öntudattal, önálló
kultúrával, önérzettel. Az erdélyi embert minden vonatkozásban determinálja ez a föld. Van
erdélyi psziché, amely nem az
erdélyi magyarság privilégiuma,
de predesztinációja az erdélyi
németségnek és románságnak is.
Ezer esztendő alatt Erdély földjén megtörténik az a gyönyörű
csuda, hogy három nép és három
kultúra éli életét úgy egymás
mellett, hogy mindhárom megőrzi, mert megőrizheti a maga
külön való egyéniségét, de amellett közös és minden környező
néptől idegen és rokon néptől
és kultúrától elütő karaktert is
felvesz.” Tavaszy Sándor szerint
Erdély lelkét alig tudjuk racionálisan megragadni. Inkább éljük és érezzük, mintsem tudjuk
és ismerjük. „Ott van a tekintetünkben, mosolyunkban, szavunkban, szívünk tiszta nemességében, ott van járásunkban,
ott van minden idegszálunkban,
mert itt, ezen a földön, ennek a
históriájában, genius locijában
lettünk azokká, amik vagyunk.
S ha ilyen sajátos erdélyi szellem
vagyunk, akkor nekünk magunknak kell kultúránkat is formálnunk, mert a mi számunkra
kultúrát senki, még magyaror-

Pálmai Tamás
szági testvéreink sem tudnak alkotni és adni.”
Nemrég Válaszúton jártunk,
a mezőségi szórvány magyarság
e nagyszerű szellemi centrumában. Beszélgetés közben rákérdeztem a házigazdákra: hogyan
éltétek túl a Gyurcsány-érát? Nehezen, mondták, hiszen ugyan
nem apadt el az anyaországi támogatás, de jócskán lecsökkent.
Napi fizetési gondjaink voltak.
De volt olyan román vállalkozó,
aki hitelkeretet nyitott nekünk,
hozta minden nap az élelmet, mi
meg fizettünk, amikor tudtunk.
Nem nézte, hogy magyar iskola vagyunk, csak azt, hogy erdélyi gyerekeket tanítunk, hogy
olyan körülményeket biztosítunk
nekik, melyek láttán még óvodás korúakat is ideadnak a szülők, olyan családokból is, ahol talán csak az egyik dédnagymama
volt magyar. Nem baj, hogy magyarul tanulnak, a szülők érzik,
hogy védő szeretet, gondoskodás
veszi körül aprócska gyerekeiket.
Nos, nem hiszem, hogy a beszállító olvasta a transzilvanizmus
műveit, de generációk óta ott,
Mezőségen nőtt fel családja minden tagja. Zsigereiben volt az
igazi erdélyiség, emberség. Érző
lelkek láncolata alakult ki, nemzetiségtől függetlenül. Ennyi,
csak ennyi volna, egy kis történet, mit ilyenkor, ünnepkor el
kellett volna mondani. Ünnepkor, mely kinek az, kinek nem.
De attól a közös élet megy tovább, s bizony mondom, békében telne-múlna, ha a politika
nem szítaná a gyűlölet előbbutóbb őt is megperzselő lángját.
Ki lángot vet, tüzet arat, pedig
ezen utóbbinál lehetne akár közösen melegedni is.
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Töretlenül megy tovább
a Hétkrajcár Program

Miben segíthet önnek a Harila?
– Állapotfelmérés (hallásvizsgálat)
– Beutaló nélküli felvilágosítás a hallásjavítás lehetősé
geiről
– Csúcsminőségű hallókészülékek TB támogatással vagy
anélkül egyénre szabottan
– Egyéni fül illesztékek hallókészülékhez (uszodai, illetve
zajvédő füldugók) készítése
– Hallókészülékek egyénre szabott programozása
– Hallókészülék felülvizsgálata, szükség szerint javítása
– Hallókészüléket ápoló szerek forgalmazása
– Fülzúgáskezelésre is van lehetőség (részletesen személyesen)

Kérdései vannak? Jöjjön el hozzánk!

A Harila Plusz Kft-t megtalálja a rendelőintézetben, a József Attila u. 5. szám alatt.
Rendelési idő: hétfőn és csütörtökön 14-17 óra között.
Bejelentkezés: +36-30/984-14-38

(Folytatás az 1. oldalról)
Izsó Gábor elmondta, hogy bár
nő az iskolai gyermekétkeztetésben részesülők száma, azért még
van igény a hétvégi étkeztetésre
olyan családokban, ahol nem biztosan jut ezekben a napokban meleg étel az asztalra. A programba
bekerülésről ifjúságvédelmi szakemberek döntenek. Vigyáznak arra, hogy ez a segítség ne váljon automatizmussá. Cserébe társadalmi

munkát vár el a városvezetés, például a várostakarítási akcióba már
többen bekapcsolódtak a Hétkrajcár által megsegített családok közül. A rendezvényen megköszönték a szervezők közül Nagyné
Hidvégi Mária egyesületi elnök és
Kenyeres-Zsebics Emőke titkár kitartó munkáját. A meghívottakat
Szabó Ila és Hajtmann Ildikó ünnepváró zenés-prózai műsora szórakoztatta. 
Sz. K.

Sültes tálak, hidegtálak
rendelése, kiszállítással!

TÁMOGATOTT SZOCIÁLIS
ÉTKEZÉS!
LAKODALMAK, családi összejövetelek, céges és más
rendezvények TELJESKÖRŰ lebonyolítása. Komplett
lakodalmas menüsor már 6500 Ft/fő áron!
Érdeklődjön a részletekről telefonon
vagy személyesen.
Nagyház Pince Borozó Békés, Széchenyi tér 6.
Telefon: 00 36 30/322-24-24.

Kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog új évet kíván
és mindenkit szeretettel vár a Borozó személyzete.

Az Ismerős Arcok jön Békésre
Energiaitalok
A szülők egy része tiltja, a gyermek vagy tinédzser pedig mégis issza. Az
energiaitalt fogyasztók mintegy fele a fáradtság elnyomására, az ébrenlét fokozása, a koncentrációs képesség és a teljesítmény javítása céljából
issza, sokan az üdítő hatásáért fogyasztják. Napi két palacknál több fogyasztása jelentősen emeli a szívet és az érrendszert érintő betegségek
kockázatát, különösen akkor, ha alkoholt is isznak mellettük.
Az energiaitalok a koffein mellett egyéb, növényi eredetű stimulánsokat,
és cukrot is bőségesen tartalmazhatnak. A koffein élénkítő hatásának
megszűnéséhez átlagosan 12 órára van szüksége a szervezetnek.
Amennyiben két palacknál többet ivott rövid időn belül, heves szívdobogást és mellkasi fájdalmat érez az elfogyasztása után, haladéktalanul forduljon orvoshoz! Ügyeljenek a mértékre és tartsák magukat egészségben!
Dr. Jeszenszky Attila, szakgyógyszerész

Az Ismerős Arcok zenekar 2019ben ünnepli fennállásának 20. évfordulóját. Ebből az alkalomból
egy országos koncertturnéra indulnak „Egy vérből valók vagyunk –
20 év, 20 dalban, 20 helyszínen”
mottóval.
Az előadásokon exkluzív környezetben csendülnek fel az elmúlt két évtized legkedveltebb
dalai, újragondolva, akusztikus
formában. A hagyományos koncertekhez képest hosszabb műsoridővel, más színpadképpel és
egyedi megszólalással teszik emlékezetessé az előadásokat. Ez a
koncert megismételhetetlen lesz,
hiszen ilyen felállásban és megszó-

lalásban csak az országos turnéban szereplő helyszíneken mutatják be a dalaikat.
A húsz koncerthelyszín között
találjuk Békést is. A koncert január 19-én, szombaton lesz 20 órától. Helyszíne a Kecskeméti Gábor Kulturális Központ. Jegyek
elővételben 3000 és 3500 Ft-os
áron vásárolhatók meg a helyszínen.


