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Szeretni kell, ennyi az egész
Bár ez a mondat nem
hangzott el a Sajben
Andrásnéval folytatott
beszélgetésünk során
(szándékosan kerülöm
az interjú kifejezést,
mert inkább baráti, lelkesedéssel teli társalgás volt a miénk), mégis minden ezt sugallta. A szavak, a tárgyak,
a büszkén mutogatott
képek, egy boldog
nagy család, melynek
oszlopa Katika a nevelő anya.
Kérésére szeretném önöket
két fogalommal megismertetni. Nem hivatásos nevelő szülő
az, aki munka, nyugdíj mellett
méltányossági díjat kap; hivatásos nevelő szülő, aki fizetést
kap érte, ez a munkája.
– Miért lettél nevelőszülő
Katika? Mit szólt hozzá a
családod?
– Békésre 13 éve költöztünk
és egy biztosítóhoz mentem el
dolgozni. Itt voltam már öt
éve, mikor kezdett terhessé
válni a feladat. Három gyermekem közül (Edit 41 éves,
Szilvia 37, és Kitti 23 éves
most) a legkisebb lányomat
már egyedül neveltem, mert a
férjem meghalt. Feltettem a
kérdést, mit is fogok csinálni,
ha a munkába belefáradtam.
A Bibliában kerestem és találtam meg a választ: „…
amennyiben megcselekedtétek eggyel emez én legkisebb
atyámfiai közül én velem cselekedtétek meg.” (Máté evangéliuma) Ez vezetett rá, hogy
gyermekeket akarok nevelni.
Egy-két gyermekre gondoltam. Ehhez el kellett végezni
egy szakképzést (amiért fizetni
kellett), és környezettanulmányt is készítettek az illetékesek. Az első gyermekemet
2000-ben kaptam és 4 év
múlva már 6 gyereket, 4 fiút
és 2 lányt helyeztek ki hozzám
és boldogan neveltem őket a
saját vérszerinti gyermekemmel együtt, aki akkor 14 éves
volt. Két év múlva a lányok
elkerültek és maradt a 4 fiú és

A "Mama" és a hat fiú

Kittike. Közben a sajátom felnőtt, elkerült itthonról és jött
két új fiú. Jelenleg hat fiam
van. A lányaim nagyon nyitottak, családtagként kezelik a
fiúkat. Elfogadták a döntésemet. Örülnek, hogy feladatom
van. Látják mennyire szükség
van a befogadó családokra.
– Hogyan kerülnek hozzád
a gyerekek?
– A Gyermekszolgálaton
keresztül érkeznek a gyerekek
a családokhoz. Mielőtt szóba
kerül egy-egy befogadás, felmérik a nevelőszülő elvárásait
is. Nekem csak az volt, hogy
jó étvágyú legyen, mert a
főzés a szenvedélyem. Ha az
elképzelésnek megfelelő gyereket találnak, aki befogadásra vár, megkeresik a leendő
nevelőszülőt és összehozzák
őket. Ha kialakul köztük a
kölcsönös szimpátia, akkor 23 héten belül egy család lesznek. Én keresztény szellemben igyekszem nevelni gyermekeimet és számomra fontos
a saját szülőjének a tisztelete
is. Addig amíg a gyerekek családtagként élnek nálam, a
szüleik a legközelebbi ismerősként jelenhetnek meg.
Nem utasítom el őket, nem
ítélkezem fölöttük és igyekszem tőlem telhetően megvendégelni, segíteni őket is.
(Előfordult, hogy Katika fizet-

te az útiköltséget az anyának.
– a szerző)
– Hány tagú most a család
és mi lesz, ha nagykorúak
lesznek?
– Jelenleg hat fiam van. A
legnagyobb 22 éves, a legkisebb 11. Ha akarnak, 24 éves
korukig maradhatnak, illetve
a saját családi rendeződésig.
Ha a saját, vérszerinti családjában megoldódnak a problémák, a gyermeket visszahelyezik a saját otthonába. Mikor
elérik a 24 éves kort, lehetőséget kapnak saját otthon megteremtésére, melyhez némi
állami támogatást is kapnak.
E a lehetőség már 18 éves
korukban is fennáll, ha a gyermek úgy dönt, nem akar
tovább itt maradni. A sajátjaimmal együtt már 11 gyermeket neveltem, beleértve a
mostaniakat is.
– Milyen a kapcsolatod
„védenceiddel”? Mit vártok
el egymástól?
– A kapcsolatunk kialakításában, amit én elvárok tőlük,
az a megbízhatóság és őszinteség, egymás iránti tiszteletadás. Véleményem szerint nekik a legfontosabb a szeretet,
a biztonság, az igazi családkép
és az ő saját lelkiviláguk megértése. Elfogadni őket olyannak, amilyenek. Nálunk az
igazi családmodell működik,

