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2008. december 2.  � XVI. évfolyam 24. szám  � KÉTHETENTE MEGJELENÕ, INGYENES KÖZÉLETI FOLYÓIRAT

MEGJELENIK: Békés, Bélmegyer, Kamut, Murony, Tarhos településeken

Elkezdődött a báli

szezon 2. oldal

Szabad vasárnapot

akarunk!         3. oldal

A gyerekek szeretik az

időseket            3. oldal

Vajda Attila Békésen

8. oldal

Lapunk
tartalmából

NOVEMBER 29. - DEC. 6.
Jázmin Patika (Rákóczi u.)

DECEMBER 6-13.
Turul Patika (Piac tér)

DECEMBER 13-20.
Oroszlán Patika (Kossuth u.)

Hétfőtől péntekig 18-20 óráig,
vasárnap és ünnepnap 9-11 óra,

valamint 17-18 óra között. 
Váltás mindig szombaton

reggel fél nyolckor. 
Figyeljék a gyógyszertárak 
szombati nyitva tartását is!
Orvosi ügyelet: 416-637

Gyógyszertári
ügyeleti rend

Nemrégiben a Békési Ön -
kéntes Tűzoltó Egyesület régi
barátja és segítője, a Gyulán élő
nyugalmazott német tűzoltó
parancsnok, Gerhard Stengel
adományozott egy híradó ügye-
leti pultot, amely az új ügyeleti
helyiségben nyert elhelyezést, a
beépítési-szerelési munkákat a
tűzoltók végezték el. Ezen az
alapon egységes digitális rádió-

rendszer lesz kiépítve, ami már a
21. századot idézi. Az állandó 24
órás híradó ügyelet ellátásának
mo dernizálása annál is inkább
időszerű, mert december elsejé-
vel megkezdte köztestületként
való működését a békési tűzol-
tóság. Az új jogi forma alapján
önálló működési területük lesz
Békés, Bélmegyer és Tarhos,
valamint ezek közigazgatási

területe, ahol a tűzoltás-vezetési
feladatokat ellátják a békési
tűzoltók. A 105-ös se gélyhívó-
számra vonalas telefonvonalról
kezdeményezett hívásokat itt
fogadják. Valamennyi hívást
rögzítik, ennek a vaklármák
szűrése és a segélyhívás ér téke-
lése, bajba jutott személyek
esetleges visszahívása az oka. A
mobiltelefonról érkező se gélyhí-
vások egyelőre még Békés csa -
bán csörögnek, de már dolgoz-
nak a megfelelő műszaki megol-
dáson, amely azokat is ide irá-
nyítaná. A tűzoltás-vezetési fel-
adat azt jelenti, hogy csupán
abban az esetben értesítik a csa-
bai vagy más hivatásos tűzoltó-
ságot, kérve tőlük segítséget,
amennyiben a tűz mérete meg-
kívánja. A köztestületi for ma
állami normatív támogatást hoz
Békésre, ez 23 személy ál landó
foglalkoztatását jelenti, melyből
2 főfoglalkozású. 

Emel lett továbbműködik a
Bé kési Ön kéntes Tűzoltó Egye -
sület is. Feladata marad a gyer-
mek és ifjúsági munka szervezé-
se, az utánpótlás nevelése, a
köztestület vonuló létszámának
biztosítása valamint bérmunkák
pl. fakivágások végzése, amely-
nek bevételéből költségvetésü-
ket kiegészítik.

Szegfű Katalin

Köztestületként működik a tűzoltóság
Lapunk megjelenésekor, december elején már köz-
testületi formában működik a békési önkéntes tűz-
oltóság. Emellett újdonság a szervezet háza tájáról,
hogy a laktanya felújításával a korábbinál lényege-
sen jobb körülmények között végezhetik munkáju-
kat az ügyeletes tűzoltók.