Békési újság

Békési sorsok, békési arcok

Megfelelni önmagamnak
Azóta dolgozunk együtt Szegfű Katalinnal, a főszerkesztőnkkel, mióta kezébe vette a Békési Újság irányítását. Többször is kértem már, hogy legyen az interjúalanyom és most végre beadta a
derekát, mert fontos közlendői vannak a lapról az
olvasóknak.

Fotó: Gazsó János.

- Kezdjük a legnehezebbel. Milyen embernek tartod
magad?
- Perfekcionista embernek tartom magamat. Minden
munkámban a tökéletességre törekszem, nem elégszem
meg az „elég jóval”. Szerintem ez a szemlélet, a szorgalom és a tehetség viszi előre a világot. A lustaság és a
tehetetlenség szellemét nem tudom elviselni. Az nem
nagyon foglalkoztat, mit gondolnak rólam az emberek,
csak a saját elvárásaimnak akarok megfelelni.
- Aktívan veszel részt a város életében és itt nem
csak az újságunkra gondolok. Tudom, hogy egyesületi
munkát is végzel. Beszélj, erről kérlek!
- Tavaly áprilisban, a várossá nyilvánítás évfordulóján, Békés Városért kitüntetésben részesültem. Nem
vagyok híve az újságírók nem szakmai elismerésének,
de megnyugvással töltött el, hogy nem a városvezetés,
hanem a közéletben aktív civil szervezetek, oktatási és
kulturális közintézmények jelöltek. Egyébként a legfiatalabb lehetek, aki valaha átvehette. Ekkor elgondolkodtam, hogy mit is adok én a városnak, amivel ezt az
elismerést kiérdemeltem. A Nefelejcs Egyesület egyik
alapító tagja és sajtómegjelenéseinek felelőse vagyok.
Szimpátiával figyelem a városvédők munkáját. A kulturális közéletben jelen vagyok. Olykor felkérnek kiállítások megnyitására, előadásokra, beszédekre. Nem szoktam nemet mondani. De a legfontosabb a könyvtárban
tartott Filmklubom. Ez most a legnagyobb sikertörténet Békés kulturális életében. Havonta egyszer, 35-45
ember, minden érdek nélkül összejön a filmművészet
jegyében. Kicsit beszélek a filmről, amit együtt megnézünk, aztán beszélgetünk róla. Kialakult egy törzsgárda, ami nagy öröm a számomra.
- Főszerkesztőként miben látod lapunk jelentőségét?
- Büszke vagyok arra a közösségre, amelyet a Békési Újság maga köré gyűjtött és megtartott 2004 óta,
amióta a Családért Alapítvány adja ki. A szerzők máig ingyen, városszeretetből publikálnak. Ebben a folyton változó, értékvesztett világban ez még megmaradt.
A Békési Újságot a megye és a környék egyik legnívósabb városi lapjaként tartják számon, és ez legfőképpen
ezeknek a lelkes embereknek köszönhető.
- Sokakat foglalkoztat, hogy kéthetesből havilappá
váltunk. Mi indokolta ezt a változtatást?
- Számos olvasónk tényleg veszteségként éli meg a
Békési Újság ritkább megjelenését és ez valóban az is,

minden városlakónak. A döntésre az írott média jelentőségének csökkenése és egyéb gazdasági szükségszerűségek miatt kényszerültünk. Saját lábára kellett állítani a
lapot, ez indokolja a korábbinál nagyobb számú hirdetés
megjelentetését. A ritkább megjelenés és formátumváltás (utóbbit az olvasók egyértelműen pozitívan fogadták), bizonyos szerkesztési elvek és gyakorlatok megváltoztatását hozta. Több interjút és exkluzív hírt közlünk,
míg az eseménytudósítás már nem olyan hangsúlyos,
havilapként nem is lehet az. Amiből viszont nem engedek, az a sokszínűség és a megbízhatóság.

- Nem csak újságíró vagy, hanem tanár is. Ez men�nyire áll közel hozzád?
- A tanítás számomra szükségszerűség. Pusztán az
újságírásból, lapszerkesztésből, kiadványok szerkesztéséből nem tudom fenntartani egyéni vállalkozásomat,
ezért kényszerülök a tanításra. De ez nem jelenti azt,
hogy amikor a katedrán állok, akkor ne élvezném átadni a tudást gimnazista diákjaimnak. Két békéscsabai jó
nevű iskolában, az Andrássy Gyula Gimnáziumban és
az evangélikus gimnáziumban vagyok óraadó, mozgóképkultúra és médiaismeret a tantárgyam neve.
- Mit kívánsz az olvasóinknak az elkövetkező esztendőre?
- A Békési Újság küldetésének érzem, hogy pozitív szellemiségű, nem utálkozó, nem panaszkodó,
inkább az értékeinket felmutató kiadvány legyen.
Ugyanez igaz a város legsikeresebb nyomdatermékére, a Békési Kalendáriumra is. Célunk, hogy érzékeltessük, jó itt élni, meg lehet keresni azt, ami minket
békésivé és értékessé tesz. Ezeket megtaláljuk a múltunkban, hagyományainkban, őseink életvitelében,
a tájban. Ezeknek szellemében kívánok áldott karácsonyt és elégedettségre okot adó új esztendőt a Békési Újság olvasóinak! 
Gugé
Következő beszélgetőtárs: ifj. Szeverényi Barnabás, Junior
Prima Díjas néptáncos.

Interjú
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Eljutott
az adomány
Gyergyóba
(Folytatás az 1. oldalról)
Az otthon vezetőivel egyeztetve idén mintegy 18 köbméternyi
tűzifát vásároltak a pénzből. Most
ez jelenti ott a legnagyobb segítséget. De jutott más adomány is. A
mezőberényi Markos család százezer forintot adományozott, amiből száraztésztát, más tartós élelmiszereket és tisztítószereket vásároltak a kezdeményezők és azt is
eljuttatták. Vittek még a lisztből
is, mert az otthonban maguk készítik a kenyeret. Továbbá a folyamatosan érkező használtruha és gyermekjáték adomány is célba ért. A
lisztből még Kászonba, az ottani
gyermekotthonba is jut – ismertette a Békési Újsággal, a Testvérvárosok Kenyere médiapartnerével a
főszervező Öreg Gábor, aki egyben
köszönetet mondott a búzát adományozó gazdáknak és a kenyeret megvásárlóknak, akik nélkül
e kezdeményezés nem lenne ilyen
sikeres. Adományok folyamatosan
érkeznek ezekben a hetekben is,
így még további édességet és más,
a mindennapokban szükséges dolgokat tudnak eljuttatni az erdélyi
gyerekekhez advent idején.
Szegfű Katalin

ADJUNK ESÉLYT
AZ ÉLETRE NEKIK IS!
Telefon: 70/947-35-04,
20/399-78-09.
Honlap:
www.bekesiallatvedok.hu

Adószám:
18392607-1-04.
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Készült Magyarország Kormánya megbízásából.

hirdetés

Nemzeti_konz_01-06-csaladok-213x275.indd 1

2018. 11. 29. 15:26

Tudósítás, interjú

NÉVJEGY

Fess
Rochilde

Név: Mu csiné Fodor Hajnalka
Foglalkozás: cukrász
Kedvenc zene: Halott Pénz: Majd
Kedvenc film : Feg yver tele n katona
Kedvenc étel: juhtúrós sztrapa cska
Kedvenc ital: kapucsínó
Kedvenc hely: Tihany és Sopron
Kedvenc idő töltés: olvasás

Dzseki,
gyerekkabát,
síruha,
melegítő,
pléd,
joggingfelső,
és divattáska
érkezett!