amiben mindenkinek megvan
a maga feladata. A gyermekeim szeretik egymást. Óvják,
védelmezik egymást és úgy
érzem engem is nagyon szeretnek. Viszonozzák a tőlem
kapott szeretetet. Soha úgy
nem mennek el és nem érkeznek, hogy megpuszilják a
„mamát”. Igaz én is kiállok
értük mindenkor minden körülmények között.
– Mi ebben a legnehezebb,
a legszebb?
– Mi a legnehezebb? Azt feldolgozni, ha bántják őket,
mert ezek a gyerekek semmiről
sem tehetnek. Azt se tudom
elfogadni, ha a szüleiket bántják, mert nagyon sok esetben
nem tehetnek róla, hogy a sorsuk így alakult és mégiscsak a
gyerekeim vérszerinti szülei. A
legszebb az, amikor látom rajtuk a testi, lelki fejlődést éppúgy, mint a saját vérszerinti
gyermekeim esetében. Mindenkit arra buzdítok, aki képesnek érzi rá magát, hogy
mások felé is nyitott a szeretete, ne féljen ettől a szolgálattól!
Bátran vállalja fel az érzéseit,
mert a munka mellett sokkal
több örömöt találhat a nevelőszülői feladatban. „Rád bízhatja magát a gyámoltalan, az árvának te vagy a segítője.”
(Zsoltárok 10,14)
Gugé

Ünnep előtti gondolat
Decemberben hull a hó,
s megindul száz akció:
Szebbé tenni az ünnepet
a nálunk elesettebbnek!
(Vezérlé tettünk a szeretet.)
Mégsem tudok örülni.
Csak arra kell gondolni:
Nincsen ez így jól!
Bár a szeretetről szól,
mégis olyan rossz dolog,
hogy
van
még, ki „nyomorog”.
Messze még a Kánaán!
(Sohasem jő el talán?!)
Mégis arra vágyódok:
Ne legyenek korgó gyomrok!
Legyen „Terülj asztalka!”
mindönknek
karácsonyra!
Ajándék a fa alatt.
S járjon át az
áhítat!
Ünnepeljük
Jézus születését!
S a bennünk lakozó
lelki békét!
Gugé

Minden olvasónknak békés karácsonyt
és boldog új esztendőt kíván
lapunk valamennyi munkatársa!
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Közlekedésben is téliesen
A téli közlekedési feltételekre az autósoknak fel kell
készülniük. A vezetési szokásokban és a vezetési stílusban
az előrelátásnak, az óvatosságnak, és a biztonságnak kell
érvényesülnie. A hidakon, felüljárókon, az erdősávval
védett útszakaszokon fokozottan számolni kell az úttest
eljegesedésével. Az autó stabilitása jeges útszakaszra való
ráfutáskor váratlanul megváltozik, az autó remegni kezd. Ebben az esetben a kormánnyal, a fékkel, illetve gázpedállal okozott hirtelen mozdulat tragédiához vezethet. Ennek elkerülése érdekében gázelvétellel, és motorfékkel csökkenthetjük a sebességet.
A téli időszakban nagyobb gondot kell fordítani a járművek műszaki állapotára.
Nagyon fontos a téli gumiabroncs, amely lágyabb összetételének, és a futófelületen lévő mintázatának köszönhetően megfelelő tapadást biztosít. Fontos tartozéka gépjárművünknek a
hólánc, a jégoldó, a jégkaparó, a lapát, homok, valamint a seprű is. Az előrelátó járművezető
meleg teát, valamint takarót is elhelyez indulás előtt a járműben.
Balesetmentes közlekedést kívánunk!
Az utóbbi időszakban több motorkerékpáros baleset történt térségünkben, ami nem magyarázható
pusztán azzal, hogy egyre többen motoroznak, sokkal inkább azzal van összefüggésben, hogy a motor
fokozottan balesetveszélyes közlekedési eszköz. A
motoros bármilyen műszaki és természeti hatásnak
ki van téve, emellett ki van szolgáltatva saját vezetési hiányosságainak is. Számtalan apróság okozhat
váratlan fordulatot, egy erősebb széllökés, az úton
keresztben átrepülő galamb vagy átrohanó kutya.
Az eséstől semmi nem véd meg, az emberi test
könyörtelenül a földdel érintkezik. Egyetlen reménye a profi bőrruhában és sisakban lehet. A
gerinc és derékvédő is életet menthet.
Aki még tanulja a motorozást, annak bőven elegendő egy 250 köbcentis kétkerekű az elején!
Nagy rutinnal is sokkal nagyobb elővigyázatosságot igényel a motorozás, mint az autóvezetés.
Tragédiák bizonyítják: nincs helye a közlekedésben az agresszív magatartásnak. A váratlan helyzetekre adott gyors és helyes reakció életet menthet. Téli hónapokban hidegebb az aszfalt is, ami
hozzájárulhat egy esetleges megcsúszáshoz, ezért vezessenek lassabban.