Észre sem vesszük, hogy meglopnak bennünket, elveszik
tőlünk a szabad vasárnap jogát. Elhitetik velünk, hogy rend-
ben van a vasárnapi munkavégzés, a vasárnapi nagybevásár-
lás (mert akkor „akcióznak” a boltok), pedig a va sár napot va -
lóban a nyugalom napjaként kellene kezelni. Ezekkel össze-
 gezhető annak a rendezvénynek a mondanivalója, me lyet a
KDNP és több más szervezet hívott életre Békésen.

Az úgynevezett „Szabad va sárnapért” mozgalom megyei is  mer -
tetésén mások mellett az is elhangzott, hogy Európában egyet len -
egy országban sem dol goznak annyian vasárnaponként, mint
hazánkban. Ho lott ez tönkreteszi a családi és társas életet, ellehe-
tetleníti a kikapcsolódást, a feltöltődést. Akik vasárnap is dolgoz-
nak, kimutathatóan kevésbé egészségesek, mint akik ettől mente-
sülnek. A vasárnapi munkaszünetnek komoly környezetvédelmi
vonatkozása is van, hiszen nincs esély arra, hogy a városokból ki -
tisztuljon a szmog, csökkenjen a zajterhelés. Egy napra nem pusz-
tán az emberi szervezetnek, de a környezetnek is szüksége volna a
regenerálódáshoz.                                      Folytatás a 6. oldalon

Miért hagyjuk ellopni a
vasárnapokat?!
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– Bár az elmúlt években a
köz ponti kormányzat 155
millió forinttal rövidítette
meg Békés gazdálkodását,
úgy éreztük, hogy a pénzügyi
válság okozta gondokra ne -
künk is választ kell adnunk -
jelentette be Izsó Gábor pol-
gármes terrel közösen meg-
tartott sajtótájékoztatóján
Er dős Nor  bert. Az ország-
gyűlési kép  viselő, a város al -
polgármestere elmondta,
hogy a kül területeken felére
csökkentik a mezőőri járulé-
kot, azaz a termelőknek a
korábbi, hektáronkénti 500

forint helyett január elsejétől
250 forintot kell fizetniük. A
kedvező döntésben kulcssze-
repet vállalt Tóth Attila, a
Békési Kis gazdakör tisztelet-
beli elnöke. A változás össze-
sen 763 em bert érint a város-
ban. Erdős bejelentette azt is,
hogy a helyi iparűzési adó
mértéke szintén jövőre, 1,9
százalékról 1,8 százalékra
mér séklődik. Mindez 692
vál lalkozást érint a városban.

Az elhangzottak folytatása-
ként Izsó Gábor polgármester
kifejtette, vállalkozásélénkítő
programjuk elsődleges célja,

hogy segítsék a város műkö-
désében jelentős szerepet vál-
laló gazdálkodókat. Ennek
megfelelően a korábbi 300

ezer forintról 600 ezer forint-
ra emelték az iparűzési adó
fizetési határát, azaz januártól
csak azoknak kell IPA-t fizet-
niük, akik összbevétele meg-
haladja a 600 ezer forintot. Ez
330-380 embernek jelent
majd könnyebbséget.

Folytatódik a Vállalkozói
Alap elnevezésű kezdeménye-
zés is. Mint azt Izsó Gábor
elmondta, továbbra is elkülö-
nítenek egy jövőre körülbelül
14 millió forintos összeget,
amelyet vállalkozók kaphat-
nak meg munkahelyteremtő-
és megtartó beruházásokhoz
ka matmentes kölcsönként. A
polgármester szólt arról is,
hogy jövőre nem emelkednek
a piaci árusok díjai, egyes te rü-
leteken csökkenés is várható.
Miközben a helyi agórát is to -
vábbfejlesztik majd 2009-ben.

Békési minta: csökkenő vállalkozói terhek
Békési minta néven hirdetett vállalkozásélénkítő
programot a békési városvezetés. A képviselő-
testületi döntések értelmében egyebek mellett
csökken az iparűzési adó és a mezőőri járulék a
külterületeken.