- Milyen út vezetett el oda, ahol
most tartasz?
- 18 évesen kezdtem a pályát,
felszabaduló cukrászként azonnal
sikerült elhelyezkednem. Egy helyi vállalkozónál, Nagy Lajosnál
töltöttem el közel 13 évet, az alapokat ott sajátítottam el. De úgy
éreztem, hogy ennél több tudást
szeretnék szerezni, fejlődni elméleti és gyakorlati szinten egyaránt. Békéscsabára jelentkeztem
egy viszonylagosan frissen nyitott
cukrászatba. Ott a francia des�szerteket tanultam fél évig, majd
újabb változás következett. Úgy
alakult, hogy lehetőségem adódott egy teljesen ismeretlen, új és
izgalmas világba belekóstolnom,
ez pedig a tányérdesszertek világa. Békéscsabán újra nyitott a
Veszely Csárda, ahol a kezdetek
óta én felelek az étterem des�szertjeiért. Ez egy teljesen más vi-

Első osztályú
nyírségi burgonya

150 Ft/kg áron kapható!
Békés, Teleki u. 17.
Tel.: 66/411-023
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Staféta

lág. Nem előre elkészített süteményt kap a vendég, hanem akkor készül el, amikor megrendeli.
Ez akkor tud érdekes lenni, amikor teltház van. De mindig nagy
öröm számomra, ha egy-egy fogás
után egy finom desszerttel zárják
az étkezést és megdicsérik azt.
- Mit tartasz az eddigi legnagyobb sikerednek?
- Család és munka mellett idén
nyáron sikeres érettségi bizonyítványt szereztem, tanulmányaimat folytatva pedig szeptembertől a Budapesti Teológiai Akadémia hallgatója lettem. Ősztől az
egyik legnagyobb közösségi portálon elindítottam egy cikksorozatot, Desszert sorozat néven. Szabadidőmben igyekszem felkutatni
régmúlt és mai idők kedvenc süteményeinek történetét. Sok hasznos információt, érdekességet, izgalmas dolgot kikutattam már és

Rovatgazda:
Serfecz Dávid

Fotó: Pusztai Gábor Máté.

Békési újság

örülök, hogy másokkal is megoszthatom ezeket.
- Hogyan képzeled el az életed
10-20 év múlva?
- Szeretném megszerezni a mester címet és a szakma leendő diákjait oktatni. Nagy álmom egy saját desszertes könyv illetve terveim
között szerepel nem csak kizárólag
szakmabelieknek, hanem hobbicukrászoknak tartott képzés vagy
kurzus megtartása.
A stafétát Lipcseiné Tasnádi Ágnesnek adom tovább.

Megérkezett idén is az összefogás Mikulása
ta volt a szokásos útitárs. A mezőségi szórvány gyerekekeit magyarul oktató-nevelő Kallós Zoltán Alapítványi Iskola 130 lurkója

örülhetett a gimisek szép műsorának, a KÉSZ - békési cukorkaüzemből származó - ajándékainak
és a Családért Alapítvány finom-

Fotó: Virág István.

Szokásosan megszervezte idén
is a Mikulás ünnepséget idén is a
békési KÉSZ a Családért Alapítvánnyal együtt, mégis más elvek
és értékek mentén. Mint eddig,
most is megvolt a szokásos bűvész
bácsis ünnepség a testi-szellemi
fogyatékkal élő gyerekek iskolájában, frenetikus sikert aratva.
Több mint száz gyermek arcára
mosolyt csalva. Molnár Imre hatalmas, „trükkös” lelke ezúttal is
átütő produkciót nyújtónak bizonyult, mint azt a Bereczki Mónika
elmesélte, aki házigazdája volt az
eseménynek. Az emlegetett csapat
ezúttal Válaszútra ment határon
túlra, ahol a békéscsabai evangélikus gimnázium Sándor-Kerestély
Ferenc tanár úr vezette diákcsapa-

Több száz gyermeknek adott ajándékot és emlékezetes műsort a KÉSZ és a lapunkat kiadó Családért Alapítvány közös Mikulása.

ságainak. Külön köszönet ezért
Barkászné Brezina Beának és családjának, barátainak.
A békési ünnepség ezúttal a katolikus templomban volt, ahol Nagy
Tibor plébános úr méltó körülményeket biztosított a rendezvénynek
és kedves szavakkal üdvözölte a
mintegy 100 gyereket, akiket a város három közép-iskolájából verbuváltak össze szervezők. A „refis” tanító néni, Horváthné Kőrös Anikó
meséi és az evangélikus gimnázium
diákjai méltó sikert arattak. E nem
szokványos rendezvényre végül
- Csaba felől jövet - beugrott a hatalmas termetű, de jóságos Mikulás
is, kiosztva ajándékait. Szép és teljesen ökumenikus volt tehát idén is az
összefogás Mikulása. 
P. T.
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Tisztelt Olvasóink!
Az apróhirdetésekben szereplő adatok hitelességéért szerkesztőségünk
NEM vállal felelősséget. Csak lakossági
apróhirdetéseket adunk közre.
Ingatlan
Tisztelt olvasóink!

Lapunkban KIZÁRÓLAG olyan
ingatlanhirdetéseket teszünk közé,
amelyben FELTÜNTETIK
AZ INGATLAN IRÁNYÁRÁT is.
Megértésüket köszönjük.
Ingatlan 2 millió forintig
A borosgyáni 4-es tavon horgásztórész eladó.
Irányár: 350 ezer Ft. 70/236-35-37.
Borosgyáni 4-es horgásztavon tulajdonrész eladó. Irányár: 450 ezer Ft. Tel.: 20/800-82-12.
Ingatlan 2-5 millió Ft között
Békésen építési telek (867 m2) eladó. Irányár:
2,2 millió Ft. Érd.: 70/771-90-33.
Tanya eladó a muronyi kövesút mellett gyümölcsössel 13 AK szántóval. Irányár: 2,2 millió Ft.
Érd.: 70/218-59-72.
Felújítandó ház eladó borosgyáni városrészen
aszfaltos út mellett, nagy kerttel. Központi fűtés
és ipari áram. 4,75 millió Ft. Érd.: 70/409-42-11.
Mátra utcában, a fürdő szomszédságában nagy
portával lebontandó, felújítandó, vagy bővíthető
ház eladó. Irányár: 4,9 millió Ft. Érd.: 20/33-93-474.
Ingatlan 5-7 millió Ft között
Kertes ház eladó vagy tömblakásra cserélhető.
Irányár: 5,2 millió Ft. Tel.: 70/36-11-973.
Tátra utcában kétszobás, régi építésű családi ház
eladó. Irányár: 5,9 millió Ft. Érd.: 30/553-70-70.
Tanya eladó kövesút mellett, melléképülettel,
nagy kerttel 6 millió Ft-ért. Komfortos, költözhető. Tel.: 30/96-18-765.
Deák Ferenc utcában felújításra szoruló háromszobás nagykertes családi ház sürgősen eladó.
Irányár: 6,5 millió Ft. Érd.: 20/320-95-25.
Harmadik emeleti, kétszobás erkélyes lakás eladó vagy kertes házra cserélhető. Irányár: 6,5
millió Ft. Tel.: 30/321-35-52.
Bocskai u. 57, szám alatti összkomfortos, 90 m2es, felújított családi ház beköltözhetően 6,5 millió Ft-ért eladó. CSOK-ra is. Érd.: 66/412-955,
30/203-73-41.
Décseri utcában 1,5 szobás, 48 m2-es kertes
ház eladó 6,8 millió Ft-ért. Tel.: 30/211-82-89.
Kossuth u. 2/A-ban, a Sparral szemben III. emeleti, 60 m2-es, kétszobás lakás eladó. Irányár: 7
millió Ft. Tel.: 20/520-06-96.
Mátra utcai régi típusú, egyszobás, de nagy telekkel rendelkező házamat elcserélném tömblakásra. Irányár: 7 millió Ft. Érd.: 30/402-26-37.
Ingatlan 7-10 millió Ft között
2+félszobás, nappalis családi ház eladó a Mátyás király utcában 7,2 millió Ft-ért. Tel.: 70/3613-776.