Negyven év után találkoztak
Osztálytalálkozót tartottak az 1968-ban végeztek
az egykori 1. számú általános iskola, ma Eötvös József tagiskola Csíkos utcai épületében. Nyolc évig
voltak osztálytársak, és abban a szerencsés helyzetben vannak, hogy valamennyi egykori osztályfőnökük elfogadta a meghívást az összejövetelre.

Mindegyre azt halljuk, hogy béküljünk ki, fogjunk össze, szeressük egymást gyerekek. Kiknek is kellene összebékülniük kikkel? Vessünk egy pillantást arra, hányan hogyan élnek kis hazánkban:
ma a milliók
- nadrágszíj
- evés és fűtés
- 10 %-os munkanélküliség
- kotorászás a turkálóban

holnap
- kócmadzag
- evés vagy fűtés
- 20 %-os munkanélküliség
- kotorászás a kukában

ma a százezrek
- két hét az Adrián*
- négy éves Opel
- Big Brother + Győzike
- 20 %-os állástalanság

holnap
- hétvége a Körös-parton
- negyven éves Trabant
- bunkócska + üzike
- 40 %-os állástalanság

ma a tízezrek
- bekamerázott palota
- Volvo extrákkal
- egy hónap a Bahamákon
- százmilliós forintban
- hazai rendőrök vízágyúkkal

holnap
- várkastély lőréssel**
- Mercedes páncélozva**
- félév Honoluluban
- százmilliók euróban
- importált zsoldosok rakétákkal*

Summázva: keveseknek jólét – dübörgés- sokaknak szemkopogás.
*Nehogy már a balatoni palacsintasütők is megélhessenek! Nehogy visszasüllyedjünk a XIX. századba, mikor a nemzet színe-java vállalta, hogy csak hazai terméket vesz! Ők akkor olyan eredményesen tették ezt, hogy az osztrák gyáros is beleszövette a kelméjébe, hogy „honi posztó”. De buta volt:
gót betűket használt, lebukott. Ma bezzeg nem buknak le globalista multijaink… minden szemetjüket megesszük, minden kacatjukat felvesszük. Ha boltjaik közelebb vannak, nem megyünk el a piacig,
a magyar boltig. Az eredmény: elhízunk, gutaütést kapunk.
**félő, hogy feltámadnak a százezrek meg a milliók.
Odafentről lemagyarázzák nekünk, hogy mindannyiunknak vállalnunk kell a plusz terheket a
bankok megmentéséért. (Ha tetszik hallani, hogy egyetlen bankár, egyetlen lyukkal szűkebbre húzta a
nadrágszíjat, tessék szólni nekem is…) De ne sírjunk! Mi akartuk, hogy így legyen: oda tettük az
X-et, ahova a róka kérte. Ha majd megint megkérdezik a véleményeteket, „gondoljátok meg proletárok”, hogy hova tegyétek a keresztet! Addig is b.u.é.k. mindenkinek.
Juhász János
A lapunkban megjelenő olvasói levelek tartalmával, nem szükségszerűen ért egyet a szerkesztőség. A levelek lerövidítésének és szerkesztésének jogát fenntartjuk.
A Békési Újság postacíme: 5630 Békés, Pf. 61.
Elektronikus postacím: bekesiujsag@globonet.hu.

Egészség- és környezetvédelmi
vetélkedő a Karacsban
November az egészségnevelés hónapja. Iskolánk Diákönkormányzata, folytatva a tanévben megkezdett
munkát, vetélkedőt szervezett a
Karacs Tagiskola tanulóinak.

FOTÓ: APÁTI-NAGY LAJOS

Az első két év során Polgár
Lajosné Olga néni, harmadiknegyedikben Hégely Lászlóné
Katica néni, felsőben Hégely
László volt az osztályfőnökük,
valamennyien visszajöttek Békésre a találkozóra, melynek
ötletgazdája Balogh Magdolna
volt. A harmincöt fős egykori
osztályból 18-an jelentek meg
a találkozáson. Rendhagyó
osztályfőnöki órán vettek részt
valamikori osztálytermükben,
ahol mindenki elmesélte élete
alakulását. Az osztály tagjai
javarészt Békésen maradtak,
de volt aki Budapestről, Győr-

zót megelőzően koszorút helyeztek el öt, időközben már
sajnos elhunyt osztálytársuk
sírjánál, így rájuk is emlékeztek. A nosztalgiázást követően
együtt vacsoráztak a Dübögőben. Elhatározták, hogy a következő találkozásig nem vár-

Csak így tovább

ből, Kecskemétről, Mályiból
látogatott haza. Még a találko-

nak sokat, már 2010 nyarán
megtartják.
Sz. K.