Munkahelyeket szeretne meg -
őrizni a városvezetés a most be -
jelentett intézkedésekkel



Az első békési református bállal minden résztvevő elé-
gedett lehetett. A bálnak helyt adó Galéria nagytermét 150
vendég töltötte meg. 

A november 15-én este megrendezett nagyszabású társadal-
mi eseményre azért a Galériában került sor, mert a református
közösség célja a régi báli hagyományok felélesztése volt azon a
helyen, ahol nagyszüleink is megismerték későbbi párjukat. Az
egyházközség ezzel az alkalommal nem csupán a hagyományo-
kat akarja ápolni, hanem hagyományt is kíván teremteni. –
mondta Katona Gyula. A bál fővédnöke Marjovszky Tibor volt,
aki levélben kö szön tötte a résztvevőket. Az alkalmon egyebek
mellett jelen volt Magyarittabé polgármestere, Szakál Ferenc úr
is, aki a másnapi református istentiszteleten is részt vett. A
szépszámú vendégseregben feltűntek a városi közélet ismert
alakjai is. A rendezvényt komoly előkészítő munka előzte meg,
amelynek koordinálását Po csai Ildikó, a Szegedi Kis István
Református Gimnázium kollégiumi nevelője vállalta el. 

A bál műsoros részében a református gimnázium 12/B
osztálya angol, a 12/A osztályos diákok bécsi keringőt adtak
elő, amelyeket Kenyeres Csaba tanított be. A reneszánsz éve
jegyében a Fontana együttes a korszak zenei irodalmából
adott ízelítőt, majd Soós Enikő egy Mátyás királyról szóló
mondát adott elő. A vacsorát a mezőberényi Tópart Étterem
szolgáltatta. 

A Galéria kistermében a vendégeket süteményes és gyümöl-
csös tálak várták, a vacsora után pedig táncolásra volt lehető-
ség, illetve tombolát sorsoltak. Ennek fődíja Csuta György fel-
ajánlása, egy a református templomról készült festmény volt. A
bál idei mottója: „Mindennek megszabott ideje van… megvan
az ideje a nevetésnek, megvan az ideje a táncnak.”
(Példabeszédek könyve 3,1-4.) 

Meggyőződésem, hogy a bál minden résztvevője jól érezte
ma gát, de valószínű, hogy jövőre kinövi a Galériát.

Mucsi András
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Elkezdődött a báli szezon
A hagyomány szerint az adventi időszakot megelőzően, majd az új évben vízkereszt után hamvazószerdá -
ig szokás bálokat rendezni. Békésen évről-évre egyre több bált szerveznek civil szervezetek, ilyen szem-
 pontból fellendült a társasági élet a városban. A bálok többnyire valamilyen jótékony célt szolgálnak.

BÁLOZTAK A REFORMÁTUSOK

JÁRTUK A ZORBA DALÁT
Az idén immár hatodik alkalommal került sor a Görög

estre november 15-én a Dübögő Étteremben. Most is a
Hajnalcsillag Közhasznú Nagycsaládos Egyesület és az Anett
Tours Utazási Iroda szervezte meg az Elisabet Cruises hajózási
társaság támogatásával. A vacsorával egybekötött műsoros
estre várták mindazokat, akik az utazási iroda közreműködésé-
vel korábban már jártak Görögországban, egy kis nosztalgiá-
zásra. Természetesen azokat is, akik a görög zenével, tánccal, és
nem utolsósorban az utánozhatatlan, fűszeres görög ízekkel
szerettek volna megismerkedni. Nem is volt hiány érdeklődő-
ben, hiszen nagyon sokan látogattak el, üres szék szinte nem
maradt. Az est jó hangulatáról a fellépő művészek igyekeztek
gondoskodni. Láthattunk egy hastáncosnőt, s bár ismereteim
szerint a hastánc nem a görög kultúra szerves része, de a jóked-
vet sikerült fokoznia. A chippendale fiú provokatív sztriptíz
táncával nem aratott osztatlan sikert, volt, aki hangos véle-
ménynyilvánítással fejezte ezt ki. Kenyeres Csaba táncpedagó-
gus és kis csapata, többek között szalon táncot adva elő, annál
inkább megcsillogtatta tudását. Bár a fiataloknak nem volt
könnyű dolguk a helyszűke miatt, mégis színvonalas produkci-
ót mutattak be. A műsor igazi fénypontja a budapesti Fengali
táncegyüttes hamisítatlan két görög tánca volt. Lelkesedésük
magával ragadta a nézőket is. Őket látva sokaknak szinte kedve