Békési újság
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Beköltözhető ház eladó. Irányár: 7,2 millió Ft.
Érd.: 70/335-94-46.
Karacson első emeleti lakás eladó 8 millió Ftért. Tel.: 30/502-86-63.
Ady utcában IV. emeleti, háromszobás lakás eladó. Irányár: 8,3 millió Ft. Érd.: 20/391-60-44.
2 + félszobás, összkomfortos kertes ház kettes
garázzsal 817 m2-es telken eladó. Ár: 8,7 millió
Ft. Tel.: 70/33-66-056.
Hőzső utcában kétszobás kertes családi ház eladó. CSOK igényelhető. Irányár: 9,3 millió Ft.
Tel.: 70/387-11-31.
Háromszobás kertes ház eladó 9,5 millió Ft-ért.
Tel.: 70/215-44-00.
Tarhoson 120 m2-es, összkomfortos családi ház
eladó. Irányár: 9,8 millió Ft. Érd.: 70/946-49-59.
Összkomfortos ház garázzsal, nagy udvarral és
gazdasági épületekkel eladó. Irányár: 9,8 millió
Ft. Elcserélném kisebb házra, városközeli tanyára. Érd.: 70/216-37-03.
Ingatlan 10 millió Ft fölött
Karacs Teréz 1-ben földszinti, 1+2 félszobás,
tehermentes lakás eladó. Irányár: 11 millió Ft.
Érd.: 70/614-74-98, 70/614-73-91.
Cseresznye utcában kétgenerációs ház eladó.
Irányár: 12 millió Ft. Érd.:70/512-75-65.
Arany János u. 16/1. alatt összkomfortos kertes
ház melléképületekkel eladó. Irányár: 12,8 millió
Ft. Érd.: 20/547-53-40.

Ingatlant keres
Albérletet keresek sürgősen, gyerek nélkül.
30/872-58-61.
Összkomfortos házat bérelne hosszú távra három dolgozó személy. Sürgősen. Tel.: 70/21637-03.

Kert, szántóföld
Telekgerendáson 4 hektár szántó eladó. Érd.:
70/366-61-48.
Malomasszonykertben kert eladó gazdasági
épületekkel. 30/242-75-54.
Maróban közel 2 hektár föld eladó, ebből 900 m2
bekerített gyümölcsös, kisebb épületekkel ásott
kúttal. Érd.: 70/379-14-53.
A borosgyáni 1-es tónál szántó és zártkert eladó. Érd.: 20/49-41-688.
Rosszerdőn termő gyümölcsös lakható kis házzal eladó. Tel.: 66/634-372.
Kétkvadrátos kertet vennék a Malomasszony
kertben kisebb, fűthető épülettel, olcsón. Tel.:
70/216-37-03, délután.
1108 m2 zártkert kőházzal Sebőkben eladó. Villany, fúrt kút. Irányár: 950 ezer Ft. Érd.: 20/9293-720.
Rosszerdőn zártkert kőházzal eladó. Irányár: 1
millió Ft. Érd.: 30/35-39-534.

ingyenes apróhirdetés!
INGYENES LAKOSSÁGI APRÓHIRDETÉS LEADÁSA
A KÖVETKEZŐ HELYEN LEHETSÉGES:

CERKA papírbolt (Piac tér), könyvtár (Széchenyi tér)
Valamint elküldhető e-mailben: bekesiujsag@gmail.com

Maximális terjedelem 15 szó.
Mobiltelefonoknál a számok elé ez szükséges: 0036
Leadási és beküldési határidő: január 8. kedd 12 óra

Szolgáltatás
Figyelem! Az apróhirdetés szolgáltatás rovata NEM ingyenes. A vállalkozók árajánlatért
keressenek minket! Tel.: + 36-30/432-20-30.
E-mail: bekesiujsag@gmail.com.

A borosgyáni 1-es tónál szántó és kis zárt gyümölcsös eladó. Érd.: 20/49-41-683.

Hűtők, fagyasztók, kombinált hűtők javítása. Szívós Ferenc. 0036-70/311-99-07.

Jármű, alkatrész

Munkát keres, ajánl

Elektromos rokkantkocsi újszerű állapotban eladó. Érd.: 70/218-59-72.
2 db 50 cm3-s Honda robogó eladó. Tel.:
30/457-23-02.
Elektra 6000 típusú elektromos rokkantkocsi
megkímélt állapotban eladó. Irányár: 200 ezer
Ft. Érd.: 66/950-907, 14-17 óra között.
Simson segédmotor eladó. Tel.: 30/675-25-75.
2 db rotakapa (1 db 5E Brix, 1 db 4LE Brix), rota
motoralkatrészek eladók. 30/457-23-02.
Hoffer traktorhoz való gyári melegítőlámpa eladó. Érd.: 66/411-857.
Kavaj segédmotor eladó. Elektromos biciklire
cserélhető. 66/416-142.
MTZ traktorhoz hátsó keréksúlyok és egy felső
felni eladó. Tel.: 66/411-857.
Hyundai Accent eladó. Érd.: 70/335-94-46.
Régi motorkerékpárt és alkatrészeket veszek.
70/36-68-635.
MTZ-550E traktor új gumikkal príma állapotban
eladó. 30/57-33-469.
Kistermetű, japán robogó eladó jó állapotban.
Irányár: 55 ezer Ft. 70/216-37-03.
Opel Corsa önindító eladó. 20/445-73-48.
Panorámás MTZ 80-as traktor, RM7-es pótkocsi és kettes eke újszerű állapotban eladó. Tel.:
66/411-857.

Békési baromfitelepre egy munkavállalót keresünk. Jó kereseti lehetőség. 70/315-63-11.
Kézzel írott szöveg gépeléséhez keresek partnert. 30/593-95-03.
65 éves, megbízható kisnyugdíjas asszony, jogosítvánnyal, napi 3-4 órában munkát keres. Te.:
70/216-37-03.
Állatgondozói, ház körüli kisegítői vagy segédmunkát keresek. 70/519-87-54.

Állat
Bárányok és kuvasz kiskutyák eladók. Tel.:
30/279-46-96 .
Vásárolnák 2 db birkát, kost, 1-2 évesig. Tel.:
70/216-37-03.
Kéthónapos tacskó fiú kutya eladó. Érd.:
70/619-66-19.
Hízók eladók. 30/48-599-16.
Vágni való gyöngyösök eladók, kopasztva is.
Tel.: 30/504-07-11.
180-200 kg-os hízó eladó. 30/498-91-17.
Hízó eladó. 20/955-13-62.
Magyar és némakacsa, gyöngyös eladó. Raktár
u. 24. 70/881-93-00.
6 db mangalica malac eladó. 30/942-18-62.
Kecskehús és nagy disznó hasítva eladó.
70/426-48-10.
Fiatal japántyúkok, selyem tyúkok és kakasok
eladók. Érd.: 70/395-35-28.
Február eleji vágásra keresek 250 kg körüli,
húsjellegű koca disznót. Előleget fizetek. Tel.:
66/414-007, este.
Közepes termetű, férgésző, fekete, nem fiatal kutya elvihető állatszerető gazdihoz. Érd.:
70/216-37-03.