Békés is ott volt a Szociális Expón
A Szociális Expót először rendezték meg a
Szociális Szakma Napján Budapesten a Szociális Innovációs Alapítvány és a Szociális
Szakmai Szövetség a Szociális és Munkaügyi
Minisztérium támogatásával.
Gazdag programkínálat volt a két napos
rendezvény alatt. Hazai és külföldi szakemberek számoltak be a tapasztalataikról, workshop-okban elemezték a jó gyakorlatokat és
módszereket, valamint szó esett a szociális
munkások gondjairól is. Filmvetítések és az
alkotókkal folytatott beszélgetések, kulturális
programok (a fogyatékkal élők művészeti csoportjainak bemutatói) tették színesebbé a
programsorozatot.

A rendezvény alkalmat adott arra is, hogy a
szociális szakma és az intézmények és szervezetek bemutathatták a hátrányos helyzetű csoportok esélyegyenlőségének elősegítése érdekében végzett tevékenységeiket.
Intézményünk külön standdal jelent meg az
Expón. A rengeteg látogató érdeklődéssel tekintette meg a szakmai munkánkról szóló bemutatkozásunkat, aminek eredményeképpen
elismeréseket kapott intézményünk. A fogyatékkal élők és a hajléktalanok foglalkoztatása
során elkészített termékekből álló kiállítással
és vásárral még szemléletesebbé tettük szerteágazó tevékenységünket.
Almási Gyöngyvér

11 csapat versengett egymással két kategóriában, akik a témához kapcsolódóan választottak nevet maguknak (pl. Természetvédők,
Aktív egészségvédők…stb.) Három, előzetesen megoldandó feladatot kaptak: egyrészt rajzot kellett készíteni a természetjárás, vagy szelektív hulladékgyűjtés témában; másrészt fantáziadús használati tárgyakat készítettek hulladékból; harmadsorban fogalmazást írtak
„Mentsük meg a Földet!” címmel.
A vetélkedőn előadást hallhattak Ökrösné
Kis Éva dietetikustól, majd a helyes testápolásról Mike Jenőné iskolai védőnőtől. Az elhangzottakhoz kapcsolódó feladatok megoldásával
bizonyíthatták a csapatok, mennyire figyeltek.
Majd zöldség- és gyümölcsfelismerés következett bekötött szemmel. Ezzel egy időben pedig
környezetvédelmi totót tölthettek ki a gyerekek. Egy rögtönzött kiállításon megtekinthették az általuk készített tárgyakat és rajzokat.
Ezen a délutánon mindenki jól érezte magát, sőt tudásuk is gyarapodott.
A jutalom sem maradt el. Az első három he-

lyezett osztály banánt, a többiek pedig narancsot, mandarint, vagy almát kaptak.
Köszönet a Hegyesi Biobolt tulajdonosának,
aki különféle termékekkel támogatta a rendezvényünket. Köszönjük Ökrösné Kis Éva dietetikus, és Mike Jenőné védőnő munkáját, értékes információit.

Fő feladatunknak tekintjük az egészséges
életmódra nevelést. Igyekszünk motiválni tanulóinkat, hogy egészségesen éljenek. Mindemellett különféle természetjáró túrákat, mozgással kapcsolatos rendezvényeket is szervezünk diákjainknak. Sikerült megoldanunk,
hogy szelektíven gyűjtsük a műanyag üvegeket
és az alumínium dobozokat. Köszönjük a szülők támogatását is ebben a munkában.
Földesi Magdolna,
diákönkormányzat patronáló tanár
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A Bárka irodalmi estje
Kiss Ottóról a főszerkesztő
Az idei Könyvtári Napok egyik kiemelkedő eseménye volt a Bárka folyóirat szerkesztői és munka- megjegyezte, hogy ő az egyik
társai által szervezett irodalmi est a könyvtárban. legismertebb kortárs magyar
A beszélgetést Elek Tibor, a
lap főszerkesztője vezette. Szó
esett arról, hogy a Bárka januárban ünnepli 16. születésnapját, azaz 1993-ban indult útjára. Kétezerig negyedévente,
attól kezdve kéthavonta jelenik meg. Fontos profilváltása
a lapnak, hogy két éve a Bárkának internetes magazinja is
van, amely „ablak a kortárs
magyar irodalomra.” S azt is
szükséges megemlíteni, hogy
az első tíz hónapban százezer
látogató klikkelt erre a honlapra, amely nagy eredmény.
Ez a nézettségi arány a legnagyobb lapoknál szokásos.

Miután Elek Tibor bemutatta a közönségnek a folyóiratot,
bemutatkoztak a jelenlévő irodalmárok is, elsőként városunk
ismert költője, Nagy Mihály Tibor, legújabb kötete, „A várható érkezése” apropóján. Az Elek
Tibor által „a békési szonett királynak” nevezett költő többek
között elmondta, hogy azért ír
elsősorban szonetteket, mert
még középiskolás korában egyik
tanára megállapította, hogy a jó
a ritmusérzéke, és ez fontos
meghatározója a szonett műfajnak. Emellett Tibor elég sok
szabad verset is ír, fő témája a
„rezignált kiúttalanság érzése.”