lett volna táncra perdülni.
Az előadást követően, kissé kései időpontban került sor a

vacsorára, „görög lakomára”. Előételként joghurtos uborkasalá-
tát, óriásbabot és görög salátát kínáltak, majd töltött makaró-
nit, rablóhúst, valamint sajttal töltött sertésszeletet szolgáltak
fel rizs és burgonya körettel. A desszert görög krémes volt.

A vacsora után lehetősége nyílt - annak, aki szeretett volna
ellesni néhány mozdulatot - görög tánc tanulásra. Ezzel a han-
gulat a tetőfokára hágott és a mulattság hajnalig folytatódott.
Sor került tombolahúzásra is, melynek fődíja egy 40 000 Ft
értékű utazási kedvezmény volt egy görög úthoz, az Anett
Tours jóvoltából. A rendezvény bevételéből a Hajnalcsillag
Közhasznú Nagycsaládos Egyesület tartós élelmiszercsomago-
kat kíván összeállítani, mellyel a rászoruló családok karácsonyát
szeretné valóban ünneppé varázsolni.                 Gurzó Ágnes

„Én élem is, álmodom is azt a világot, mely csordultig
van szeretettel és ahol mindannyian békésen élhetünk”

Ezzel a Freddie Mercury idézettel köszöntötte a bál vendégeit
Liptákné Szabó Zsófia tagóvoda vezető a Dübögő étteremben
november 21-én este. A Békési Kistérségi Óvoda Teleky úti
Tagóvoda szülői munkaközössége és a „Teleky úti Óvoda gyer-
mekeiért” Alapítványa rendezte ezt a jótékonysági bált, melynek
bevételét udvari mozgásfejlesztő játék megvásárlására fordítják.

A bál háziasszonya, Nagyné Hidvégi Mária, a szülői munka-
közösség elnöke szintén üdvözölte a jelenlévőket és köszöntöt-
te a betegség miatt távolmaradt Izsó Gábor polgármester úr
feleségét, s fiát, Izsó Hunort, Erdős Norbert alpolgármestert,
országgyűlési képviselőt, Bereczki Lászlóné intézményvezetőt,
valamint Szalai László kuratóriumi elnököt.

Az ünnepi alkalom ismét lehetőséget adott arra, hogy felele-
venítsék, milyen nagy esemény volt az óvoda életében, amikor

néhány héttel ezelőtt átadhatták a tornaszobát. 
A vacsora előtti műsorban Csikós Péter és Pély Viktória

versenytáncosok latin táncokat mutattak be, nagy sikert arat-
va. Szép gesztus volt a férfiaktól, amikor egy-egy szál rózsával
köszöntötték az óvodapedagógus hölgyeket, valamint a nyug-
díjasokat.

A bál egész ideje alatt Takács Csaba zenész szolgáltatta a
jobbnál jobb számokat, gondolva a középkorúakra és az időseb-
bekre is, s persze a fiatalabbaknak szóló slágerek is elhangzot-
tak. Sokan táncoltak. A vacsora finom és bőséges volt. Ahogyan
a bálokon szokás, tombolasorsolásra is sor került az éjféli órák-
ban, számos értékes tombolatárgy talált gazdára.             Zs. I.

A TELEKY ÚTI ÓVODA ELSŐ JÓTÉKONYSÁGI BÁLJA

BBÉÉKKÉÉSS
ÖNKORMÁNYZATA

VÁLTOZÁS AZ INGATLAN PÁLYÁZATI 
HIRDETMÉNYBEN!