Társkeresés
45-54 éves, független, nem dohányzó férfi társaságát keresem, komoly kapcsolat reményében.
Tel.: 70/21-42-637. SMS-re nem válaszolok.
65 éves hölgy kizárólag lelki társat keres. Józan
életű, nem dohányzó, természetkedvelő férfit
65-80 éves korig. Tel.: 70/21-63-703.
60 éves hölgy 60 éves férfival ismerkedne.
70/201-70-00.
Látássérült, zárkózott, komolyzenét kedvelő, 25
éves békési fiatalember társat keres. 70/26868-15.

Egyéb
Eladó: tölgy konyhakész tűzifa, füstölnivaló fűrészpor, keményfa oszlop, karó, deszka. Tel.: 20/396-66-42.
Költözés miatt feleslegessé vált szekrénysorok, székek, fotelek, asztalok, heverők,
ágyak és egyéb kisbútorok eladók. Tel.:
20/34-67-700.
Kisbálás hereszéna eladó. Tel.: 30/279-46-96.
3 m3 szénsalak ingyen elvihető. 20/420-37-53.
Eladó: régi, de működő hűtő, fagyasztó, nagyképernyős tévé, konyhaszekrény, ruhásszekrény,
Karancs gáztűzhely, olajsütő, szendvicssütő, fenyőpolcok, videolejátszó filmekkel, zuhanytálca
kabinnal, búza, kukorica. Érd.: 70/216-37-03,
délután.
Sütnivaló tök és erős, 28-as férfi kerékpár eladó. Érd.: 66/410-204.
32-es magyar húsvágógépet keresek megvételre. Tel.: 66/411-857.
Eladó: 50 l-es üvegballon, fateknők, diófarönk,
vasraklapok, motoros háti permetező, 2 colos
réz szórófej (T45-ös). Érd.: 70/379-14-53.
Újszerű kéményes, 50-es Lampart konvektor eladó. Érd.: 30/675-55-59.
Konyhaszekrény (alsó-felső) mosogatóval, 3 db
működőképes színes tévé, vitrines tévéasztal eladó. Érd.: 30/29-97-907.
Eladó: szobapáfrány, DP9000-res új tésztaké
szítőgép. Deák F. u. 39. Tel: 66/416-144.
2 db 2,5 méter magas lucfenyő eladó. Tel.:
30/433-79-89.
Eladó: AEG 120 l-es elektromos bojler, középszőnyeg, csaptelep, dohányzóasztalok, Lucznik
lábbal hajtós varrógép. 70/612-83-74.
Eladó: fehér gyerekágy, Phonix varrógép, villanymotoros varrógép, mázsa, mérleg, thonet szék,
DVD-lejátszó, hangfal. Érd.: 30/95-22-466.
Kétajtós, fiókos íróasztal 10 ezer Ft-ért eladó.
Tel.: 30/55-12-853.
KD-160-as terménydaráló eladó. Tel.: 30/36-85291.
Új pehelypaplan eladó. Tel.: 30/56-30-130.
Elektromos, kétsoros orgona-zongora eladó.
Irányár: 70 ezer Ft. Cserélhető hízóra, birkára.
Érd.: 70/216-37-03, délután.
Légpuska eladó. 30/67-52-575.
Kétrészes konyhaszekrény, használt szék, ablakszárnyak eladók. 30/565-82-95.
Bontott kúpcserép eladó. Érd.: 30/205-31-68.
Szilvapálinka eladó. 70/211-97-97.
4 LE fűgyűjtős fűnyíró jó állapotban eladó. Tel.:
30/457-23-02.
4 db 5 l-es üveg eladó. Fáy u. 3. Fsz. 1.
Eladók: tuják, gázpalackok, húsdarálók, nagyobbítható asztal négy székkel, üst, hídmérleg. Tel.:
30/44-826-88.
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Eladó: újszerű műanyag bödönök, munkaasztal székkel, fűnyíró, videolejátszó-felvevő, rozsdamentes mosogatókagyló, 10 kg-os kalapács.
Tel.: 20/272-43-50.
Eladó: konyhabútor beépített kerámialapos tűzhellyel, mosogatótárcával, hűtőszekrénnyel, páraelszívóval, mikrosütő, Hajdu centrifuga, 5 l-es
vízmelegítő. Érd.: 70/70-364-70.
6-12 V-os akkumulátortöltő eladó. Tel.: 30/44573-48.
Kihasználatlanság miatt sürgősen, kedvező áron eladó egy középképernyős színes
tévé távirányítóval és egy ipari teljesítményű
ponthegesztőgép. 20/520-15-40.
Eladó: négyszemélyes disznó önetető, 2 m-es
vasvályú. Durkó u. 4. Tel.: 66/416-580, 70/35224-63, délutánonként.
Bontásból eladó: tégla, cserép, mestergerenda,
mozaiklap, konvektor, esőcsatorna, ablak, ácskapcsok, mosdókagyló. 20/472-96-58.
VRF-530-as vízszintes gatter fűrész betegség
miatt kedvező áron eladó. A gépre fizetőképes
kereslet biztosított. 20/520-15-40.
Eladó 6000-res Elektra moped, 10-20 l-es pálinkásballonok, munkapad satuval, 120 l-es
cefrés hordók, gáztűzhely palackkal, horgászbotok, orsók, szobai kerekes kocsi, 25 l-es
üvegballon, rekamié, 10-es húsdaráló, munkapad satuval, Phillips borotva. Tel.: 66/412-955,
30/20-373-41.
Háromfázisú gyári, negyedköbméteres be
tonkeverőgép felújítva eladó. 20/472-96-58.
Eladó: új 80 l-es gázbojler 30000 Ft-ért, csocsóasztal 8000 Ft-ért, kihúzhatós franciaágy +
2 fotel + 2 puff 20000 Ft-ért, szobabútor 15000
Ft-ért. Érd.: 30/29-97-907.
Guruló, négykerekű, kosaras, fékezhető járókeret eladó. Tel.: 20/34-67-700.
Vásárolnék régi szekrényt, asztalt, széket, fateknőt, disznótoros asztalt, hústokot, lócát, padot,
gyaluasztalt, satupadot, zománcos és lemez tárgyakat, teljes hagyatékot, régi ércpénzt és régi
bankjegyet. Tel.: 30/245-69-25.
Új vessző hintaszék olcsón eladó. 30/40181-27.
Eladó: hatvanas évekbeli retró dohányzóasztal,
szalontükör, régi íróasztal, 4 db tonett szék, régi
fotel, falitéka, 4 db demizsonüveg, régi kaszni,
falóca. 20/445-73-48.

Gyulán eladók kerítéselemek fából, 720 ml-es
befőttesüvegek lapkával. Tel.: 30/64-83-912.
Eladó: új hosszú női báránybunda, ¾-es férfi irhabunda, új vízszűrő, újszerű német masszázsfotel. Tel.: 20/272-43-50.
Eladó 2 db háromfázisú villanymotor, egyik német hajtóműves, másik 1,5 kV 720 ford./perc.
Érd.: 30/434-29-76.
Kisbálás búzaszalma eladó. Szállítás megoldható. Tel.: 30/433-79-89.
Eladó: új tárcsás mosógép, pingpongasztal, régi
vitrines tévéasztal, kalapácsos terménydaráló,
szőlődaráló, 330 cm-es udvari trambulin. Érd.:
30/29-97-907.
Eladó: gáztűzhely, gázpalack, ötliteres villanybojler, szagelszívó. Érd.: 70/410-62-32.
Ajándékba elfogadnék vagy olcsón vásárolnék
tollból készült dunnát és energomat mosógépet, mikrosütőt. 70/201-70-00.
Eladó: csocsóasztal, gázbojler, új tárcsás mosógép, pingpongasztal, régi vitrines tévéasztal, kalapácsos terménydaráló, szőlődaráló, 330 cmes udvari trambulin. Érd.: 30/29-97-907.
Szobakerékpár eladó. Tel.: 70/387-11-31.
Közel 300 éves, használható állapotú hegedű eladó. Ár megegyezés szerint. Személyesen megtekinthető. Summás u. 3.
Női kerékpár eladó, erős csomagtartóval.
20/585-82-61.
Gyümölcsfák kivágásért eladók. 20/355-77-26.
Eladó: jukkapálma, 2 db szobafenyő, gázpalack,
előszobafal, háromrészes ülőgarnitúra, rekamié,
37-38-as munkásbakancs, női bundák és kabátok. Érd.: 30/905-49-14.
Eladó: kézi pisztolyfúróállvány, gázrezsó palackkal, üvegezett ajtószárnyak, rokka tartozékok,
kézi eke, Bibliák, zsoltároskönyvek, családi sörösüvegek, kézi körfűrész, állványos köszörű,
akkumulátoros kézi fúró, 28-as női kerékpár,
asztalsparhert, olajvászon festmények, régi rezgő ollófűrész, gobelin hímzés. Révész u. 7. Tel.:
66/413-716.
60x60-as burkolólap (30 m2), radiátorok, gázpalack, Mora gáztűzhely, férfi kerékpár eladó.
Érd.: 66/643-333, esti órákban.
26-os, többsebességű női kerékpár eladó. Elölhátul abroncsfék, dinamós megvilágítás. Ár
megegyezés szerint. Summás u. 3. Tel.: 30/38689-65.

