kéthetente
megjelenő ingyenes
közéleti folyóirat
megjelenik:
Békés, Bélmegyer,
Kamut, Murony, Tarhos
településeken

2022. december 13.  XXX. évfolyam 25. szám
Békésből a csillagokig Dr. Gshwindt András egyetemi docens előadása. 

5. oldal

Megnyílhat Magyarország
első születésközpontja Békéscsabán. 

8. oldal

A mézes krémes jó választás az ünnepi asztalokra. 

14. oldal

Sikeres debütálása után a további két hétvégén is százakat szólított meg a Békési Advent rendezvénysorozat, melynek új helyszíne, a Gödör, jól mutatkozott be és
megfelelő választásnak bizonyult.
A második adventi vasárnapon a
Nefelejcs Egyesület és a Békési Német Nemzetiségi Önkormányzat
szervezte meg a műsort, a harmadikat a Békési Városvédő és Szépítő Egyesület jegyezte. A lelkészi
áldás és gyertyagyújtás mellett az

óvodás, iskolás csoportok fellépései
úgyszintén emlékezetesek, a vendégeknek továbbá a helyi kézművesek vásárán a csodás portékák,
valamint melengető karácsonyi
ízek is kínálták magukat.
A sorozat december 18-án, a negyedik adventvasárnapon ér véget.
Ezúttal azonban nem sötétedéskor lesz a műsor, hanem korábban,
már 10:30-tól, amikor egy gospel
énekkar ad koncertet, melynek
meghallgatása ingyenes. 

Fotó: Gazsó János.

Közösségi élményt ad a helyieknek
a Békési Advent rendezvénysorozat

Idén az óriási adventi koszorún nem fényfüzérek, hanem igazi gyertyák égnek,
amiket az igei gondolatokat tolmácsoló lelkipásztorok gyújtanak meg.

Születésnapi rendezvény Miről szól valójában
a karácsony?

Fotó: Békési Újság.

Éppen 22 éve kezdte meg munkáját a Mentálhigiénés Egyesület,

A születésnapi megemlékezéshez
szülinapi torta is dukált, melyet Körö
mi János elnök szelt meg.

amely békési székhellyel, egyre bővülő ellátási palettát biztosítva, 16
fős munkatársi gárdával dolgozik
napjainkban. Elsősorban a pszichiátriai betegek és a szenvedélybetegek számára nyújtanak szolgáltatásokat, közösséget, élményeket,
Békés megye 16 településén, összesen nagyjából 200 személynek és
persze családjaiknak. A megalakulásra, az eltelt időszak kihívásaira
és örömeire, valamint a mindennapok feladataira azon a „születésnapi partin” emlékeztek meg, amelyre a volt és jelenlegi munkatársak
mellett a szintén szociális segítő területen dolgozó békési szakembereket hívták meg a Városháza Irányi Dániel Dísztermébe.
(Folytatás a 3. oldalon)

Beszélgetés Kicskáné Tomucza Renáta református lelkésznővel

- Milyen különös üzenete van ön
szerint az idei adventnek?
- Advent az elcsendesedés, lelassulás ideje kellene hogy legyen, de
ehelyett az emberek inkább egyre
feszültebbek. Úgy éljük meg a karácsonyhoz való közeledés időszakát, mint egy versenyt az idővel,
pénzzel, energiá
val, kreativitással. A háborús helyzet és az energiaválság miatt, a bizonytalan jövő miatt, sokan talán úgy tekintenek a karácsonyra, mint amibe bele tudnak kapaszkodni, amit

minden ellenére „mégis” meg kell
tartani, meg kell ünnepelni, úgy
ahogy szokták. Kizárni mindazt,
ami a világban folyik, és belemenekülni a karácsonyba. Csakhogy
a karácsony nem fog minket megmenteni. 2000 éve a zsidók valahogy úgy voltak, mint mi. Egy bizonytalan világban várták, hogy
jöjjön valaki, aki megmenti őket.
Úgy gondolták, hogy ezt a valakit Isten küldi majd és szabadulást
hoz nekik.
(Folytatás a 13. oldalon)

Következő lapmegjelenés: 2023. január 17.
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Önkormányzati hírek, felhívások

Dr. Nagy István agrárminiszter
tartott fórumot városunkban
Mondjunk nemet a szankciókra! címmel tartott telt házas fórumot városunkban dr. Nagy István
agrárminiszer úr, aki Dankó Béla
országgyűlési képviselőnk meghívására érkezett Békésre. Miniszter úr elmondta, a brüsszeli kényszerintézkedések alapvetően változtatták meg a mindennapjainkat, óriási inflációt, áremelkedéseket és bizonytalanságot generálva.
Dr. Nagy István hangsúlyozta, az
elhibázott szankciók az élet minden területét befolyásolják. Arra kért mindenkit, hogy töltse ki
a Nemzeti Konzultációt, hogy a
kormány szembefordulhasson a
hibás intézkedésekkel. A tűzszünetet és béke felé vezető utat nevezte az egyetlen megoldásnak. A
fórum előtt Dankó Béla ország-

gyűlési képviselő, Kálmán Tibor
polgármester és Polgár Zoltán alpolgármester részére személyes

Dr. Nagy István agrárminiszter: „Mondjunk nemet a szankciókra!”

Két új sószóróval bővült
a BKSZ Kft. gépparkja
A tél közeledtével többek között ezekkel a gépekkel készül a
kft. a síkosság-mentesítésre, az
utakon kialakuló fagyok gyors és
hatékony felszámolására. Az egyik
sószóró 1,65 m3, a másik 0,8 m3
térfogattal rendelkezik, mindket-

egyeztetést biztosított a miniszter
úr, amelyen több fontos kérdés került szóba.

tő alkalmas só, homok és kőzúzalék kiszórására. A BKSZ Kft.
munkatársai mindent megtesznek annak érdekében, hogy Békés
közigazgatási területén zavartalan
lehessen a közlekedés a fagyos, téli
hónapokban is.

Békési újság

Igazgatási
szünet
Békés város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
252/2022.(XI.29.) számú határozatával - a kormányzati igazgatási szünet időtartamával megegyezően - a Békési Polgármesteri Hivatalban igazgatási szünetet rendelt el
2022. december 22. napjától 2023. január 6. napjáig.
Ezen időszak alatt a Polgármesteri Hivatal zárva tart, az
ügyfélfogadás szünetel.
Tájékoztatjuk a Tisztelt
Ügyfeleket, hogy az igazgatási
szünet időszaka alatt bekövetkezett haláleset anyakönyvezése
ügyében - a városban kialakult
gyakorlat szerint - a temetés intézésével megbízott temetkezési
szolgáltató veszi fel a kapcsolatot az anyakönyvvezetővel.
Tárnok Lászlóné, jegyző

Változatlan piaci díjtételek
Békés Város Képviselő-testülete legutóbbi soros ülésén döntött
arról, hogy a békési piac díjtételein a nehéz gazdasági helyzet ellenére sem változtat a 2023. évre vonatkozóan. Ennek értelmében a piaci árusok jövőre is az idei áraknak
megfelelően vehetik bérbe az asztalokat, az árusításra kijelölt egyéb
területeket a békési piacon.
Korábban 2016-ban 20%-kal,
legutóbb pedig 2019-ben 10%kal emeltek a piaci díjtételeken. A

mostani döntését a grémium azzal
indokolta, hogy fontosnak tartja a
városban a piac működését, és a jelenlegi nehéz gazdasági helyzetben
nem szeretne további terheket róni
az árusokra, őstermelőkre.
Jelenleg a békési piacon 126 db
asztal bérelhető, a piaci napokat
tekintve kedden és pénteken folyik
a legnagyobb árusítás. A piaci árusítás igénybevételéhez keressék a
Békési Piacfelügyeletet személyesen a piacon, a 24-es pavilonban.

Szakorvosi rendelések
szüneteltetése
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a Békési Gyógyászati
Központ és Gyógyfürdő valamennyi szakrendelése 2022. december
27-30. időszakban szünetel.
A betegek sürgős szakorvosi ellátását a Békés Megyei Központi
Kórház Réthy Pál Tagintézményének Sürgősségi Betegellátó Osztályán végzik el a megjelölt időszakban. A szakorvosi ellátás szünetelése nem érinti a háziorvosi szolgálatokat, a háziorvosi szolgálatok a
fent említett időszakban zavartalanul elláthatják feladataikat.
A BKSZ Kft. új sószórókkal is készül a téli időjárásra.

aktuális

Békési újság

Nem nőnek a helyi adók

Közérdekű információk
Ügyeletes gyógyszertár
december 10-17.
Jázmin Patika (Rákóczi u.)
december 17-24.
Turul Patika (Piac tér)
december 24-31.
Oroszlán Patika (Kossuth u.)
december 31. – január 7.
Levendula Patika (Csabai u.)
január 7-14.
Jázmin Patika (Rákóczi u.)
január 14-21.
Turul Patika (Piac tér)
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
Tüdőgondozó épületében) érhető el.
Telefon: 66/414-514.

A volt Csabai utcai óvoda épületébe költözhetnek a civil szervezetek

Az idei év utolsó képviselő-testületi ülésén, december 1-jén, harmincnál is több napirendi pontot tárgyalt meg Békés Város Képviselő-testülete. Ezek között több olyan volt, amelyek a lakosságot
közvetlenül érintik – mondta el a grémium tanácskozását követő
sajtótájékoztatóján Kálmán Tibor polgármester.
további három település tervezi az
együttműködést, amely szintén az
ott zajló munka elismerése.

óvodának használt épületet kapják meg rendezvényeikre. Csak kisebb átalakításokra van szükség,
és előnye, hogy energetikailag felújított épületként a fenntartása is
gazdaságos – mondta el a polgármester.
Az előttünk álló időszak energetikai kihívásai is szóba kerül-

Fotó: Gazsó János.