író, költő, munkái tankönyvekben is jelen vannak. Elsősorban svéd típusú szabadverseket ír. Legismertebb műve
„A csillagszemű Márió.”
Szabó Tibor prózaíró, aki
utolsóként ismertette meg
magát a közönséggel, mindössze 2-3 éve kezdte meg irodalmi pályafutását, tavalyelőtt
jelent meg „Negyvenhét” című regénye, tavaly pedig novellás kötete, s most írja harmadik könyvét.
A szerzők természetesen
felolvastak műveikből, s ahogy
lenni szokott ilyenkor, dedikált
könyvvásárlásra is volt lehetőség.
Zsombok Imre

Durkó Antal írásai
a békési mesterekről könyvben
ten űző csikósszámadó, gulyás
vagy kubikos is helyet kapott.
A kötetet 28, zömében színes
fotó illusztrálja.
Durkó Antal írásait B.
Szűcs Irén rendezte sajtó alá,
a fotókat Rostás István készítette. A kiadvány megjelenését, amely a békési múzeum
70 éves fennállása alkalmából
a múzeumalapító Dr. Durkó
Antal tiszteletére született,
Békés Város Önkormányzata
és a Békési Városvédő és Szépítő Egyesület támogatta.

Megjelent a Békési Téka
legújabb száma, amely Dr.
Durkó Antal a békési piacok,
vásárok történetét bemutató
írásából, illetve főként az
1950-60-as években végzett
néprajzi gyűjtéseiből közöl
válogatást. Az érdeklődők 36
helyi mesteremberrel ismerkedhetnek meg, akik között nemcsak olyan „igazi”
mesterek vannak, mint pl.:
kalapos, fésűs, tímár, rézműves, kékfestő, hanem a választott hivatásukat mesteri szin-

Jöttek, láttak – és mindenki győzött...

galom hallhatóan meghozta
gyümölcsét: a hét korcsoport
résztvevői rendkívül színvonalas
produkciókkal álltak színpadra.

nyítják: Budás Tímea – I. korcsoport III. díj, Schuster Vivien
– I. korcsoport különdíj, Pocsai
Ildikó – II. korcsoport különdíj.
Felkészítő tanáruk: Timkó Sára. Iskolánk zongoratanárát,
Andódyné Németh Andreát
zongorakísérői különdíjjal jutalmazta a zsűri.
A nap végén a verseny
résztvevői inkább feltöltődve,
mint fáradtan távoztak a Békési Zeneiskolából – elmon-

A zsűri késő délutáni értékelésén a zene fontosságát hangsúlyozta gyermekeink életében.
És hogy Békés városa valóban
büszke lehet zeneiskolásaira, azt
az alábbi eredmények is bizo-

dásuk szerint abban a reményben, hogy a következő megyei
szintű versenynek is Békés
városa lesz a vendéglátója...
Lázár Anita,
hegedű- és szolfézstanár

Versenyezni jöttek, vendégként távoztak a megye
zeneiskoláinak fuvola szakos növendékei Békésről. November 12-én első alkalommal rendeztek a városban megyei szintű fuvolaversenyt. A
megmérettetésre összesen harminchét ifjú muzsikus érkezett a zeneiskolába, szüleik és tanáraik kíséretében.
A Békéscsabáról, Orosházáról, Mezőberényből, Szarvasról, Gyuláról, Gyomaendrődről és Tótkomlósról érkezett
versenyzők mellett természetesen a helyiek is képviseltették magukat.
Az ünnepélyes megnyitón
Izsó Gábor polgármester szavai arról árulkodtak, hogy Békés város számára még mindig
igen fontos a művészet- illetve
zenepártolás, tekintve, hogy
ennek immár évtizedes hagyományai vannak a térségben,
gondoljunk csak a Békés-Tarhosi Zenei Napokra. A város
vezetője örömmel köszöntötte
a zsűri tagjait, a nemzetközi
hírű Alföldy-Boruss Eszter
fuvolaművészt, valamint Kozma András és Sutyinszki Beáta
fuvolaművészeket.
A verseny tíz óra után kezdődött, s egész napos, tartalmas
programnak bizonyult. A szor-

Indián relikviák a Galériában
„Dzsungelek, romvárosok,
indiánok” címmel nyílt kiállítás a Békési Galériában november 29-én. Az Észak-,
Közép- és Dél-Amerika őslakóinak életét és kultikus tárgyait bemutató tárlatot Dr.
Kubassek János geográfus, tudománytörténész, az érdi Magyar Földrajzi Múzeum igazgatója nyitotta meg. Beszédében nagyra értékelte Kutasi
Kovács Lajos hagyatékát, azt
a gazdag gyűjteményt, amelyet hazánknak adományozott, és amelyből egy igen
értékes válogatást tár az érdeklődők elé a most megnyílt
bemutató. Az indiánkultúrák
legszakavatottabb ismerőjének köszönhetően Amazónia,
Peru, Argentína, Kalifornia,
Új-Anglia, Arizóna, Yukatán