Decemberi AKCIÓNK!
Nyárfa szelezék 10.000 Ft/m3
Lignit diószén
2600 Ft/mázsa (ömlesztve)
Telepünkön
tölgy, bükk, akác tűzifa
folyamatosan kapható!
Biobrikett 25 kg:
1500 Ft/zsák (60 Ft/kg)
Tőzegbrikett 10 kg: 850 Ft/csomag
(85Ft/kg)
Szén kínálatunk:
 borsodi kockaszén
 cseh diószén
 orosz feketeszén
Udvarias és gyors kiszállítással
várjuk minden régi és új vásárlónkat!
Békés Kerámia, Békés, Tóth utca 1.
Telefon: 30/69-54-144, 66/417-294

Esküvői fotózás
- kreatívtól a lakodalomig!
- Jegyes fotózás
- Családi események megörökítése
- Keresztelők
- Babafotózás
Telefon: +36-30/46-73-199
+36-30/95-82-349
E-mail: gapixfoto@gmail.com
Webcím: www.gapixfoto.hu

11

12

hirdetés

Békési újság
Az esemény főtámogatója:
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Archívumok mélyéről...

Fotó: Apáti-Nagy Lajos (GA-Pix Fotó).

Dr. Hepp Ferenc édesapja
befogadásának dokumentuma

1968-ban 31 diák fejezte be tanulmányait az 1. sz. Általános Iskola 8/b. osztályában, Tóth János
tanár úr osztályfőnöksége alatt.
Ötven év múltával újra találkoztak egymással a szép emlékek felelevenítésére. A huszadiktól kezdődően ötévente jönnek össze
ennek az összetartó csapatnak a

tagjai. Szinte mindenki Békésen
találta meg a számítását és alapított családot, így a fő beszédtéma
ma már a gyerekek, unokák élete és a nyugdíjas évek. A vacsorával, ünnepi tortával megkoronázott jubileumi találkozót Csató Gáborné Bíró Zsófia szervezte
meg. 
Sz. K.

Fotó: Apáti-Nagy Lajos (GA-Pix Fotó).

Ötvenéves találkozás

A 2019-es Békési Kalendárium egyes cikkeinek levéltári kutatási
során került e sorok írójának kezébe az alábbi dokumentum 1901ből. A Békés Községi Elöljáróság ekkor tárgyalta „Hepp Ferencz, a
würtembergi királyság Waldhare községének idegen honos, kelmefestő iparosának” kérelmét, hogy Békés község kötelékébe (azaz polgárai közé) vegyék fel. A dokumentum tartalmazza, hogy Hepp Ferencz 1893 óta előbb mint munkavezető, 1899-től mint iparos Békésen él. A békési polgárrá befogadásának nincsen akadálya, mivel erkölcsi tekintetben nem kifogásolható az életvitele és önmagát fenn
tudja tartani a község segítségnyújtása nélkül is. Egyetlen feltételként a magyar állampolgárság (amin írják: „magyarhonosság”) megszerzését tűzik ki.
Arról a Hepp Ferenczről van szó, aki édesapja volt az 1909-ben
Békésen megszületett Hepp Ferencnek, aki sportvezetőként, sportpszichológusként, és leginkább mint a kosárlabdasport honi kezdeményezőjeként, a magyar kosárlabda szaknyelv megalkotójaként
mindörökre beírta a nevét a magyar sportéletbe. Kezdetben maga
is kelmefestőként dolgozott, de kiváló képességeire felfigyeltek és
előbb a békési gimnáziumban folytatott középfokú-, később Svájcban és az USA-ban ösztöndíjjal felsőfokú tanulmányokat. Amerikából hazatérve a kosárlabdasport megismertetéséért dolgozott,
megalapítója volt a Magyar Kosárlabda Szövetségnek. Nemzetközi
játékvezetőként több olimpián megfordult. A Testnevelési Főiskolának évekig igazgatója volt. 1986-ban, halála után hat évvel vette
fel a nevét egyik általános iskolánk, ahol a sportoktatás máig magas
színvonalú. 
Szegfű Katalin

Rendőrségi hírek
1968-ban a 2-es számú Általános Iskola 8/b osztályában végzettek közül 16 egykori osztálytárs
találkozott a régi osztálytermükben, a Rákóczi utcai iskolaépületben. Jó hangulatban elevenítették fel a diákévek eseményeit dr.

Jelinekné Mikló Zsuzsanna tanárnő társaságában. A beszélgetés a
vacsoraasztal mellett is folytatódott – tájékoztatta a Békési Újságot Cziráné Nagy Eszter, aki Berki
Ilona mellett szervezője volt a találkozásnak. 
Sz. K.

 November 15-én reggel a Táncsics Mihály utca és a Móricz
Zsigmond utca kereszteződésében egy személygépkocsi nem
adott elsőbbséget egy kerékpáros férfinak és összeütköztek. A
kerékpáros elesett és könnyebben megsérült.

 A Békési Rendőrkapitányság
rendőrei november 22-én, Békésen megtaláltak egy 15 éves
lányt, aki engedély nélkül volt
távol abból a gyermekotthonból, ahol él. A rendőrök a lányt
visszavitték az intézménybe és
átadták a nevelőjének.
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Egy nyelvet beszélünk
Kenterben ver

Egy kedves olvasónk kérdezte, hogyan megy az, aki kenterben veri
a mezőnyt. Feltételezhető, hogy gyorsan, az is lehet, hogy nyugodtan, kiegyensúlyozottan, minden stressztől mentesen, de az biztos,
hogy nagy fölénnyel. Az is lehet, hogy inkább annak érdemes utánajárni, egyáltalán mi is az a kenter. Nos, ez a szakszó egy angol kifejezés volt eredetileg: a canter könnyű galoppot, vágtát jelent, így azt
mondja a kifejezés, hogy az esélyes ló erőlködés nélkül tudta megelőzni a többit. (Hogy a témánál maradjak: nem galoppírozta el magát.) De ne ragadjunk le ennél az egyszerű válasznál, menjünk csak
tovább… kenterben. A szó ugyanis Canterbury városához kapcsolódik, méghozzá olyan módon, hogy ebben a kényelmes tempóban érkeztek meg a helyi katedrálishoz a zarándokok. Tekintve, hogy korunkban is több mint évi egymillió látogatót vonz a búcsújáró hely,
tekintélyes sort lehetett kenterben verni Canterburyben. A zarándok
szó is érdemes a figyelmünkre, az egyik definíció szerint ugyanis „távoli szent helyre, búcsújáró helyre gyalog igyekvő hívő” – ezek szerint a „lovakon ficánkolódók” nem is voltak igazi zarándokok.
Szilágyiné Szabó Ágnes

Berill

Ékszer
és Zálogház

Óriási arany ékszer kínálattal és kedvező
árakkal várjuk vásárlóinkat.