Döntöttek például arról, hogy
2023-ban sem a helyi adók mértékét, sem a piaci díjtételeket nem
emelik, azok az ideivel azonos szinten maradnak.
Megtárgyalták továbbá a 2022es év első kilenc hónapjának költségvetési teljesítéséről szóló beszámolót, amelyből kiderül, hogy az
önkormányzat és intézményei a
feszített költségvetést tartani tudták és a jelek szerint az év utolsó hónapjaiban is sikerül majd, így
aztán tartozás nélkül mehetünk át
januárba – ismertette a célokat a
polgármester.
Egyelőre átmeneti gazdálkodás zajlik, hiszen a következő évi
költségvetést csak később fogja
tárgyalni és várhatóan elfogadni
a képviselő-testület, amely külön
napirendben tekintette át az intézményi társulásban (Tarhossal közösen) fenntartott Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ és a Békési Kistérségi Óvoda és Bölcsőde
gazdálkodását, melyeket rendben
lévőnek talált.
Elfogadták az Alföld Ambulance
Kft-vel - az orvosi ügyeletet adó
egészségügyi vállalkozással - fennálló szerződéstervezetet, amely a
partnerség folytatását vetíti előre. Az ügyeletre kevés panasz érkezik,
elégedettek vagyunk a munkájával
– mondta Kálmán Tibor, hozzátéve, hogy Alföld Ambulance Kft-vel

Idei utolsó ülésén számos napirendet tárgyalt a grémium, mások mellett a helyi
adókról és a civil szervezetek elhelyezésének gondjairól is értekeztek és dön
tést hoztak a képviselők.

Áttekintették a békési árvíz- és
belvízvédelem terveit, valamint a
környezetvédelmet illető települési terveket, amelyeknek aktualizálása állandó munka. Ezekhez gond
esetén kell hogy nyúljon a városvezetés.
Új helyet kap használatba a Békési Civil Szervezetek Egyesülete,
amely ismert módon - a Digitális Élményközpont Hőzső utca 4.
szám alatti ingatlanban való elindulása miatt - székhely nélkül maradt egy ideje. Újvárosban, a Csabai utca 30. szám alatti, korábban

tek az ülésen. Az önkormányzati
intézmények rendkívül fegyelmezetten tartják magukat a spórolási
tervekhez. A városvezetés kedvező időjárású télben reménykedik,
és a körülmények változását, valamint az érkező energiaszámlákat
szem előtt tartva hoz esetlegesen
újabb intézkedéseket és tervezi
majd meg a jövőt – zárta gondolatait Kálmán Tibor polgármester, aki áldott karácsonyt és az új
évre jó egészséget kívánt minden
békési lakosnak.
Szegfű Katalin

Születésnapi rendezvény
(Folytatás az 1. oldalról)
Az egyesületet köszöntötte Kálmán Tibor polgármester, a szociális háló erős láncszemének nevezve a Mentálhigiénés Egyesületet.
Alapítóként Szűcs Judit 14 évig
irányította a szervezetet, aki videó

üzenetében vezette végig az idők
folyamán egyre gyarapodó feladatokat és munkaterületeket. Körömi János, a mostani egyesületi
elnök, napjainkból az élelmiszermentő önkéntes vállalásuk mellett közösségi programokat és a

vidám, elfogadó légkört emelte ki.
Ennek szellemében és hangulatában került sor a jelenlévők részvételével egy nagy „közösségépítő”
társasjátékozásra, a szülinapi torta
elfogyasztását követően. 

Szegfű K.
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Anyakönyvi hírek
Házasságkötés
Jónás Brigitta (Békés) és Nagy Zoltán László (Békés).
Sok boldogságot kívánunk!
Elhunytak
Püski Eszter (67 évesen), Orbán Mihályné született Szabó Zsuzsanna
(103), Békési Sándor (65), Kerepeczki
Istvánné Pálfi Margit (65), Fehér István
(79), Szekeres Lajos (61), Bécsi Mihályné Faragó Zsuzsanna (85), Kertész Sándor (92), Kun Lászlóné Pataki Margit (85, Bélmegyer), Sarkadi
János Ferenc (87), Oláh Sándor Ernő (87), Rakovics Tamás (54), Szántó
Mihály (59, Bélmegyer), Andor László
(80, Kamut), Burkus Pál (68), Szilágyi
Sándorné Csaplár Margit (69), Varga
Lászlóné Nagy Anna Róza (73).
Nyugodjanak békében!

békési-tem

Temetkezési
szolgáltatás

Békés, Piac tér 1.

Telefon: 06 -66/411-957  06-30/6355-245

Békés, Szarvasi út 27.

Egyházi vagy polgári kegyeleti
szolgáltatás az összes temetőben.
66/640-955
Ügyelet: 0–24-ig

30/2-512-102

4

Interjú, Aktuális

T i s z t a beszéd
Beszélgetőtárs:

Kálmán Tibor
polgármester

- Az esztendő vége szinte mindenki számára a visszatekintés, a
számvetés időszaka. Békés azonban
mintha nem kérne a „téli álomból”.
Minek tulajdonítja polgármester úr
mindezt?
- Köszönöm a kérdést, annál is inkább, mert éppen ez volt a célunk.
Fontosnak tartom, hogy mindaz a lendület, amely előbbre viszi városunkat,
megjelenjen a mindennapokban is.
Ma - a számok világában - jóformán
csak az számít értéknek, ami mérhető. A városvezetéssel együtt vallom azonban, hogy a sikerek mögötti lélek, az összefogás ereje nem számokban, hanem szívekben lakik.
Az, hogy mindez aztán gyakran testet ölt sikeres pályázatokban, beruházásokban is, ez igazolja, hogy nem véletlen Békés léte, fennmaradása itt, a Körösök vidékén. Ha csak a közelmúlt eseményeire tekintünk, bátran elmondhatom: minden eddiginél több embert szólított
meg például az adventi rendezvénysorozat. Egy olyan programfüzér,
mely a helyi civil szervezetek, egyházak által szólt az ünnepre készülődő városhoz. Polgármesterként pedig el kell mondanom, hogy az
örömöm azáltal vált teljessé, hogy a négy hétvége programját a nemrég újraformált kulturális központ fogja egybe, minden túlzás nélkül
profi módon. Az általuk megformált keretet tölti ki ezen a télen a Nefelejcs, a városvédők, a KÉSZ, és a Békési Fiatalokért Egyesület. Békés „közösségi adventi koszorúja” az ő gyertyáik által mutatja az utat
az idei karácsony felé. Mellettük azonban nagyon sokan adtak még
fényt, szeretetet, mely valóban kiemelkedő időszakká emelte az idei
adventet városunkban. Mind nekik, mind a most néven nem nevezett
segítőknek is köszönöm ezt a békésiek nevében is.
- A Megváltó születésére készülve az egymásra figyelés is előtérbe
kerül. A tél vagy bármely kihívás családok sokaságát hozhatja nehéz
helyzetbe. Hogyan fordul az önkormányzat a segítségre szorulók felé?
- Békés szociális hálója a Szociális Szolgáltató Központ munkája
által kiemelkedően hatékony. Ezt nem az elfogultság mondatja velem, hiszen évről-évre elém kerülnek az mind ők, mind a segítségnyújtást megvalósító civilek beszámolói, kérései is. Ebben az esztendőben az eddigi hatékony együttműködést a Szociális Kerekasztal
segítségével is igyekszünk még hatékonyabbá tenni. A kezdeményezéssel az volt a célom, hogy összehangoljuk a segítségnyújtás egyes
területeit, lehetőséget biztosítsunk a megelőzésre is. A kerekasztal
tevékenysége szintén szemléletes mutatója a civil szféra erejének. Az
itt aktív közösségek támogatása fontos feladatunk lesz 2023-ben. Az
előttünk álló időszakban az önkormányzat minden egyes, a segítségnyújtást célzó szakmai és civil szerveződés lehetőségei szerint mellé
oda fog állni, hiszen mindannyiunk érdeke, hogy felkaroljuk a bajban
lévőket, illetve időben felismerjük, hogy hol van szükség a segítségnyújtásra.

Békési újság

Ittas segédmotoros

December 7-én ittas járművezetéssel gyanúsítható férfit állítottak elő a
rendőrök Békésen. A férfi segédmotor-kerékpárral közlekedett és a Rákóczi utcában állították le. A légalkoholmérés eredménye pozitív lett, ezért a
rendőrök elvették a vezetői engedélyét és büntetőfeljelentést tettek ellene.

Karácsonyra ajándékozzon
Békési Kalendáriumot!
Kapható a következő helyeken:
• Cerka papírbolt
• Barta bolt
• Ezüsttoll papírbolt
• Antikvárium
• Békési Uszoda
Néhány kiemelt téma a könyvből:
• Petőfi emlékhelyek Békésen
• 50 éve lett újra város Békés
• Békési Kisgazdakör
története
• A grillázs
• Szemelvények a békési cigányságról
• Véver Oszkár képeslapkiadó
• Fotósorozatok Békés rejtett kincseiről
• Receptek és keresztrejtvény
Vásárolja meg a 2023-as Békési Kalendáriumot!

A 160 oldalas kiadvány ára
- ajándék könyvjelzővel - mindössze 995 Ft.

Ünnepi hulladékszállítás
A DAREH BÁZIS Hulladékgazdálkodási Nonprofit Zrt. tájékoztatja a lakosokat, hogy Békésen a karácsonyi ünnepekre való tekintettel a hulladékszállítás időpontja az alábbi rend szerint megváltozik:
-A
 z I. körzetben december 23-án, pénteken lesz a kommunális (vegyes) és a szelektív hulladékgyűjtés, december 26.
hétfő helyett.
Kérjük, hogy a kukákat, minden esetben reggel 6 óráig szíveskedjen megfelelő állapotban az ingatlan elé vagy a gyűjtőpontra helyezzék ki.
A közszolgáltatással kapcsolatos részletes információkról, ügyintézésről a
www.dareh.hu oldalon tájékozódhatnak.


MÉG kapható
a Beszélő házak – épített értékeink című kiadvány!

A csodás album mindössze 1950 Ft!

Árusítóhelyek:
• Cerka papírbolt • Ezüsttoll papírbolt • Antikvárium

Tudósítás, Jegyzet
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Érdekfeszítő előadás a
magyar űrkutatásról
A „Békési Polgári Esték” előadássorozatának idei utolsó prózai
rendezvénye december 7-én, a római katolikus plébánia közösségi termében zajlott. Az előadó ezúttal Dr. Gschwindt András, a
BME Szélessávú Hírközlés és Villamosságtan Tanszékének címzetes egyetemi docense volt.