Észak-amerikai indiánok tárgyai a békési kiállításon

és Új-Mexicó indián törzseinek változatos kultúrájába

A „Dzsungelek, romvárosok, indiánok” című kiállításhoz
kapcsolódóan rendhagyó múzeumi órák lesznek a Békési Galériában, melyeket Rostás István természettudományos munkatárs tart. Az órák időtartama 30 perc, előzetes bejelentkezés alapján, díjmentesen vehetők igénybe január 10-ig. Ajánljuk minden általános és középiskolás tanulónak, valamint
különösen a történelem, földrajz szakos pedagógusoknak.
Bejelentkezés: munkaidőben a 66/411-943-as telefonon
vagy személyesen a Békési Galériában (Békés, Széchenyi tér. 4.)

pillanthatunk be.
A kiállítás anyagát a
Veszprém Megyei Múzeumok
Igazgatóságának Laczkó Dezső Múzeuma és a Magyar
Földrajzi Múzeum kölcsönözte számunkra. A kiállítás
2009. január 10-ig tekinthető
meg nyitvatartási időben
(kedd, péntek: 10-14 óráig,
szerda, csütörtök, szombat:
12-16 óráig). B. Szűcs Irén

Kisemberek koalícióját építik
Korábban már írtunk a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége (KÉSZ) Békési Szervezetének sikeres pályázatáról a Nemzeti Civil
Alapprogramnál, mellyel a magyarság értékeinek határon átnyúló megmentését célozza meg. Ennek érdekében tartós szakmai kapcsolat kialakítása jöhetett létre az erdélyi, Válaszúti Alapítványi Iskola pedagógusai és a
békési, illetve békéscsabai egyházi és világi iskolák oktatói között. A program szűkebben vett
célja az erdélyi oktatás hagyományainak és az
anyaországi, hamvaiból feltámadt egyházi tanítási, nevelési lehetőségeknek valamint a jelenkori magyar világi iskolák kihívásokkal teli élete
tanulságainak összeboronálása.
Már megtörtént az első találkozás, melynek
keretében kilenc erdélyi vendég érkezett a
megyébe nemrégiben. A szakmai program a
békéscsabai Savio Szent Domonkos Katolikus
Általános Iskolában zajlott. A konferenciát dr.
Pálmai Tamás, a KÉSZ békési elnöke nyitotta
meg, hangsúlyozva azt a feledésnek induló
tényt, mely szerint az oktatás mellé a nevelésnek is kötelezően társulnia kellene. A vendégek bemutatkozása után a házigazdák részéről
Caimacan Klára igazgató tartott előadást „A
katolikus iskolák szerepe, helyzete ma Magyarországon címmel, majd az anyanyelv és az
énekoktatás kérdései kerültek elő. A békési
Szegedi Kis István Református Gimnázium és
Általános Iskolát Barnáné Varga Emilia és
Gellénné Körözsi Eszter mutatta be, majd
Farkas Lászlóné, a Békési Kistérségi Általános
Iskola igazgatója „A honi oktatási rendszer

– Az egyik békési boltba
törtek be a minap, és onnan különféle áruféleségeket
vittek el. A lopással 140 ezer,
a rongálással további 10 ezer
forintnyi kár keletkezett. A

mai állapota a világi oktatási intézmények
szemszögéből” címmel szólt.
A gyógypedagógus Bereczki Mónika szerint
lélekkel teli, felemelő volt a délelőtt, úgy érezte, valóban tartós kapcsolat fog kialakulni a
résztvevők között.
Az Evangélikus Gimnázium tanára, a program felelőse, Sándor-Kerestély Ferenc szerint
az ilyen pillanatokért érdemes élni, az ilyen
tartású pedagógusok fognak csillogó tekintetű, magyarul érző gyerekeket nevelni. A rendezvény valamennyi résztvevője hasonló módon fogalmazta meg tapasztalatait: szakmailag gazdagodtak, emberileg pedig a közös
éneklés alatt szinte eggyé lettek.
Dr. Pálmai Tamás úgy értékelte, hogy az
egész KÉSZ országos jelszavává lett „Kisemberek koalíciója” gyakorlatban valósult itt és
most meg. Mint kifejtette, elnökükkel, dr.
Osztie Zoltánnal egyetértésben arra jutottak,
hogy az ország, a társadalom, a Kárpát-medencei magyarság megmaradásának kulcsfontosságú eleme lesz az, ha félre tudjuk tenni a mesterségesen generált megosztottságot, ha nem azt
nézzük, ki melyik oldalhoz tartozik, hanem azt,
hogy ki milyen ember, akar-e, tud-e tenni valamit a kilábalás, a megújulás, az erkölcsi és az ezt
követő anyagi felemelkedés érdekében.
– Amit nem képesek (nem tudnak, nem
akarnak) megtenni a politikai formációk, azt
nekünk, kisembereknek, tudatosodó civileknek kell megtennünk – mondta.
A tapasztalatcsere program tavasszal 18
pedagógus válaszúti látogatásával folytatódik.