Ajándékozzon szeretteinek
értékálló arany ékszert
karácsonyra!
Gyönyörű karikagyűrű kollekcióink
3 napos határidővel rendelhetők.
Törtarany beszámítás
7000 Ft/gramm áron.

Azonnali készpénzre van szüksége?
Arany ékszerekre jelzáloghitelt biztosítunk!

(THM: 39,6%-39,7%)
Üzletünk a Békés Takarék Szövetkezet kiemelt közvetítője.

szeretettel Várjuk ügyfeleinket!
Berill Ékszer és Zálogház
Békés, Kossuth út 4-es pavilon. Tel.: +36-70/551-4570

Nagy családot nevelt fel

Békési programajánlatok
december 11. - január 19. között

December 14. péntek 17 órától
Adventi kézműves foglalkozás. Ingyenes.
Kulturális központ
December 14. péntek 19 órától
Színházi előadás. Ray Cooney: A
miniszter félrelép.
Kulturális központ
December 16. vasárnap 10:30-tól
Adventi ünnepi műsor és szeretetvendégség. 
Széchenyi tér
December 19. szerda 17 órától
Békési Kórusok Karácsonyi
Hangversenye. A belépés díjtalan.
Református templom
December 21. péntek 17 órától
Premier Művészeti Fiúkórus Karácsonyi Ünnepi Hangversenye. A
belépés díjtalan.
Szentháromság Plébániatemplom

December 21. péntek 17 órától
Adventi kézműves foglalkozás. Ingyenes.
Kulturális központ

Fotó: GA-Pix Fotó.

December 12. szerda 16:30-tól
Filmklub: Fegyverszünet karácsonyra. A belépés díjtalan.
Könyvtár

December 23. vasárnap 10:30-tól
Adventi ünnepi műsor és szeretetvendégség. Széchenyi tér
Január 5. szombat 17 órától
B.Ú.É.K. Békés 2019 - Újévi Koncert. Jegyár: 2000 Ft/fő, Békés Kártyával 1500 Ft/fő. Kulturális központ
Január 12. szombat 18 órától
Újévi Batyus Táncház. Ingyenes.
Belencéres Próbaterem (Petőfi u. 21.)

90. születésnapja alkalmából köszöntötte otthonában Kovács Gergely
szépkorút Izsó Gábor polgármester. Gergely bácsi fiatalon a kamuti Kossuth TSZ-ben dolgozott terménydarálósként, később úgynevezett gyalogmunkás lett. Feleségével évtizedeken át tanyán éltek Kamuton. Kitanulta a vegyszerezési szakmát és ebben az irányban dolgozott tovább.
1976-ban költöztek Békésre. A muronyi Lenin TSZ alkalmazásába került
és onnan ment nyugdíjba. Feleségével négy gyermeket neveltek fel. Hat
unokával és tíz dédunokával büszkélkedhetnek a feleségével, akivel 64
éve élnek együtt ebben a nagy és összetartó, szerető családban.

Január 15. kedd 17:30-tól
Kutasi Emma művésztanár festménykiállítása. Kulturális központ

MAGIX FATELEP

Január 16. szerda 16:30-tól
Filmklub. A kölcsönkért kastély. A
belépés díjtalan.
Könyvtár

(tölgy, bükk, gyertyán)

Január 19. szombat 20 órától
Az Ismerős Arcok zenekar jubileumi koncertje. Kulturális központ

TŰZIFA

ÁRUSÍTÁS

kuglizva
és konyhakészen,

kiszállítással Békésen.
Tel.: 06-70/28-10-941
Magyar u. 54.

miskeriek002@gmail.com
fb.me/helyivallalkozas.bekescsaba

Békési újság
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Nehéz a felnőtt kosarasok sorsolása
A sikeres 2017-18-as évad után kissé átalakított csapattal vágott
neki az új évadnak az NB I/B piros csoportban a Békési SzSK kosárlabda csapata. Főszponzor az Omnia Pub and Food. Az együttes célja ismét a bennmaradás kiharcolása, ami nem tűnik egyszerű feladatnak.
kosok az NBII-ben pallérozódnak
és szereznek játéktapasztalatot. A
vezetőedzői feladatot Balog Vilmos
látja el. Segítője Balog Lajos.
Az utánpótlás csapatok edzői
a Balog testvéreken kívül: Csor-

Fotó: Koma Dániel.

Olyan ellenfelekkel kell megküzdeni, mint a sokszoros magyar bajnok Budapesti Honvéd, a MAFC,
a több éves NBI-es tapasztalattal
rendelkező Oroszlány, a Miskolc,
a Veszprém, a Nyíregyháza és a

volt, de biztató a Miskolc legyőzése és az Oroszlány, illetve a Honvéd
elleni szoros eredmény.
A Magyar Kupában a legjobb 16
közé jutott a Békés. Következő ellenfelünk a 8 közé jutásért a nagy
múltú Baja együttese lesz.
Reméljük, hogy rövidesen megépül az új sportcsarnok és ismét
„hazai” pályán fogadhatja ellenfeleit a Békés. Köszönet a lelkes
szurkolóknak, hogy Békéscsabá-

Az Omnia Pub&Food Békés NBI B-s kosárlabda csapatának tagjai.

Nagykőrös, valamint a kitűnő Pécs
együttesének a tartalékcsapata. A
békésiektől Zrinyi Viktor távozott,
míg Csabák Balázs (TF), Boinitzer
Dávid (MTK) és Vass Dominik
(ZTE) érkezett. Az újonnan érkező
játékosok hamar beépültek a csapatba és egyértelműen erősítést jelentenek. A saját nevelésű fiatalok
közül Balog Gábor már a kezdő
ötösben vitézkedik. Mellette Sipaki
István, Bánszki Róbert tagja a keretnek. A keretben utánpótlás játé-

ba Szabolcs, Nagy Balázs, Kertész
Dániel, Hegedűs Ferenc és Sajgó
Lajos. Az utánpótlásedzők több
mint 150 békési általános és középiskolás fiatallal foglalkoznak rendszeresen. Nyolc korosztályos csapat
az Országos Bajnokságokban szerepel és első osztályú ellenfelekkel
csatáznak a pontokért.
A felnőtt csapatnak igen szerencsétlen a sorsolása, hiszen a legnagyobb ellenfelekkel találkoztak eddig, így nem sok sikerélményünk

Lehoczki autómosó és autókozmetika

Megyei első a gimnázium
kézilabda csapata

 külső vaxos mosás
 motor- és alvázmosás
 belső takarítás
 kárpittisztítás
 polírozás – fényszóró
polírozás
 utánfutó kölcsönzés

Bejelentkezés: 20/33-44-088
30/496-54-37, 66/414-544.
Békés, Táncsics u. 29/1.
Nyitva: hétköznap 8–17 óráig,
szombaton 8-12 óráig.

Nemrégiben Békés adott otthont az Országos Középiskolás
Fiú Kézilabda Diákolimpia megyei
döntőjének, melyen indult a Szegedi Kis István Református Gimnázium csapata is. Négy iskola csapata körmérkőzéses rendszerben
mérték össze tudásukat. A békési gimnázium csapata két oroshá-

ra is elkísérik a csapatot a mérkőzéseikre. Igazán megérdemelnék,
hogy itthon szurkolhassanak a békési színekért. Következő meccsek:
december 16-án vasárnap 17 órától
Békés-Pécs, január 5-én MAFCBékés.
Tehát nem sok pihenője lesz a
fiúknak a karácsonyi szünetben.
Megfelelő hozzáállással és akarattal
teljesítheti a kosárcsapat a kitűzött
célokat.
Takács János

zi és egy békéscsabai csapatot megelőzve első helyen végzett. A refis
csapat tagjai: Borbély István, Takács Szabolcs, Baranyai Máté, Dénes Ádám, Vass Erik, Pál Szabolcs,
Kis Róbert, Kovács Levente, Bátky
Bence, Csige Norbert, Kohlrusz
Levente, György Olivér, Gyepes
Norbert, Szabó Ádám.