Fotó: Gazsó János.

Dr. Gschwindt András 1941ben született. Az első kapcsolódást a világűrhöz a Szputnyik-1
jeleinek vétele jelentette, életének talán legfogékonyabb korszakában, a békési gimnáziumban
eltöltött középiskolás éveiben.

Dr. Gschwindt András.

1970-ben komoly fordulópont következett az életében: a Magyar
Tudományos Akadémia ösztönzésére megalakult a Műegyetem Űrkutató Csoportja, aminek a vezetésével őt bízták meg. A megalakulást követő 40 év alatt 17 műholdra, a MIR űrállomásra, a Vega űrszondára kerültek különböző, a csoport tagjai által készített
berendezések. A Halley üstököst
megfigyelő űrszonda – fedélzetén az Űrkutató Csoport által készített alegységekkel – kiemelkedő sikert hozott a hazai űrkutatásnak, űrtechnológiai fejlesztésnek.
Egyik legerősebb szakmai motivációja évtizedek óta az első hazai műhold megalkotása volt. Már
korábban is készültek al- és részegységek műholdakhoz, azonban
egy teljesen önálló munka egészen más kihívás elé állította a tervezőket. A projekt vezetői felada-

tokkal őt bízták meg. A többéves
munka produktumaként megszületett a Masat-1, melyet 2012. február 13-án indítottak útnak több
más műhold társaságában a Guyana Űrközpontból.
Megemlítésre méltóak Dr.
Gschwindt András díjai is. 2008ban Bay Zoltán-díj, 2010-ben Magyar Örökség Díj, 2018-ban Gábor Dénes-életműdíj, 2021-ben
Magyar Űrkutatásért Érdemérem.
Az előadó előadásában beszélt
középiskolai éveiről, s különösen
az 1950-es évek végéről, amikor
a gimnázium rádióamatőr szakkörében máig élő kapcsolatokat
alakított ki. Ebből az időszakból
megemlített néhány szintén híressé vált rádióamatőrt, fizikust, feltalálót, űrkutatót, Kajtor Istvánt,
a Mezőberényből indult Hídvégi
Tibort, Thuróczy Lászlót, Ferenc
Csabát, aki Békés Díszpolgára címet is visel, valamint Tarkovács
Sándort.
Előadása nagy részében a magyar űrkutatás kezdeteiről és a
műholdkészítési programok nehézségeiről beszélt. 2006-ban sikerült létrehozni egy fiatal, mint
egy 50 fős csapatot, akikkel folytatódhattak a műholdkészítési munkálatok, sok terv vár arra, hogy megvalósítsák, csak kellő anyagi forrás kell hozzá. Elkerülhetetlen volt szólnia az amerikai és a szovjet-orosz űrkutatásról,
űrversenyről is.
Az előadás után a jelenlevők
még egy kulturális élményben
is részesülhettek. A Kocsorné
Krizbai Anna karnagy által vezetett Békési Kistérségi Óvoda és
Bölcsőde Énekkara adott koncertet, melynek során ismert és kevésbé ismert karácsonyi dalokat
adtak elő.
Zsombok Imre
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Jegyzet

Foci
Volt osztálytársaim most mosolyognak. Tudják, mekkora focista voltam. „Aranytartalék”
Áronkával együtt. Mégis iskolabajnokok egyszer. Mert azért
a csapat tagjai voltunk végig.
Minden gyarló focitudásunkkal,
de nagy-nagy közösségi érzéssel
a kebelünkben. Most mégis erről „értekeznék”. Innen a baráti mosoly. Aki nem tudja, tanítja… Ám most nem erről van szó,
hanem a görbe tükörről, amit e
sportág tart a mai világunk felé.
De többszörösen összetett a dolog és sok mindent felvet.
Először is sportág-e a foci
ma, vagy századunk hű tükrözőjeként egy marha nagy üzlet,
rengeteg pénzzel, érdemtelenül
zsebre vágott gigászi summákkal, főként izomagyú félistenekkel, maffiaszerű verseny-felépítéssel és végül is azzal a megállapítással, hogy zseniálisan kitalált
átverés az egész, mely egyrészt
hihetetlen összegekkel gazdagít
maroknyi embert, másrészt a
cirkuszt biztosítja a mindenkori hatalomnak, melynek segítségével a vezető korifeusaink kevesebb kenyeret kell, hogy hajítsanak népnek, azaz nekünk. Persze, ha jó, ha hihető, ami a porondon zajlik.
Zajlik tehát a foci világbajnokság, a szezon közepén, télvíz idején a homokba telepített,
eddig csak a 60 hatvan fokon
seperc alatt szárazzá aszott teveszar kupacok jelezte sivatagi
táj stadionjaiban. Melyek soksok ezer ázsiai vendégmunkás
élete árán épültek fel a semmiben, a vébé után a semmiért talán. Most még állomások a düne
nihilben az út, a vasút mentén, melyek vagy megmaradnak
majd, vagy nem. A népek keményen fizetnek, hogy ott lehessenek. Elfogadják a meleget, még
a sörtilalmat is. A hülyék, legyinthetnénk, de nem ilyen egyszerű a dolog. Mert hihetetlen
élmények, érzések, öröm és bá-

Pálmai Tamás

natkönnyek, arcbarázda-sorok,
melyeket a zseniális „kameramanok” megmutatnak. És kalapom
emelem küzdelmek, mindent
beleadok lelkiállapot a játékosok egy részétől. Ők, az emlegetett focisták és emlegetett drukkereik egy nemzetet, egy országot képviselnek, úgy, ahogy ezt
kell: egyetért ilyetén összetételű
jelenlétükkel honfitársaik zöme
is. Lásd a svájci csapat. Tele albánnal, bosnyákkal, színes bőrűekkel. De felszántják a pályát,
ha kell. És a svájciak elfogadják
ezt, hiszen tudják, a született, az
echte honfitársaikból akkora focitudós lenne, mint e sorok írójából talán, akik meg a pályán
vannak, úgy lettek svájci állampolgárok, hogy közben egy percig sem felejtették el gyökereiket.
Velük szemben ott van a porrá vált egykori „Nationalelf”. A
német válogatott már nevét sem
érdemli meg. Történetük során mindig tudtuk róluk, hogy
ugyan voltak zseniális egyéniségeik, de éppen kemény németségük, csak azértis, utolsó percig
harcolok, sosem adom fel attitűdjük vitte a csúcsra őket. Most
a japánokat kigúnyoló, hányingerkeltő lábemelésű, befogadott
Rüdiger, szivárványos mucmuca
miatt elhíresült Neuer és szégyenletes bukás. Egy percig nem
voltak csapat, csak jól fizetett
rózsaszínű káderek, akiknek
mindegy volt a nóta vége.
Még javában tart a vébé, de
már rengeteg érzelmet korbácsolt és sok-sok lólábról rántotta le a leplet. Lássuk hát a folytatást. Mert bár görbe tükör
ugyan, de mégiscsak foci a foci…
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Megemlékező rendezvényt tartott városunkban a békési Szegedi
Kis István Református Gimnázium, Technikum, Általános Iskola,
Óvoda és Kollégium. A háromszoros jubileumi megemlékezés a közelmúltban átadott református Csillagfürt Óvodánál kezdődött, a Fábián utcában. A református intézmény azt ünnepelte meg, hogy az
iskola névadója, Szegedi Kis István
éppen 470 éve, azaz 1552-ben alapította az első intézményt Békésen.
A második évforduló pedig az volt,
hogy pontosan 30 esztendeje került
egyházi fenntartás alá a negyven
éves szocializmus alatt elvett Szegedi Kis István Gimnázium. Ezek
mellett 2011 szeptemberében egyházi fenntartás alá került a Szánthó
Albert utcai Karacs Teréz Általános Iskola, valamint a Jantyik Mátyás utcai óvoda.
Az fáklyás felvonulás első állomásán, azaz a Csillagfürt Óvodánál, a református gyülekezet vezető lelkésze, Molnár Máté mon-

Fotó: Amatőr felvétel.

Háromszoros jubileum a reformátusoknál

Beszterczey András lelkipásztor a gimnázium udvarán szólt a megjelentekhez.

dott emlékező beszédet elsőként,
aki egyebek mellett elmondta,
hogy ebből a megemlékező ünnepségből szeretne a református egyház a következőkben hagyományt teremteni. Hozzátette,
hogy ebben a visszatekintésben
van kegyelem, reményteljes jövőkép, az egyház bővülése és hazatalálása is. A második állomásnál,
azaz a Szánthó Albert utcai álta-

lános iskolánál, Katona Gyula, a
református intézmény nyugalmazott esperese mondott emlékező beszédet. A fáklyás felvonulás
harmadik, egyben utolsó állomása pedig a református gimnázium
udvara volt, ahol az intézmény
egykori lelkipásztora, Beszterczey
András mondta el gondolatait. Elmondta, hogy ő kezdeményezte 1991-ben a Tiszántúli Re-

formátus Egyházkerület püspökénél azt, hogy ez a békési gimnázium is kerüljön ismét egyházi
fenntartás alá. S így kezdhette el
oktatási évét 1992 szeptemberében a Szegedi Kis István Gimnázium, az első hatévfolyamos osztályával, mint református egyházi intézmény. Beszterczey András
még azt is megemlítette, hogy a
rendszerváltás elején a világi hatóságok sok akadályt gördítettek
ezen intézmény egyházi fenntartás alá kerülése ellen. Nagyon sok
ellendrukker volt városunk vezetésében is. Szó szerint idézzük azt
a mondatot, amit a lelkipásztor
úr elmondott: „Ezek az emberek
még a kést is beledöfték volna az
ember hátába” 1991-1992-ben.
A megemlékező felvonulás utolsó eseményeként pedig a megjelent mintegy százfős résztvevő, pedagógus, diák, presbiter, szülő, intézményi dolgozó mécsest gyújtott
a református gimnázium udvarán.
Zsombok Imre

Nagyház Pince Borozó
Békés, Széchenyi tér 6.
Telefon: + 36 30/322-24-24,
+36 70/630-56-30, +36 70/331-67-38

Sültes tálak, hidegtálak

készítése és kiszállítása
a hét minden napján! HÉTVÉGÉN IS!
TÁMOGATOTT SZOCIÁLIS ÉTKEZTETÉS
házhozszállítással!