Békési Rend őrkapitányság
munkatársai hamarosan elkapták az elkövetőket, három helybéli személyt. Az
ellopott tárgyak egy részét
megtalálták, lefoglalták, a

bolt tulajdonosának a rendőrök átadták.
A jelentéseket a Rendőrség
bocsátja rendelkezésünkre, azok
tartalmáért a szerkesztőség nem
felel.
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Mézes varázslat vendégvárásra
és a karácsonyfán is
A karácsony elmaradhatatlan kelléke a mézeskalács, melyet egyre több családban házilag készítenek el. A méz már az ókori Rómában is fontos édesítőszer volt, agyagból készült mintáik máig fennmaradtak.
Az önálló magyar mézeskalácsos céh megalakulására 1681-ben került sor Pozsonyban. A
Tiszántúlon legkorábban, 1713-ban, Debrecenben és Békésen jött létre önálló testület. A különféle fűszerekkel ízesített, formára vagy egyszerű táblába sütött mézeskalácsok mindig többet
jelentettek puszta édességnél. Áldozták őket isteneknek, ajándékozták uralkodóknak, vallási
ünnepek díszéül szolgáltak, vagy szerelmesek üzeneteit közvetítették.
A mézes sütemények titka, hogy könnyen elkészíthető, változatosan díszíthető, a tésztája
sokáig eláll, sőt, idővel egyre csak puhul. A gyerekek imádják!
Íme két könnyen elkészíthető mézes édesség Balog Gáborné békési mézeskalácsos receptjeiből.

Szaxofonozott és énekelt
a Mikulás
A Békés Városi Szociális
Szolgáltató Központ nagyszabású Mikulás-napi rendezvényt tartott, melyen 70, hátrányos helyzetű gyermek mellett legalább 130, valamilyen
fogyatékossággal élő felnőtt
vett részt. Sokan jöttek a bé-

tel. Maga a Mikulás énekelt,
sőt egy egyik dalnál még szaxofonozott is. Az előre hívott
gyerekek ügyesen mondtak
verseket, énekeltek Mikulásdalokat.
A fellépés után közös táncra került sor, sok felnőtt is be-

Szociális Szolgáltató Központ
Mikulás-napjára – mondta el
lapunknak a műsorközlő munkatárs, Almási Gyöngyvér.
A Mikulásünnepség és a
„Házhoz megy a Mikulás”
programot támogatta: Barta
Diszkont, Békés Városi Sport-

kési foglalkoztató házakon
kívül Tarhosról, Sarkadról,
Kétegyházáról és a békéscsabai Degré utcai intézetből, azaz a társklubokból is.
A műsor a gyulai Pallag
Imre és csapata fellépésével indult. Az „Éneklő Mikulás” című produkció, nevéhez hűen
vidám zenés fellépés volt, ahol
a téli ünnepkörhöz kapcsolódó
dalok hangzottak el modern
feldolgozásban, táncos kíséret-

kapcsolódott. Ismét megjelent a Mikulás, sőt rögtön
kettő is, akik ajándékokat osztogattak. A felnőttek ezután
sorversenyen mérték össze
ügyességüket.
A hosszúra nyúlt rendezvény végén megvendégelés is
volt: csalogató édes és sós sütemények kínálták magukat.
Ebben a körben és ezen a
helyszínen, a Sportcsarnokban
most először került sor a

csarnok, Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ Idősek Klubjai, Böci Bt. Mezőberény, Csapó Pékség, Derűs
Ház ellátottjai és dolgozói,
Drucker Pékség, Lagzi Cukrászda, Élelmiszerbolt Kispince 59 – Szekeres István, Főtéri
Nyomtatványbolt – Kis Zoltán, Gerhard Steingel – Gyula, Piac téri zöldséges, Prevail
CO Kft – Guti László, Főtéri
Reál ABC.
Sz. K.