Békés Város Önkormányzata pályázat útján történő értéke-
sítésre meghirdeti a tulajdonát képező alábbi ingatlanokat:

– Békés, Fáy A. u. 11. III/29. szám alatti 3 szobás, 71 m2-
es, komfortos lakás. Az induló vételár: 6.555.000 Ft.

– Békés, Daru u. 2. szám alatti ingatlan. Az induló véte-
lár: 4.550.000 Ft.

Békés Város Önkormányzata pályázat útján történő bérbe-
adásra meghirdeti a tulajdonát képező alábbi ingatlanokat:

– Békés, Széchenyi tér 4/2. szám alatti 3 szobás, 80 m2-
es, összkomfortos lakás. A bérleti díj: 450 Ft/m2/hó

Békés Város Önkormányzata pályázat útján történő bérbe-
adásra meghirdeti a tulajdonát képező alábbi ingatlanokat:

– Békés, Veres Péter tér 7. szám alatti (4. sz.) garázs
helyiséget. A bérleti díj: 5611,- Ft/hó + (ÁFA)

Részletes tájékoztató kérhető a Polgármesteri Hivatal Gaz -
dálkodási Osztályán (Békés, Petőfi u. 2. sz., 36-os iroda).

Módosított benyújtási határidő: 2008. december 8.
(hétfő) 12 óra.

Karnyújtásnyira 
a fedett medencétől

A Békési Fürdőért Alapítvány továbbra is várja a meg-
épülő fürdő szebbé, jobbá tételéhez a lakosok pénzadomá-
nyait, vagy adójuk 1%-ának felajánlását.

Mindazok, akik tenni akarnak városunk fejlődéséért,
gyarapodásáért, segíthetnek az alábbi számla-, illetve
adószámon:

„A Békési Fürdőért” Alapítvány 
számlaszáma: 11998707-06273340-10000001

adószáma: 18386169-1-04

A fedett, feszített víztükrű medence kialakításának
folyamata túl van a tervezésen, az engedélyeztetési eljárá-
son és a vízjogi üzemeltetési engedély megszerzésén, jelen-
leg folyik a közbeszerzési bizottság eljárása a kivitelező
kiválasztásáról.

Merre tovább 
nyolcadik után?

A Békési Kistérségi Iskola a tagintézmények 8. osztályos tanu-
lói és szüleik részére a pályaválasztási szülői értekezletet rende-
zett a Kulturális Központban.

Tizenhat megyei középiskola képviselője fogadta el a meghí-
vást. A 2-2 perces bemutatkozás után az Eötvös tagiskola aulá-
jában fogadták a középiskolák képviselői a szülőket és a tanuló-
kat, ahol személyes beszélgetésre is volt alkalom.

Szollárné Lovas Györgyi, pályaválasztási felelős

Csuta György festőművész alkotása volt a tombola fődíja

A Teleky úti Tagóvoda Szülők Közössége, és Alapítványa megköszöni minden kedves szülőnek, tisz-
telt vendégének és támogatónak, hogy hozzájárult az I. Jótékonysági bálunk sikeréhez! Tisztelettel:
az óvoda dolgozói