Minden kedves vendégének
köszöni 2022-ben
tőlük kapott bizalmat
és kellemes karácsonyi ünnepet,
továbbá sikeres, egészségben
eltöltött új esztendőt kíván
Gál László
és a Nagyház Pince Borozó
személyzete!

Interjú

Békési újság
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Békési sorsok, békési arcok

Nem mellékesen főszereplő…
Interjúalanyom a mindössze 48 éves Darnai-Varga Irma, akivel
a barátságosan meleg otthonában beszélgettünk estébe nyúlóan.
Otthona is mesél a személyiségéről: egyszerű, egyenes, de okos
hölgy, aki végtelenül szerény. Miben főszereplő? Számos kiadvány
bizonyítja, milyen fontos szerepet játszik a munkája, mire az olvasó
kezébe kerül. A szerző ír valamit, ami hozzá kerül és…
ról dolgozunk, csak időnként járunk be a szerkesztőségbe. Mellékállás? Megkeresnek, elvállalom
és megcsinálom. Ilyen például a
Családért Alapítvány számos ki-

adványa. A teljesség igénye nélkül, pl. az Ízig-vérig Békés, a Beszélő házak - épített értékeink, az
Üdvözlet Békésről, a Békési Újság és az éves Kalendáriumának
jó néhány száma mind-mind az
én munkám. Az Egy vérből valók vagyunk című könyvet is én
készítettem. Valamint egy budapesti könyvkiadónak is folyamatosan dolgozok. Ezek a munkák már
mind teljeskörű nyomdai előkészítést igényelnek, nem csak tördelést, hanem tipográfiai tervezést, a
szövegfeldolgozást, korrektúrát és
képfeldolgozást is.
- Nemcsak megrendelésre tevékenykedsz, hanem ingyen is. Kinek és miért?

- Ez is egy érdekes történet.
Nyíregyházán laktam, ahol felkértek a nyíregyházi és a mátészalkai
Szuperinfo gyártására és az anyagot a békéscsabai nyomdába hordtam hetente egyszer levilágítani.
Itt ismerkedtem meg a Napi Délkelet szerkesztőségének munkatársaival, ők hívtak ide dolgozni
főállásba. Ezért költöztem Békéscsabára. A Napi Délkelet után a
Békés Megyei Nap, majd a Népszabadság munkatársa voltam.
Aztán egy jogi ügylet révén megismerkedtem az első férjemmel és
ez hozta magával, hogy Békés város lakosává váltam. Aztán a Békés Megyei Hírlapnál kezdtem el
dolgozni.

Fotó: Gazsó János.

- Ha a kiadványszerkesztő vagy
tördelő kerül szóba, valahogy én
egy férfit képzelek magam elé. Miért lesz egy ilyen csinos fiatal hölgy,
tördelő?
- Ennek hosszú története van,
de nem szeretnék senkit untatni, ezért megpróbálom röviden elmondani a lényeget. A középiskolát a kisvárdai testnevelés tagozatos gimnáziumban kezdtem el és
aktív kézilabdás is voltam, NBII
B-s játékosként. Sajnos iskolát kellett váltanom, így az érettségit
már Nagykállón tettem le, s hamarosan újságírói oklevelet szereztem. Érettségi után két héttel már
a nyíregyházi bűnügyi magazin újságírója voltam. Belecsöppentem a
szerkesztőségi életbe, láttam a tördelő munkáját nap mint nap, s ez
döbbentett rá: én ezt akarom csinálni. Ha tehettem és volt egy kis
szabadidőm, ott ültem a tördelő
mellett és figyeltem. Borzasztóan
tetszett, amit csinált. Egyszer aztán úgy hozta az élet, hogy kiesett
a munkából, a főszerkesztő megkérdezett, nem csinálnám-e meg,
mert sürgős a feladat. Elvállaltam és bár nekem kétheti kemény
munkámba került, ami a tördelőnek talán csak két nap lett volna,
de megcsináltam. Aztán beleragadtam a székbe. A szakmát teljesen autodidakta módon tanultam,
a szakvégzettséget sok-sok évvel
később szereztem meg.
- Úgy hallottam van egy fő- és
számos mellékállásod is.
- A Ringier Hungary Kft-nél
dolgozom főállásban, műsorújságokat csinálunk. Jelenleg otthon-

- Például egyesületeknek. Ez általában úgy történik, hogy Szegfű
Kata vagy Serfecz Dávid megkeres,
megcsinálnám-e. Én meg úgy vagyok ezzel, ha hasznosan tudom eltölteni az időt, miért ne segítsek,
főleg ha ez a hobbim is. A kisebb
munkákért pedig soha nem szoktam pénzt kérni.
- Ha Nyíregyházán, Nagykállóban éltél, hogy kerültél ide Békésre?

- Első férjeddel? Mesélnél a családodról?
- Az első házasságom 16 évig
tartott, de válással végződött. Viszont van egy hatalmas csodája a lányom, Viktória, aki lassan
betölti a 21. életévét. Ő érettségi után a honvédség felé tekintgetett, de végül a rendőri pályát
választotta. Gimnazista korom
óta ismerem a második férjemet,
Darnai István Jánost, de akkoriban még túl fiatalok voltunk a
házassághoz. Elsodort minket az
élet egymástól, ám 2018-ban újra találkoztunk és 2020-ban házasságot is kötöttünk. Boldogan
élünk, s remélhetően együtt fogunk megöregedni is.
- Van olyan része a napnak, ami
nem a munkáról, a családról szól?
Amolyan én-idő?
- Hát persze. Mindenkinek arra
van ideje, amire időt szán. Ha tehetem, bár nagyon kevés szabadidőm van, szívesen olvasok, horgolok. Hetente háromszor a reggeli
órákban eljárok az uszodába, két
órát úszok, ami távban kb. négyezer méter. Nem török sportbabérokra, teszem ezt az egészségem
karbantartásáért. Egyszerűen csak
jólesik mozogni.
- Közelegnek az ünnepek. Milyennek szeretnéd a tiedet? Mit
vársz az új esztendőtől?
- Azt hiszem, a szerencsés emberek közé tartozom. Semmi olyanra
nem vágyom, amit még eddig nem
kaptam meg. Szeretetet, békességet, nyugalmat... és persze an�nyi munkát, hogy ne legyen időm
unatkozni. 
Gugé
Következő beszélgetőtárs: Horváth
András.
A Békési Újság következő lapszáma 2023. január 17-én fog
megjelenni.
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Két év múlva megnyílhat az első
születésközpont a megyeszékhelyen
- Ön három kisgyermeke mellett szülésznő
hallgató, dúla, önkéntes szoptatási segítő. Saját
szülésélményei nyomán vágott bele ebbe a hatalmas tervbe?
- Igen, a saját szülésélményeim miatt. Az első
két gyermekemet kórházban szültem, az utolsót már intézményen kívül, szülésznőkkel. A
különbség nyilvánvaló és mellbevágó volt, a várandósgondozásban, a szülés alatt és az utógondozásban is. A harmadik szülés után kezdtem el
szülésznői tanulmányaimat és az a tervem, hogy
Békéscsabán, a Bankó utca 36. szám alatt körülbelül két éven belül megnyílik a születésközpont, az első az országban.
- Hogy áll most ez a terv, egyáltalán milyen
forrásból dolgoznak?
- Az épület teljes körű felújítására van szükség, jelenleg a bontásnál tartunk. Az építés során olyan előírásoknak kell megfelelni, amelyet az egyébként 2011 óta létező, az intézményen kívüli születéseket szabályozó rendelet
és a szülésznői várandósgondozást szabályzó
rendelet előír. Az a legfontosabb célunk, hogy
olyan születésközpontot alakítsunk ki, amelyben a szülő nő és születendő gyermeke érdekeit, egészségét és kényelmét tartjuk szem előtt.
Egy nonprofit kft-t alapítottam, amely pályázatokból próbál pénzt gyűjteni, adományok
is érkeznek, illetve évente néhányszor önkéntes akciónapokkal együttesen, a két kezünk
munkájával építjük a házat. Olyanok jönnek
el, akik a céllal egyetértenek és szívügyüknek
tartják. Ez a nonprofit kft. fogja majd működtetni a születésközpontot, az itteni szülésnek,
mint szolgáltatásnak, lesz egy díjszabása. Szülésznői praxisunk a nők saját otthonában is
szeretné majd segíteni az anyákat, nem csak a
születésközpontban.
- Miben lesz másabb az ön születésközpontja,
mint az egykori szülőotthonok, melyre középkorú és idősebb olvasóink még emlékezhetnek?
- Magyarországon a második világháborúig
otthonukban szültek a nők, és csak a huszadik
század derekától lett gyakorlat az intézményi
szülés. Az egykori szülőotthonok nem sokban

Fotó: A szerző felvétele.

Három éve grandiózusat álmodott egy békéscsabai fiatalasszony, Mátyusné Gálik Zsuzsanna. Belevágott, hogy létrehozza Magyarország első születésközpontját, amelynek a
legfőbb küldetése, hogy barátságos ugyanakkor magas színvonalú szakmaiságot biztosító
körülmények között, és a szülő asszonyok igényeit szem előtt tartva történjen meg egyegy gyermek világra érkezése. A leendő születésház épülete már megvan, de az átalakítása
még tart, a tervek szerint két év múlva kezdheti meg a működését. Beszélgetés Mátyusné
Gálik Zsuzsannával.