MÉZES VARÁZS
25 dkg mézet és 5 dkg margarint langyosíts meg. Egy
másik edénybe tegyél 4 egész tojást, 10 dkg porcukrot, egy
evőkanál fahéjat, egy kávéskanál szegfűszeget és 2 dkg szalalkálit. Habverővel jól dolgozd össze, majd öntsd bele a
langyos mézbe. Újból dolgozd össze, gyúrjál bele kézzel 70
dkg lisztet. Takard le és pihentesd szobahőmérsékleten 1
napig. Nyújtsd ki 4 mm vékonyra, formázd, tedd alufóliával bélelt sütőlemezre. Forró sütőben (200 fok) 4-5 perc
alatt süsd mogyoró barnára.
Díszítő cukormáz: egy tojás fehérjéhez annyi jól átszitált
porcukrot rakjál, hogy felkavarva igen sűrű anyagot kapjál.
Habverővel nem szabad verni! Kanállal rakd kicsi nejlonzacskóba. Kicsi lyukat vágjál a sarkára és mint a ceruzával
rajzolhatsz vele. A fehér mázat lehet színezni is természetes
anyagokkal (pl. kakaó, kávé).
TORDAI MÉZESPOGÁCSA
Hozzávalók: 50 dkg cukor, 30 dkg vegyes méz, 20 dkg margarin, 4 dl tej, 30 g (2 csomag) szalalkáli, 12 tojás, fehérbors,
fahéj, szegfűszeg (vagyis a mézeskalács fűszerek), annyi liszt,
amennyit felvesz (75% fehérliszt, 25% rozsliszt)
A hozzávalókat jól összedolgozzuk, egy éjszakára pihentetjük. Ne
legyen túl kemény a tészta, mert sütéskor keményedik. Sütés előtt
10-12-es hurkákat formázunk. A két végét ellapogatjuk, a közepébe villával barázdákat húzunk, megkenjük felvert egész tojással. Közepesen meleg sütőben sütjük. Zárt dobozban sokáig eláll.

Rendezvényekhez ajánljuk
Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy lehetőség van rendezvények megtartására a Hőzső
utca 4. szám alatti Békési Nyugdíjasok Házában (bejárat a Libazug utca felől). A 110 fő
befogadására alkalmas termet bérbe lehet venni továbbképzések, vállalkozók által tartandó

vásárok, családi, baráti találkozók, lakodalmak, ballagási ebédek, stb. megtartására.
Érdeklődni lehet: Szűcs Gábornénál a 70/
459-0794-es telefonszámon vagy a helyszínen
a ház gondnokánál munkanapokon 8 órától
19 óráig

Januári traffipax
A Békési Rendőrkapitányság illetékességi területén mér a traffipax január 4-én, 5-én, 6-án,
7-én, 8-án, 14-én, 15-én, 16-án, 20-án, 21-én, 24-én, 25-én, 29-én, 30-án és 31-én naponta 816 óra között.

harmonikus a karácsonyfa!
Bűvészt hozott a KÉSZ Mikulása Legyen
A karácsonyfa-állítás néA Békési Keresztény Értelmiségiek Szövetsége (KÉSZ)
többedik alkalommal ajándékozta meg a Farkas Gyula
Közoktatási Intézmény Békés Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézményének (EGYMI) tanítványait a Mikulás napon.
A tanulásban akadályozottak
óvodájába és általános iskolájának 1-5. osztályaiba járó
gyerekek, valamint az értelmileg akadályozottak általános iskolája teljes létszámmal jelent meg a kis ünnepségen az intézmény tornatermében. Minden kicsit és nagyot elképesztő, jó hangulatú
produkciójával fellépett Molnár Imre bűvész, majd a
KÉSZ önkéntesei szaloncukrot és nyalókát osztottak a
gyerekeknek.
Sz. K.

A kép jobb oldalán Molnár Imre bűvész, balról az EGYMI gyermekeinek egy része

met eredetű szokás. A 17. században terjedt el, gyökerei a
babonás szellemvilágban keresendők. A reformátor Luther Márton azonban a hagyomány szerint gyermekeinek
már Jézus születésének tiszteletére állította a fát, és számtalan kis gyertyát gyújtott rajta. Később egyre többfelé állítottak fát, amit gyümölcsökkel, papírkivágásokkal, aranyláncokkal és édességekkel
díszítettek.
Magyarországon csak a
múlt század második felében
kezdett elterjedni ez a szokás a
bécsi udvar ösztönzésére főleg
a nemesi családoknál. Először
Brunswick Teréz, martonvásári grófnő állított karácsonyfát
1824-ben. Később a módosabb polgároknál is elterjedt.
A parasztok körében csak a

XX. században, sokaknál csak
1945 után honosodott meg a
fenyőfa-állítás.
A karácsonyfadísz korábban
alma, dió, házilag készített
sütemények, mézeskalács volt.
Az 1880-as években jelent meg
az üvegdísz. Mindig megújul a
díszítés divatja. Lehet a fa
natúr stílusú szalmával, csuhéval, szárított gyümölccsel vagy
barokkos, a lényeg hogy a szí-

nek összhangban legyenek. A
díszek anyagában is legyünk
következetesek. Műanyagot
elég snassz már a fára rakni,
helyette természetes anyagból,
üvegből, textilből vagy papírból készült díszeket válasszuk.
Szaloncukrot ma már kevesen
akasztanak a fára. A csillagszóró, a gyerekek kedvence tűzveszélyes, ezért mindig óvatosan
használjuk.