Horgász
szemmel
Téli féderes
horgászat
A horgászat nem fejeződik be a
tél beálltával. Vannak időszakok,
amikor nem fagynak be a vizek, illetve a Körösökön is kiváló vízállást alakul ki. Mindenesetre nem
fázósoknak való a téli horgászat.
Nagyon fontos a megfelelő kön�nyű, meleg téli ruházat, ha jó pár
órahosszát szeretnénk a vízparton
tölteni. A feeder horgászatra télen is alapozhatunk, csak kicsit kell
finomítani rajta. Ez mit jelent? A
feeder spiccet lágyabbra, a horogelőkét és a horgunkat lényegesebben kisebbre cseréljük. Az etetés
télen is fontos, hiszen ezzel csaljuk
a horog köré a halakat. Használjunk téli hidegvízi etetőagyag keveréket és hozzá való hidegvízi aromát. Csalinak csontikukacot illetve
pinkit vagy kisebb méretű gilisztát. Fogásunk sikere a jó helyválasztáson is múlik. Tartsuk mindig
szem előtt az előző évi téli horgászatokat, hogy mikor és hol fogtunk halakat. Ezzel jelentősen nő a
sikerességünk, bár tudni kell, hogy
a halak időnként megváltoztatják
tartózkodási helyüket és a vízhőmérséklet, vízállás, vízhozam is befolyásolja kapó kedvüket. Minél
több időt töltünk a vízparton, annál tapasztaltabbak és ügyesebbek
leszünk. A vizek állapota és halállománya javul, így bízhatunk a jövő évi sikeres, halban gazdag horgászatokban is. Kellemes karácsonyi ünnepeket kívánok minden
kedves horgásztársnak!
Szekerczés Sándor

Folyamatosan induló E-learning tanfolyamok
Bejelentkezés telefonon:
Pogoszov Miklós +36-20/312-35-96
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Élő fortélyaink

A következő lapunk 2019. január 15-én jelenik meg.

Karácsonyi lakásdekoráció

Csendesül...
Több mint kalács…
„Kiskarácsony, nagykarácsony, kisült-e már a kalácsom” – harsogta
annak idején az egész óvodás csoport, s persze én is fújtam velük együtt,
de kicsit furcsálltam a mondanivalót. Aztán az óvó néni a kezébe vette
a hegedűjét, s felcsendült a Csendes éj. Nagyot dobbant nagycsoportos
szívem, s vele dúdoltam, aztán egyszer csak – az ötévesek magabiztosságával – nagy hangon megszólaltam: „Mária néni, ennek én tudom ám a
szövegét is!” „Ez a mi titkunk” – súgta nekem – „most csak dúdoljuk!”
Nem értettem. Csak megsejtettem, hogy a „titok” mögött valami másik titoknak is kell lennie… Nem is sejtettem, hogy ha velem énekli a
Csendes éjt, az állásába kerülhetett volna azon az éppen 50 évvel ezelőtti karácsonyon.
A szupermarketekben, hatalmas bevásárló központokban évek óta
„unásig” szólnak a szebbnél szebb karácsonyi énekek. De vajon hány embernek jut el igazán a szívéig is az egész világot megrázó üzenet, amely
a karácsony lényege, tudniillik, hogy „úgy szerette Isten e világot, hogy
egyszülött Fiát adta, hogy ha valaki hisz őbenne el ne vesszen, hanem
örök élete legyen”… S ez több mint a kalács. Kenyér! Az Élet Kenyere!
Kulcsár Tibor, lelkipásztor

Kellemes karácsonyi ünnepeket
és boldog új évet kívánunk
minden eddigi és leendő üg y felünknek!
Nyitva tartás:
hétfő-péntek 7-12 óra, 13-17 óra
szombat: 8.12 óra



66/417-071
70/336-4620

Lipcsei Imre, bútorasztalos
Békés, Móricz Zs. u. 16.
www. lipcseifatelep.hu
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A karácsonyfáknál most a letisztultabb, 2-3 színre építő trend a divatos, csak a felmérésben részvevő
minden negyedik személy válaszolta, hogy a klasszikus, sokszínű díszítést alkalmazza, míg 17%-uk egyetlen színbe öltözteti a karácsonyfát.
A karácsonyfák legkedveltebb eleme a díszgömbök mellett fényfüzér, melyből egyre többet adnak el
a kereskedők. A fényfüzér igazi slágertermék: a lakások belső díszíté-

Képünk illusztráció.

A Békési Újság minden munkatársa
a tisztelt olvasóknak békés karácsonyt, és sikeres,
sok örömet rejtő új esztendőt kíván!

Egy frissen elkészített felmérés szerint a magyarok, elsősorban a nők,
szeretik a karácsonyi készülődést.
Örömmel tölti el őket, ha kívül-belül
ünnepi fényekbe öltöztethetik otthonukat. A karácsonyfa a legtöbb
magyar családnál két-három színben pompázik majd idén, és sokan
saját maguk készítik el az adventi
koszorút.
Míg az áruházakban évről évre
egyre korábban kerülnek a polcokra az ünnepi dekorációs termékek,
a magyarok kétharmada a hagyományokhoz hűen csak advent első vasárnapján kezdi ünnepi köntösbe öltöztetni otthonát. De minden negyedik személy csak a karácsonyt közvetlenül megelőző napokban szakít
erre időt. Minden harmadik magyar
háztartásban csupán a karácsonyfa jelzi az ünnepet, viszont adventi
koszorút egyre többen helyeznek el
az otthonukban. Utóbbit a válaszolók fele maga készíti el, ezáltal is ráhangolódva az ünnepi időszakra. A
lakberendezési boltokban a néhány
ezer forintos díszek a legkelendőbbek, de minden negyedik személy
akár több tízezer forintot is rászán
a karácsonyi-adventi díszítésre, és
csak minden tizedik magyar használja fel újra a már meglévő díszeit
anélkül, hogy újakat venne hozzájuk.
Mint a kereskedelem mind több területén, itt is hódít az az internetes
vásárlás.

se mellett sokan és egyre többen
alkalmazzák kültéren is a meghitt
hangulat megteremtéséhez, hiszen
mi lehetne hívogatóbb, mint egy elegánsan feldíszített udvar rénszarvas
figurákkal és szánon suhanó télapóval. Az ablakon körbefutó fényfüzér
vagy a polcra, asztalra helyezhető
LED-es dekoráció minden bizonnyal
az idei advent és karácsony nagy divattrendje.

MEGHÍVÓ

A Szentháromság Plébánia
és a Gál Ferenc Főiskola Békési Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium
tisztelettel meghívja a Premier Művészeti Fiúkórus

Karácsonyi Ünnepi Hangversenyére

Időpont: december 21. (péntek) 17 óra
Helyszín: Szentháromság Plébániatemplom (Békés, Széchenyi tér 3.)
Közreműködnek: a Premier Művészeti Fiúkórus,
valamint Sándor Zsóka zongora, furulya,
Brád Zsolt zongora, Vozár M. Krisztián zongora.
A kórust vezeti: Tóth Olga
Szeretettel várjuk rendezvényünkön!
A koncert a plébánia és az iskola
közös ajándéka Békés város lakosainak.