Mátyusné Gálik Zsuzsanna nagy álma a születés
ház, amely a megyeszékhelyen nyílhat meg.

különböztek a kórházak szülészeti osztályaitól,
ami a nők és gyermekeik elhelyezését és a szülés
levezetését illeti. Gyakran csak egy orvossal működtek, szerényebb beavatkozási lehetőséggel
felmerülő gond esetén. A leendő születésközpontban az előírásoknak megfelelően két képzett szülésznő lesz jelen a szüléseknél, valamint
azok a személyek, akiket a szülő asszony még
szeretne, akár dúla vagy az apa is. Az alternatív
szülési lehetőségeknél használt tárgyi feltételek, mint a szülőmedence, szülőszék itt is meglesznek természetesen. Ezek ma már a kórházakban is adottak. Tervezünk egy vendégházat,
ahol el tudjuk helyezni a távolabbról érkezőket

a szülés előtt és után. A születésházban dolgozók a legfrissebb tudományos ismeretekkel felvértezve fognak dolgozni, és tanácsokat adni a
várandósságot, a szülést és a szoptatást illetően
is, mert sajnos sok tévhit tartja még magát ezen
a területen.
- Kik szeretnének intézményen kívül szülni
ma Magyarországon?
- Ennek sok összetevője lehet. Az elsők között szerepel a negatív kórházi élmény az előző szülés vagy szülések alkalmával, annak ellátásbeli nívója vagy emberi összetevői miatt, de
lehetnek vallási, spirituális okok is. Ezek mellett sokan a nagyobb autonómia vagy választott szaksegítség jelenlétének lehetősége miatt választják az intézményen kívüli szülést. A
nemzetközi statisztikákat megnézve pedig azt
mondhatjuk, hogy intézményben és intézményen kívül szülni ugyanolyan biztonságos egy
egészséges nő számára. Magyarországon a tervezetten intézményen kívüli szülések száma
évről évre emelkedik, de még nem gyakori. A
legutóbbi adatok alapján még nem érte el az
évi 500-at az egész országban. De tudni kell,
hogy Nyugat-Európában már több évtizedes
hagyománya van az intézményen kívüli szülésnek, például Hollandiában tíz szülésből három
otthon történik, három születésközpontban és
csak a többi kórházban.
- A bizalmat kell még ehhez talán itthon kialakítani, és le kell, hogy omoljanak az ellenállás falai az orvosok között is.
- Azt tapasztalom, hogy a szakmában egyre
inkább jelen van az érdeklődés, hogy milyen is
az intézményen kívüli szülés, egyre többen egyre nyitottabbak rá. A nők pedig tudatosabban
állnak a dologhoz, könnyebben jutnak tájékoztatáshoz és nem hagyják magukat elbizonytalanítani félinformációkkal.
- Miért Liliom Születésközpont lesz a neve?
- A nyíló virágokban gyakran a születés metaforáját látjuk, és a liliomnak szimbolikus értelme is van. Emellett a keresztnevem jelentése
is ez. A három gyermekemnek L betűvel kezdődő keresztneveket adtam: Lajos, Levente, Letti,
a Liliom pedig a negyedik gyermekem tulajdonképpen, a negyedik L-betűsöm. Ezek miatt jött
ez az ötlet.
Szegfű Katalin
Aki szeretne a témáról bővebben olvasni, ajánljuk
a www.liliomszuleteskozpont.hu weboldalt, ahol a
támogatási lehetőségeket is feltüntették.

hírek, interjú
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Adószám:
18392607-1-04.

Ebédrendelés

A Békési Polgármesteri Hivatal
konyháján, munkanapokon házias
ételekből készített napi menü igényelhető elvitelre. (Kiszállítást nem
vállalnak.)
A menü ára 850 Ft. Átvehető munkanapokon 11:00-13:30 óra
között a Békési Polgármesteri Hivatal konyháján (bejárat a Piac felől).
A kedvezményes menü ára szociálisan rászoruló személyeknek
650 Ft. Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ Idősek Klubjaiból
vihető el vagy helyben fogyasztható
munkanapokon 11:30-13 óra között.
Igényléseiket a hivatal nyitvatartási ideje alatt minden nap 14 óráig
tehetik meg személyesen vagy telefonon. A kedvezményes menüre való igényüket a szociális szolgáltató
központban jelezhetik, a Jantyik M.
u. 1. szám alatt.
Békési Polgármesteri Hivatal
konyha – 5630 Békés, Petőfi u. 2.
– bejárat a Piac felől. Tel.: 66/411011/170-es mellék (Csorba János
konyhavezető). 


Staféta

- Milyen út vezetett el oda, ahol
most tartasz?
- A tanulmányaimat a Szegedi
Kis István Református Gimnázium, Technikum, Általános Iskola,
Óvoda és Kollégiumban kezdtem
el, és ott is fejeztem be. Az érettségit 2021-ben tettem le, ezután egy
Aranykalászos gazda tanfolyamot
végeztem el. 2022 nyarán őstermelő lettem, a napokban pedig sikeresen elvégeztem egy Sportedző
(lovassport) képzést is. Kicsi korom
óta odáig vagyok a lovakért, úgyhogy nem volt kérdés, hogy hozzájuk kapcsolódó szakmát választok
majd magamnak, és szerencsére a
családom is végig támogatott, hogy
ez az álmom megvalósulhasson.

- Mit tartasz az eddigi legnagyobb sikerednek?
- Amit egyelőre a legnagyobb sikeremnek tartok, az a 2017-es sikeres díjugrató Rajtengedély vizsga, illetve azt, hogy 2018-ban
Schimmelchen nevű lovammal
megnyertük a Békés Megyei Kezdő Lovas Bajnokságot, szintén díjugrató kategóriában.
- Hogyan képzeled el az életed
10-20 év múlva?
- Szeretnék Békésen egy olyan
Lovasudvart üzemeltetni, ahol a
lovak is fontosak. Szeretném minél több gyerekkel megszerettetni
ezt a sportot, mert úgy gondolom,
hogy nagyon sok jótékony hatással bír ez a sportág, mivel egy ér-

Fotó: Gazsó János.

Telefon: 70/947-35-04,
20/399-78-09.
Honlap:
www.bekesiallatvedok.hu

Rovatgazda:
Serfecz Dávid

Név: Szatmári Fanni
Kedvenc hely: Szilvásvárad
Kedvenc film : A kém
Kedvenc étel, ital: carb onara spagetti, gyü
mölcs tea
Foglalkozás: irodai adminisztrátor, spor
tedző (lovassport)
Kedvenc kön yv: Vaják I. -The Witche r- Az
utolsó kívá nság

ző lénnyel kell együtt dolgoznunk.
Nagyon sok ötletem és tervem van,
úgyhogy nagyon bizakodó vagyok
a jövőre nézve.
A Stafétát Balogh Sándornak
adom tovább.

Hatszáz gyermek és a Mikulás
Békés óvodásai, valamint az általános iskolák első és második
osztályosai számára kínált felejthetetlen élményt Békési Fiatalokért Egyesület azzal, hogy „Mikulás hetében”találkozhattak a Békési Mikulással, sőt segíthettek neki
ajándékokat készíteni. A Mikulás
Műhely a Durkó utcában nyitotta

meg kapuit és egy héten át fogadta
a lurkókat. Várta őket a kedves Mikulás, aki beszélgetett velük, mesét
olvasott nekik, utána egyenként fotók készülhettek. A karácsonyhoz
kötődő ajándékok készítésével „kis
segítői” lehetettek a jóság szimbólumának számító Mikulásnak. Az
ajándékokat később szétosztotta a

főszervező Békési Fiatalokért Egyesület.
A programot támogatták a nemzetiségi önkormányzatok, a Békési
Református Egyházközség, az Országos Cigánymisszió, a Nefelejcs
Egyesület, a Szent Lázár Alapítvány, valamint a Békés Városi Kulturális Nonprofit Kft.

Fotó: Gazsó János.

ADJUNK ESÉLYT
AZ ÉLETRE NEKIK IS!

NÉVJEGY
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Hatszáz békési gyermek találkozott a Mikulással, sőt ajándékokat készítettek „segítve” őt.
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hirdetés

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 10 millió forintig
46 m2-es üzlet eladó. Érd.: 70/794-67-47.
Építési telek eladó 4,4 millió Ft-ért. Érd.: 30/74621-58.
Csatárkerten ház sürgősen eladó kövesút mellett kerttel 7,2 millió Ft-ért. Tel.: 30/961-87-65.

Kert, szántóföld
Nagykertben a külső ásott kút közelében kert eladó. 1550 m2 jó termőképességű föld (6,73AK).
Villany. Érd.: 66/414-007.

Jármű, alkatrész
Régi motorokat keresek, vásárolok: Simson, MZ, ETZ, Jawa, Pannónia, stb. Hiányos, üzemképtelen állapotban is! Tel.:
0036-20/572-51-42.
Meyra elektromos rokkantkocsi eladó 20 ezer
Ft-ért. A töltő és az akkumulátorok hibásak.
Érd.: Szabó D. 27/1. Tel.: 66/643-971.
Riga, Romet, Komár, Simson, Babetta, MZ,
Verhovina, Pannónia és egyéb motorokat vennék. Tel.: 20/49-52-173.

Állat
Ivarérett fürjek továbbtartásra eladók. Fürjtojás
eladó. 30/89-31-482.
Vietnámi hízó eladó. Tel.: 30/882-09-99.
Nagysúlyú hízó eladó. Érd.: 66/415-387, 30/54031-27.
2 db fiatal merinói kos eladó. Érd.: 66/410-158.
Nagysúlyú hízó eladó. Érd.: 70/36-66-985, 16
óra után vagy hétvégén.

Társkeresés
Független, 72-77 éves férfival ismerkednék. 75
éves hölgy vagyok. Tel.: 20/927-63-58.
49 éves nő párját keresi komoly kapcsolat céljából. Nincs káros szenvedélyem. 70/290-69-98.
Látássérült, zárkózott, komolyzenét kedvelő 29
éves békési fiatalember feleséget keres. 70/26868-15.
Káros szenvedélytől mentes, 25 éves fiatal férfi
párját keresi komoly kapcsolatra. Tel.: 70/73470-82.

Békési újság

Apróhirdetések
Szolgáltatás
Figyelem! Az apróhirdetés szolgáltatás rovata NEM ingyenes. A vállalkozók árajánlatért
keressenek minket! Tel.: + 36-30/432-20-30.
E-mail: bekesiujsag@gmail.com.
Hűtők, fagyasztók, kombinált hűtők javítása. Szívós Ferenc. 0036-70/311-99-07.
Fakivágást, gallyazást, darabolást, rönkhasítást vállalok! Díjmentes felméréssel,
számlaképesen. Tel.: 06-70/628-79-30.
Veszélyes beépített fák szakszerű kivágása, gallyazása. Tetőjavítások, ácsmunkák,
széldeszkázás, csatornázás, bádogozás.
Békési munkavállaló. Tel.: 20/472-96-58.
Tetőfedő, bádogos és ácsmunkát vállalok.
tetőbeázás elhárítása, ereszcsatorna cseréje, javítása, széldeszka cseréje, javítása, festése, cserépléc csere, tetőfóliázás,
kéménybontás, kúpcserépkenés előnyös
áron. Tel.: 06-30/668-20-81.