Támogatók: Lagzi cukrászat, Sipaki cukrászat, Juhász cukrászat, Nagy Lajos cukrász, Eszter virágbolt,
Mosoly virágüzlet, Viola virág és ajándék bolt, Gábor kertészet, Klári virágbolt, Szfinx esküvői ruha köl-
csönző, Gyöngyház üzlet, Lazarus, Rehabil Kft, Veresné Polyák Magdolna, Balogné Vári Anikó, Kovács
Attila kárpitosmester, Luna GSM Kft, Sanella illatszerbolt, Dunda boltja, Dübögő szálloda és esküvőház,
Horváth Lászlóné, Berill zálog és ékszerüzlet, Juhos és Társai Fakuckó, Molnár Ferencné, Emi butik,
Napra-forgó kereskedés, Kis Anikó fazekas, Szeki horgászbolt, Wolf, Szent Lázár Alapítvány, Kis faló
büfé, Pizza ház, Hamburger bár, Reni kozmetika, Frissítő stúdió, Erdő mester lángossütő, Faragó János,
Szabados Jánosné kereskedő, Zsombok Istvánné, Kovács István, Csapó pékség, Békés Taxi, Pocsai Gábor.
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Sokan emlékeznek bizonyá-
ra a régi „közkinccsé” vált
szlogenre: „Elvtársak, a hely-
zet fokozódik!” Nos, mára
elvtársak nélkül is, jórészt
időközben átvedlett utóda-
iknak hála valóban helyzet
van. A régen, társ-elvek
mentén uralkodók közül,
aki még él – s akiket szilárd
elveikért, hitükért tisztelek
valahol – azok számára is
világos már, hogy amit an -
nak idején ők kissé naivan,
tán jót is akarva elképzeltek,
azt mások szépen lenyúlták,
és szocializmus vagy kom-
munizmus leple és álneve
alatt éppúgy irtottak embert
és gyűjtöttek vagyont, mint
bármely más korábbi „iz -
mus” idején hasonszőrű tár-
sadalmi ordastársaik.
Az ember mindig képes azt
hinni, hogy lennebb már
nincs az erkölcsi fertőt és tol-
vajlást illetőleg, de mindany-
nyiszor téved. Még mindig
van amit szétrombolni, eltu-
lajdonítani. Van még mit, s
lehet, szabad. Hogyan? A
ma gyarázat nagyon kézen-
fekvő, számomra is egy
nagy szerű és bátor profesz-
szor világította meg ezt.
Annyi történt, hogy a ma -
gyar állam megszűnt a ma -
gyar lakosság, a közösség ál -
lama lenni. Cserbenhagyta
állampolgárait és átállt a
glo bális nagytőke oldalára.
2009-től a friss törvénymó-
dosításoknak köszönhetően
az eddig külföldre vitt – ki
tudja milyen úton-módon
megszerzett – vagyonok
dön tő része adó- és megszer-
zést firtató utólagos vizsgá-
latoktól mentesen hazahoz-
ható az adóparadicsomok-
ból. Tisztázhatóak. Van egy-
két pro forma kikötés, mini-
mális adófizetés töredékük
után, de ez csupán szemki-
szúrás. Közben mit lehet
még elvenni, szétverni? Szét
lehet verni az utolsó bástyá-
inkat, a családokat, ha így
marad a polgárjogi törvény

módosítása, ahogy tervezik.
Zsákmánynak lehet még
tekinteni a nemzeti vagyont,
annak ún. vagyonkezelő tár-
saságok, tanácsok birtokába
adásával, amelyek már nem
felelnek a parlamentnek,
csak a mai kormány promi-
nenseinek. Becslések szerint
10000-50000 milliárd fo -
rint ról van szó! Hihetetlen
összeg. De megszerezhető
konc még az évi 22-23000
milliárd forint közpénz is. S
végül, de nem utolsó sorban,
a gyengék kiszorításával el -
tulajdonítható a magyar föld
döntő hányada. Végveszély -
ben van tehát a vidék, az
ország maradék megtartó
ereje. Végveszélyben a Kár -
pát-medence, mint a globá-
lis klímaváltozás hatása elől
menedéket nyújtó lehetséges
oázis. Mások számára.
Mit lehet tenni, még kasza-,
kapanyél állapot előtt? Erő -
síteni rendületlenül mi he lyi
érték. Önszervezni a ma -
gunk lokális társadalmát.
Megerősíteni a régi kalákán,
az egymás kölcsönös és in -
gyenes megsegítésén alapuló
gazdasági szerveződéseket.
Van kihasználható EU forrás
erre! Vissza kell állítani az
államot a közjó szolgálatába.
Ehhez azonban választásokat
kell nyerni. Meg kell erősíte-
ni a közszolgáltatást, ok ta-
tást, egészségügyet. Folya -
ma tosan, konokul szabadulni
kell a magyar betegségtől, az
irigységtől és gyakorolni a
szolidaritást. Megerősíteni az
európai mezőgazdasági mo -
dellt, mely a kis- és közép-
vállalkozásokon alapul, nem
a mezőgazdasági nagytőkén.
És összefogni, összefogni,
összefogni!
Iszonyatos felelősség van
azon politikai erők vállán,
akik a váltás megvalósításá-
ra szegődtek, mert ha a vál-
tozás után az újonnan hata-
lomra kerülők közül akár
egy is hiteltelennek, vagy
saját zsebre dolgozónak bi -
zonyul, akkor az egész nem-
zet sorsát pecsételi meg.
Mert új világot csak tiszta
emberekkel szabad elkezde-
ni építeni. De mindenki
előtt nyitott még a Páli
vagy Mária-Magdolnai út.