Munkát keres, ajánl
Faipari munkást felveszünk. 20/396-66-42.
Házkörüli kisegítői, kerti munkát vagy kőműves
melletti segédmunkát keresek. Tel.: 70/519-87-54.
Békési kisgazdaság keres állatgondozót napi 6
órában. Érd.: 30/48-48-044.

Egyéb
Száraz kemény konyhakész tűzifa folyamatosan kapható. Tel.: 0036-20/3966642.
Dióbél eladó. 20/25-28-774.
Érett istállótrágya eladó. Békésen szállítással.
30/89-31-482.
Idén vásárolt műanyag 40 literes fűtés-kiegyenlítő tartály (még nem használtuk) kedvezményes áron eladó. Tel.: 66/413-974.
Eladó: új német víztisztító, demizsonok, rozsdamentes egyes mosogatókagyló, kis munkapad székkel, egy garnitúra új gyapjú cserge. Tel.:
30/272-43-50.
Dióbél eladó, 3500 Ft/kg. 30/133-59-30.
Eladó: ötrészes, fél kolóniás szekrénysor, használt 28-as női kerékpár. Érd.: 66/750-841.
Slávia légpuskát vennék, 20 ezer Ft-ig. Rossz,
régi is érdekel. Tel.: 20/495-21-73.
Disznótoros asztalt, régi bútort, tollat, gyalupadot, satupadot veszek. 70/217-22-67.
Éti-20-as gázkazán, Quadriga gázbojler 100 l-es,
14-es és 20-as gyermekkerékpár, babakocsi
összes tartozékával eladó. 30/685-49-77.

Eladó: ötrészes ülőgarnitúra, kihúzható ülőgarnitúra, előszobafal, női kerékpár, női kabátok és
cipők, szódás üvegek, 37-38-as bakancs. Érd.:
30/905-49-14.
Régi vasalót, mozsarat, katonai tárgyakat, bajonettet, hangszert, órát, pénzeket, réztárgyakat,
rádiót, szódásüveget vennék. Tel.: 20/49-52-173.
2 db új karóra eladó, 5000 Ft/db. 30/57-440-88.
Eladó: bognár gyalupad, 1 pár rotakapa járókerék jó gumikkal, 28-as férfi MTB kerékpár,
240x350 cm-es szobaszőnyeg. 30/27-28-342.
Eladó: női és féri irhabundák, kabátok, dzsekik,
pulóverek, férfi pólók, ingek, nadrágok olcsón.
Érd.: 70/659-08-86.
Kisbálás lucernaszéna és kombájntiszta kukorica eladó. 30/229-56-87.
Gyulán eladó: 110 l-es új boroshordó fából,
30 l-es újszerű rézcsöves pálinkafőző, 4 db
155/70 R/3 4x80-as acélfelni nyári gumival. Tel.:
30/648-39-12.
5 literes piros zománcos zsírosbödön eladó
3000 Ft-ért. 30/75-44-088.
Slávia légpuskát vennék. 30/89-31-482.
Eladó: díszpárnák, különféle méretű rongy- és
futószőnyegek, 6 m vascső, búra, vasaló, hajókaska. 50/117-44-42.
Eladók: porszívók, vasalók, szőnyegek, gyermek etetőszék, szódás üvegek. Érd.: 70/65908-86.
25 l-es műanyag hordó jól záródó tetővel (fehér,
új) 3000 Ft-ért eladó. Tel.: 30/57-44-088.

Ócskavasakat, rossz akkumulátorokat veszek.
70/217-22-67.
Eladó: 5/4 colos horganyzott 6 m-es vascső, teljes régi kártya, 8 l-es újszerű kuktafazék, olcsó
szőnyegek, szép faliszőnyegek, fogók. 50/11744-42.
Kézi vagy gépi működtetésű drótfonó készüléket
keresek. 66/413-185.
50x100-as fali tükör keretezve jó állapotban eladó. 30/57-440-88.

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

Magix Fatelep
(Békés, Szarvasi utca 70. szám alatt)

Tölgy, bükk konyhakész
és kuglizott tűzifa kapható
Békésen, a Magix Fatelepen
rövid határidővel.
Kiszállítás: Békés,
Murony, Tarhos, Mezőberény
településekre.
Érdeklődni: 06/70-281-09-41

Hallja, hogy beszélnek,
csak nem érti, hogy mit?
Vissza kell kérdeznie? Nem hallja a tévét?
Jöjjön el hozzánk
INGYENES hallásvizsgálatra!
Békés, József Attila u. 5.
Telefonos egyeztetés: 30/984-14-38
Várjuk kedves ügyfeleinket!
HARILA - PLUSZ KFT

Levendula patika

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: 2023. január 10. 12 óra

A segítség karnyújtásnyira van…
Békés, Csabai u. 15. Tel.: (66) 411-134.

Hír, Hirdetés

Békési újság
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Fotó: amatőr felvétel.

Osztálytalálkozó 30 év után

A közelmúltban harmincéves osztálytalálkozóra gyűltek össze az egykori 2.
Számú Általános Iskola 1992-ben ballagott 8/A osztályának diákjai. A jó hangu
latú estét osztályfőnökük, Gécs Mihály tanár úr körében töltötték el.

Decemberi kínálatunk:

Lignit szén:
Mosti kockaszén:
Mosti diószén:

Egy csepp

Remény

Jótékonysági Koncert
Belépőjegy: 3000 Ft
2022. december 15., 17 óra
5630 Békés, Verseny utca 7.
(MPE OCM nagyterem)

Vendég:
Kökény Attila

Jegyvásárlás:
- helyszínen: 5630 Békés,
Verseny utca 7.
- telefonon: +36 30 255 6268
Jegyvásárlásoddal
a Pünkösdi Cigánymisszió
Szeretetszolgálatán keresztül
támogatást kérő
rászoruló családokat támogatod.

4.000 Ft/q ömlesztve
15.000 Ft/q zsákolva (45 kg/zsák)
16.500 Ft/q zsákolva (45 kg/zsák)

Bükk, tölgy, kőris, akác tűzifa konyhakészen:85.000 Ft/ erdei m3
Vékony akác kugli: 
81.000 Ft/ erdei m3
Nyárfa konyhakészen: 
55.000 Ft/erdei m3
Az áraink a készlet erejéig érvényesek.

Rendelje házhoz téli tüzelőjét!

MOST DECEMBER hónapban Békés területén belül
min. 50.000 Ft fölötti vásárlás esetén a fuvardíjat elengedjük!

FIGYELEM!

HATÓSÁGI ÁRAS TŰZIFA FELDOLGOZÁSÁT
VÁLLALJUK!!!
Laminált parketta:

AKCIÓ:

4.490.-Ft/m2-től kapható.

Egyes kádak, zuhanykabinok, Walk-in falak
AKCIÓBAN 2022. 12. 23-ig.
Akciónkról érdeklődjön üzletünkben.

Téli nyitva tartásunk:
hétfőtől péntekig 8-16 óra, szombaton 8-12 óra között.
Címünk: Békés Kerámia, Békés, Tóth u. 1
Telefon: 30/6954144, 417-294
Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Évet kívánunk
minden kedves vásárlónknak!

hirdetés

Békési újság
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Interjú
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Miről szól valójában a karácsony?
Beszélgetés Kicskáné Tomucza Renáta református lelkésznővel
dig összekap? Csalódás. És bejelentjük: idén elmaradt a karácsony.
Én is nagyon szeretem a díszeket és a fényeket. Most először fogunk karácsonyfát állítani,
mióta Békésen élünk és izgatottan várom. Szeretnék szép ajándékot a kislányomnak és várom
a reakcióját. Szeretném, ha béke lenne, de megeshet, hogy a sok rohanásban majd kicsit összekapunk. De tudom, hogy nem ez a lényeg, nem
ez a legfontosabb. Idén is, mint mindig, Jézushoz
szeretnék közelebb kerülni. Hogy a szívemben is

Fotó: Szegfű Katalin.

(Folytatás az 1. oldalról)
- Hát, várjuk mi is ezt a valakit, aki segít rajtunk. Csak nem biztos, hogy jó helyre fordulunk
segítségért.
Advent ennek a várakozásnak az időszaka. Isten megígérte a szabadítót és el is érkezett, hiszen Jézus Krisztus valóban megszületett, valóban eljött, ráadásul teljesen úgy, ahogy a próféták által előre megmondta. Ezért aztán, úgy
vélem, butaság azt gondolni, hogy Jézus Krisztus ne jönne újra el, hiszen megígérte. Csakhogy,
mikor eljött, nem úgy hozott szabadítást, mint
ahogyan az emberek azt várták tőle. Az emberek
politikai szabadulást akartak, meg kenyeret az
asztalra. Jólétet akartak. Most is ettől rettegünk
sokan, hogy a jólétet elveszítjük, és két kézzel
kapaszkodunk belé. Pedig van itt egy nagyobb
veszély, egy nagyobb probléma, amire Jézus
megoldást adott. Méghozzá a bűn problémája,
ami súlyosabb mindennél. Jézus többet akar adni a jólétnél. Lelki-testi megelégedést, függetlenül a körülményektől. Nincs más rajta kívül
ezen a földön, aki ilyen örömöt, ilyen békességet,
ilyen megelégedést tudna nyújtani. De annyira
szeret minket, hogy még itt sem áll meg, hanem
örök életet szeretne nekünk adni. Csak az a kérdés, hogy elfogadjuk-e mindezt tőle, vagy pedig
tovább kapaszkodunk ebbe a világba.
- Sok nőnek különösen nagy kihívást jelent
ez az időszak: próbálnak a munkahelyükön
és a családban egyaránt jól helyt állni. Ön is
édesanya és dolgozó nő. Milyen tanácsot tud
adni a karácsonyfához kifacsartan megérkező
asszonytársainak?
- Nehéz dolguk van a nőknek, az biztos. Mindenkinek más-más élethelyzete van, és mindegyikben megvan a maga nehézség. Az a legborzasztóbb, ha nincsen segítség, ha nem lehet számítani senkire sem. Két dolgot szeretnék üzenni
minden kedves nőtestvéremnek és sorstársamnak a városban. Az egyik az, hogy kitartást, sok
erőt kívánok! A másik pedig, hogy nyugodtan
tegyék lejjebb azt a bizonyos lécet, ne állítsanak
olyan magas elvárásokat saját maguk elé.
Az a helyzet, hogy a mai kultúra el akar nekünk adni egy „olcsó” karácsonyt, ami a nyugalmunkba, békénkbe kerül. Mert ha Istent kihagyjuk belőle, akkor mi marad?! Az a karácsony a díszek meg a fények ünnepe (az energiaválság alatt is), a család ünnepe, a szeretet
ünnepe, a bejgli ünnepe, a karácsonyfa ünnepe,
a gyerekek ünnepe meg az ajándékok ünnepe.
Ez így elég terhelt. És mi van akkor, ha a bejgli
megreped, a gyerekek verekednek, a család pe-

Kicskáné Tomucza Renáta lelkipásztor asszony .

megszülessen, és az Ő szeretetét tudjam mások
felé is közvetíteni. Ez a lényeg, Ő van a középpontban.
Annyira szép volt, mikor advent első vasárnapján a presbiterekkel készítettünk közösen
adventi koszorúkat. Hazavittük, odatettük az
asztal közepére. Meggyújtottuk az első gyertyát,
elénekeltük az „Ó, jöjj, ó jöjj, Üdvözítő”-t. Aztán
közösen imádkoztunk. A kislányom nem értette, mi történik, de mégis megható volt az egész.
Ez így kerek, és így jó, ha Isten van a középpontban. Nélküle hiányos az egész. Ne elégedjünk meg kevesebbel!
- Ilyen nagyobb ünnepeken olyan hívek is eljönnek az istentiszteleti alkalmakra, akik nem
rendszeres templomba járók. Hozzájuk máshogyan szól az Ige ilyenkor?

- Szenteste az egyetlen alkalom, amikor tele
van a templom. Örül neki nagyon a szívünk, szeretettel várunk mindenkit! Akadnak, akik évente csak erre az egy alkalomra jönnek el. Ez kihívás elé állít minket: úgy kell prédikálni, hogy
ez megváltozzon, és gyakrabban lássuk őket is.
Hogy kedvet kapjanak. Illetve többet is, mint
kedvet. Isten-élményt kapjanak, ami miatt vis�szavágynak. Csak ez nem egyszerű, hiszen nehéz
úgy beszélni, hogy az is megértse az üzenetet,
aki talán még sosem forgatta a kezében a Bibliát. Azon fogunk igyekezni, hogy ez így legyen!
- Van-e kedvenc története vagy karaktere,
amelyről vagy akiről szívesen prédikál vagy elmélkedik csendességben, ezekben a hetekben?
- Márián, Jézus anyján sokat elmélkedem.
Nagyon sok erős női karakter van a Bibliában és
Mária is ilyen. Mindig rácsodálkozom, hogy ez a
törékeny kislány milyen bátor. Több férfiról olvasunk, mint Mózes, Gedeon, Jónás, Zakariás,
akik, mikor elhívja őket Isten egy feladatra, azok
nem bíznak benne, akadékoskodnak, kifogásokat keresnek. Van azért ilyen nő is, mint például Sára, aki ki is neveti Istent. Ez mai szóval élve
egyenesen pofátlanság. És Isten mégis tűr, ezt is
eltűri. És aztán vannak azok, akik nem kérdeznek, nem panaszkodnak, nem kérik az egyik jelt
a másik után, hogy bizonyítsa nekik Isten, hogy
igazat mond. Hanem csak azt mondják, hogy legyen, ahogy mondod Uram! Mert egyszerű lenne a képlet: Isten utasít, az ember pedig bízik
Benne és engedelmeskedik. De az ember mindig megbonyolít mindent és hitetlenkedik. És
Mária úgy mond igent, hogy jól tudja, hogy az
emberek ki fogják őt nézni, paráznasággal fogják vádolni, hiszen ki fogja neki elhinni, hogy a
Szentlélektől születik gyermeke? Ma sem tudják
elhinni az emberek, akkor sem volt ez másképp.
Arra is számított, hogy vőlegénye, József, el fogja őt zavarni. És akkor ott lesz védtelenül, kitaszítottan és kiszolgáltatottan. De nem kérdezi,
hogy akkor mostmár hogy lesz, mint lesz ővele, hanem csak igent mond Istennek és rábízza magát. Isten és az Ő ügye fontosabb számára
és bátran szembenéz a jövővel. Ilyen hitet szeretnék magamnak is. Én sokszor megkérdőjelezek sok mindent, ahelyett, hogy csak csinálnám,
amit kell, és rábíznék mindent az Úrra. Elég vagyok-e, lesz-e erőm végigcsinálni, lesz-e segítségem meg pénzem? Egyáltalán biztos, hogy ez az
Úr akarata? Amiket az ember ilyenkor gondolni
szokott, nekem is éppen ezek járnak a fejemben.
Ezért jelent sokat nekem most Mária példája.
Szegfű Katalin

Gyerekeknek, Gasztronómia

Ha
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Rovatgazda: Horváth Hajnalka alkotóművész

Laca és a Nagy Kérdés
a kishúgai hamar kicuccantották
magukat, egy-két röffentés és már
ébren is voltak, így Laca gyorsan
bekuckolta magát a szobájába, levetette úti ruháját a nagy foteljének karfájára, cucc az ágyba és
már röfögött is, mint aki jól végezte dolgát. S egyszer csak rózsaszín
felhők jelentek meg a szeme előtt
a narancsos égbolton, s kit rejtett
az egyik ilyen vattapamacs? Ugye,
hogy minden kedves olvasó sejti a választ? Magnólia napozott az
egyiken szexi röfiruhában, nyaló-

Illusztráció: Horváth Hajnalka.

A lakoma folytatódott. Laca jókedvre derítette a malacnépet a
gombjával, s a kacagás nem is akart
alábbhagyni, mígnem az egyik
hugocskája feltette a nagy kérdést
Lacának, hogy ki is az a Magdika,
akit Apa említett. Laca hirtelen
olyan piros lett, mint a cseresznyepite tölteléke, amiből az egyik pincér most kínálgatta végig a malacnépet. Vakargatta a cucukobakját,
hogyan is röffentse el legrövidebben a történetet, amitől nem lesz
még inkább zavarban.

- Hát az úgy volt - kezdte el
nyögve-nyelve a történetet - hogy
egyszer csak megláttuk a Gyümölcsös-kert feliratot...
Apa már látta előre, hogy ennek
nem lesz se füle, se farka, de hagyta, hogy Laca szépen lassan tövirőlhegyire elmondhassa a történetet.
Mindenről mesélt Kistüskéről, a
finom ételekről, a szép tájakról, a
különleges gyümölcsökről, de arról, hogy mit álmodott és hogy aztán kivel találkozott, arról egy szó
sem esett. S addig-addig, hogy már
mindenki elvesztette a fonalat, az
eredeti kérdésre senki nem emlékezett és a sok finomságtól a malacpocakban el is szundítottak.
Így Laca egy időre megúszta a válaszadást. Azonban neki is sietnie
kellett a délutáni pihenővel, mert

kával a szájában, amitől még rózsásabb volt az ajka, mint egyébként... Lacának tele vigyor volt az
arca, még az sem zavarta, ogy egy
légy folyamatosan ott repdesett
örömében mellette, hogy végre újra megköpheti Őt, rászállhat az orrára és a füle hegyére, vagy a szempillájára. Végre újra idegesítheti
Őt, hiszen hazatért az egyetlen Barátja! Laca azért általában sokszor
felröffentett, ha rászállt, de most a
Magnólia-Álom úgy elmalacolta,
hogy meg sem mozdult. A kis légy
hiába próbálkozott, Laca csak mosolygott és mosolygott röffentés
nélkül, így telt a délután, amíg
nem már a Holdacska kukucskált
a horizonton. Azonban az este is
meglepetéseket tartogatott, ami
majd kiderül a folytatásból...

Békési újság

Cukrász Álom

Rovatgazda: Mucsiné Fodor Hajnalka cukrászmester

Mézes krémes
A mézes krémes - vagy ahogyan sokan
ismerik még: a mézes béles - igazi ünnepi sütemény. A karácsonyi asztalon a
bejglik mellett az egyik elengedhetetlen
édesség. Létezik csokoládéval bevont
változata is, de leggyakrabban porcukrozni szoktuk a tetejét. Ki erre, ki arra esküszik. Készítsük bárhogyan is, abban
egyetérthetünk, hogy mindegyik nagyonnagyon finom. Vigyázat, időigényes!

Hozzávalók:
A tésztához:
• 450 gramm liszt
• 150 gramm cukor
• 1 db tojás
• kb. 3 evőkanálnyi tej
• 400 gramm vaj
• 2 evőkanál méz
• 1 teáskanál szódabikarbóna
A krémhez:
• 2 dl tej (2,8%-os)
• 200 gramm cukor
• 2 evőkanál búzadara
• 1 csomag vaníliás cukor
• 200 gramm vaj
• a kenéshez baracklekvár vagy bármilyen savanykás lekvár

Elkészítése:
Vízgőz fölött a vajat a cukorral, a mézzel
és a tejjel olvasszuk fel, majd folyamatosan keverve adjuk hozzá a tojást, végül
vegyük le a tűzről. Akkor jó, ha „csípős”
a keverékünk. Ez azt jelenti, ha a kisujjunk végét óvatosan belemártjuk, azt még

Fotó: internet.
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nem érezzük forrónak, de már elég meleg ahhoz, hogy még éppen „állja”. Keverjük hozzá a szódabikarbónával előzetesen átszitált lisztet. Ha elkészültünk, egy
közepesen kemény tésztát kell kapnunk.
Ezután már kézzel fogunk csak tudni dolgozni: a tésztát gyúrjuk át a kezünkkel.
Osszuk négy részre. A tésztagombócokat
téglalap alakúra nyújtsuk ki! Sütőpapírral
bélelt tepsire tesszük és villával megszurkáljuk, hogy a gőz távozni tudjon. Előmelegített, 170 fokos sütőben szép pirosra
sütjük. Figyeljük, mert viszonylag gyorsan
megsül, ez laponként kb. 10 percet jelent.
Ha kisültek lapok, elkészíthetjük a krémet. Ehhez a tejből és búzadarából főzzünk sűrű grízt. Hűtsük ki teljesen. Ezután
keverjük habosra a cukrokat a puha vajjal.
Vegyítsük össze a kihűlt grízzel. Mostmár
csak az összeállítás maradt hátra. A tésztalapra tegyük rá a krém felét, és egyenletesen kenjük el. Tegyünk rá egy lapot,
arra kenjünk lekvárt, majd erre tegyünk
még egy lapot. Ezt a lapot kenjük meg a
krém másik felével, majd borítsuk rá az
utolsó lapot is. Minimum egy éjszakán
át, de legjobb, ha egy egész napot állni
hagyjuk. Felvágás előtt porcukorral hintsük meg, vagy csokoládéval húzzuk át.
Szeleteljük. Jó étvágyat kívánok!

Tájékoztató

A Mozgáskorlátozottak Békés Megyei Egyesületének
Békési Helyi Csoportjának vezetősége
értesíti tagjait, hogy Békésen
az ügyfélfogadás december 1-től szünetel.
A következő ügyfélfogadási időpont:
2023. január 10. (kedd) 9 óra
Érdeklődni a következő telefonszámokon lehet:

06-70/ 334-3397 vagy 06-30/ 975-3202

Békési újság

Kulturális hírek
• A fennállásának 45. évfordulóját ünneplő Békési Hagyományőrző Dalkör a közeli napokban Dévaványán lépett fel a Kádár Ferenc Országos
Népzene és Néptáncversenyen, és a zsűritől arany minősítést érdemelt
ki. A kilenctagú dalkör - amelynek tagsága egyre idősödő - ezen a télen
a kulturális központ bezárása miatt egyik tagjuknál folytatja a próbákat, ragaszkodnak egymáshoz és bíznak a szebb jövőben. Művészeti vezető: János Hajnalka.

• December 16-tól a Püski Sándor Könyvtár zárva lesz, könyvtári szolgáltatás nem vehető igénybe. 2023. január 9-tól kezdődően várhatóan a
novemberben bevezetett módon nyújtanak szolgáltatást. Eszerint hétfőn és szerdán 8-16 óráig könyvtárpont működik a kulturális központban; kedden 8-13 óráig és csütörtökön 12-16 óráig személyes kölcsönzési lehetőség lesz a könyvtárban; míg pénteken 8-16 óra között az előzetesen leadott kérések nyomán összeállított könyvcsomagokat viszik
házhoz az olvasni szerető békésieknek.

Adventi hangversenyek
zenei intézményünkben
A hagyományokhoz híven idén is, december 7-én és 9-én, a Szokolay Sándor Alapfokú Művészeti Iskola nagytermében megrendezték az adventi hangversenyeket. A koncertek mottójaként ezúttal Sándor Ernő: Adventi hajnal című verséből idézett a zenei intézmény egy
versszakot, amely így hangzott: „Ezüst mezők, ezüst világ, / ti vis�szatérő szent csodák, / ó, szép adventi hajnalok! / Lelkemben halkan
zengenek, / rég elfelejtett énekek.”
A hangversenyeken a zeneiskola növendékei és tanárai léptek fel.
A legtöbb darabban együtt játszottak a növendékek tanáraikkal, ami
azt mutatja, hogy nagyon színvonalas a zeneiskolai kis zenészek felkészítése ebben a békési intézményben. A koncert repertoárja nagyon
színes és gazdag volt, hallhattuk klasszikus zeneszerzők műveit a barokk korból, a romantika korából, valamint XX. századi szerzőktől is.
Néhány népdal szintén elhangzott, és természetesen több karácsonyi
zeneszám is.
Zsombok I.

Kultúra, Sport
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Két arany- és egy
bronzérem súlyemelésben
Közelmúltban Tatabányán rendezték meg a Felnőtt Országos
Súlyemelő Bajnokságot. A Békési TE Súlyemelő Szakosztályát három versenyző képviselte. A 67
kg súlycsoportban indult Fekécs
Gergő, aki mindössze 15 évesen
95+126=221kg-os összetett eredménnyel, amely új országos serdülő csúcs, felnőtt magyar bajnoki
aranyérmet nyert.
A 81 kg súlycsoportban indult
Fekécs Szilárd, aki 18 évesen már a
második felnőtt magyar bajnoki cí-

mét szerezte meg, 141+171=312
kg eredménnyel, szakításban, lökésben és összetettben is továbbjavítva
az országos junior csúcsait. A 312
kg-os összetett eredménye az egész
verseny legjobb teljesítménye volt.
A 89 kg súlycsoportban Nagy
Zsolt képviselte a Békési Súlyemelő Szakosztályt. Neki sikerült a dobogó harmadik fokára felállnia,
120+150=270 kg eredményével.
A 16 éves sportoló lökésben új ifjúsági országos csúcsot állított fel.
Edzőjük: Balog János.

Bajnoki érmek
az asztalitenisz OB-ról

A Békés megyei vegyespáros: a békési Balogh Ágnes Kíra és a szarvasi Szán
tosi Dávid, a felnőtt OB-n bronzérmet szerzett (a képen balra).

Az elmúlt hetekben több korosztályban megrendezték a magyar
bajnokságokat asztalitenisz sportágban. A Békési Ifjúsági Asztalitenisz
Alapítvány (Békési TEAM) sportolói remekül helyt álltak. Az U15ös korosztályban, lány párosban
Szilágyi Lívia és Ungureán Dorka
aranyérmes lett, egyéniben Dorka
ezüstérmes. A felnőttek magyar bajnokságán versenyző, de még csak 18
éves Balogh Ágnes Kíra egyéniben
22 induló között legjobb nyolc közé jutott, párosban Ágota Csillával a

7-9. helyen zártak. Vegyespárosban a
felnőtt OB-n Balogh Ágnes Kíra a
16 éves szarvasi Szántosi Dávid partnereként bronzérmet szerzett.
Sikereivel Balogh Ágnes Kíra a
felnőtt magyar ranglistán jelenleg
a kilencedik, Ágota Csilla a tizenkettedik. Az U19-es korosztályúak között Ági egyéniben a negyedik, párosban az első helyen áll. Az
U15-ös és U17-es egyéni és páros
országos ranglistákon Szilágyi Lívia és Ungureán Dorka a 12-17. pozíciókat foglalják el.

Hirdesse meg vállalkozását a Békési Újságban!
Legyen előnye versenytársaival szemben! Lapunk kéthetente öt település lakóihoz jut el.

Hívjon minket! Telefon: 0036-30/432-20-30
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Csendesül...
A nézését meg a járását
A dallamtapadás törvénye szerint a címet szinte biztosan a jól ismert
nóta hangjain dúdoltuk el, de kétség ne férjen hozzá: a most következő
sorok még véletlenül sem abban a szellemben fogantak. A nézés meg a
járás ugyanis két olyan dolog, amire Isten különösen odafigyel az emberre nézve.
Máté evangéliumának 14. fejezetéből ismerhetjük a történetet, amikor Jézus a viharos tengeren járva meghívja Pétert, aki néhány lépés
után tisztességgel el is merül a habokban. Más történetekből tudhatjuk, hogy Krisztus, ha kell, lecsendesíti a vihart, de Péter esetében – aki
egyébként lelkesen lépett a vízre – másról van szó: van, hogy nem múlnak a viharok, de nekünk egyedül az Üdvözítőre kell függesztenünk
tekintetünket, hogy akár a vízen is biztos lábbal jussunk el hozzá. Ma
sincs ez másképp. Természetünknél fogva képtelenek vagyunk a vízen
járásra, így megtanulni sem tudjuk. A jó hír az, hogy nem is kell. A kérdés csupán annyi, ki van a mi figyelmünk fókuszában, és hol járunk éppen? A hívő ember számára már bizonyos az, ami bárki számára megtapasztalható: Jézus Krisztus az egyedül, aki a viharban is hív és vár, és
nem hagy elmerülni sem.
D. Nagy Bence

Békési újság

A Békési Újság
valamennyi munkatársa
és hirdetője
békés karácsonyt,
és sikeres, sok örömet
rejtő új esztendőt kíván
olvasóinknak!
A Békési Újságot 2023-ban
továbbra is kéthetente
keresse a postaládájában!

Egyházi faültetés
Molnár Máté vezető református lelkipásztorral és Gellén János főgondnok úrral közösen hat gömbkőrist ültetett el Polgár Zoltán
alpolgármester, református presbiter, a közelmúltban átadott Csillagfürt Református Óvoda udvarán. Mindemellett százhúsz új szőlőtőke került a református gyülekezeti terem udvarára.

- Reményeink szerint a fák hamarosan árnyékot adnak majd az
óvodásoknak, az intézményben
dolgozóknak, és kifejezik majd a
gyerekek óvodához való kötődését is. A város folyamatos fásítását kiemelt kérdésnek tekintem,
az elmúlt két évben több mint
ötszáz fát ültettünk el Békésen,
és arra törekszünk, hogy jövőre folytassuk ezt a munkát – tette hozzá Polgár Zoltán alpolgármester.
A református gyülekezeti terem
udvarán lévő hetven év körüli sző-

lőtőkék sajnos elöregedtek. Ezért
Molnár Máté vezető lelkész a presbitériummal közösen megszavazta,
hogy cseréljék ki a kiváló hangulatot biztosító növényeket. Dr. Püski
János és Hégely László presbiterek
vezetésével kiemelték a helyükről
azokat, a földet felszántották, boronálták és kifúrták a lyukakat.
Most pedig 120 új szőlőtőke került
a korábbiak helyére, és hamarosan
tizenegy új szilvafát is elültetnek
majd. A munkát Gellénné Körözsi
Eszter nyugalmazott tanárnő is segítette.
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