Helyzet

Jegyz e t

Pálmai
Tamás

KÖZÉPKUTÁN, Üdülés jog eladó. Irányár: 1,2 millió.
ÉPÍTÉSI TELEK: BÉKÉSEN, Tavasz utcában 867 m2-es telek eladó. Irányár: 3,5 millió. • BÉKÉ-
SEN, Szabó D. utcában 947 m2-es telek eladó. Irányár: 8,0 millió.
LAKÁS: BÉKÉSEN, Széchenyi téren harmadik emeleti, 58 m2-es, 1+1/2 szobás lakás eladó.
Irányár: 8,8 millió. • BÉKÉSEN, Széchenyi téren harmadik emeleti 61 m2-es, 3 szobás lakás
ELADÓ és albérletbe is KIADÓ. Irányár: 8,9 millió. • BÉKÉSEN, Széchenyi téren első emeleti, 72
m2-es, 3 szobás lakás eladó. Irányár: 9,2 millió. • BÉKÉSEN, Kossuth utcában harmadik emele-
ti, 73 m2-es, 2+1/2 szobás lakás eladó. Irányár: 9,3 millió. • BÉKÉSEN, Kossuth utcában har-
madik emeleti, 76 m2-es, 3 szobás lakás eladó. Irányár: 9,3 millió. • BÉKÉSEN, Széchenyi téren
második emeleti, 56 m2-es, 2 szobás lakás eladó. Irányár:9,6 millió. • BÉKÉSEN, Fáy utcában
első emeleti, 59 m2-es, 2 szobás lakás eladó. Irányár: 11,5 millió.
CSALÁDI HÁZ: BÉKÉSEN, Szécsénykertben felújított 2 szobás, 50 m2-es családi ház eladó.
Irányár: 4,3 millió. • BÉKÉSEN, Csallóközi utcában 90 m2-es, 1 szobás családi ház eladó. Irányár:
4,9 millió. • BÉKÉSEN, Nyíri utcában 120 m2-es, +1/2 szobás családi ház eladó. Irányár: 5,7
millió. • BÉKÉSEN, Felújított 90 m2-es, 2 szobás tanya eladó. Irányár: 6,5 millió. • BÉKÉSEN,
Rákóczi utcában 220 m2-es, 4 szobás családi ház eladó. Irányár: 7,8 millió. • BÉKÉSEN, Petőfi
utcában 85 m2-es, 2 szobás családi ház ELADÓ vagy lakásra CSERÉLHETŐ. Irányár: 8,0 millió. •
BÉKÉSEN, Temesvári utcában 70 m2-es, 2 szobás családi ház eladó. Irányár: 8,4 millió. • BÉKÉ-
SEN, Prágai utcában 125 m2-es, 2+2x1/2 szobás családi ház. Irányár: 8,5 millió. • BÉKÉSEN,
Sodrony utcában új 80 m2-es, 5 szobás családi ház eladó. Irányár: 9,0 millió. • BÉKÉSEN,
Magyar utcában 90 m2-es, 2 szobás családi ház eladó. Irányár: 8,5 millió. • BÉKÉSEN, Csabai
utcában 2 szobás polgári ház eladó. Irányár: 9,5 millió. • BÉKÉSEN, Mátyás király utcában fel-
újított 133 m2-es, 3 szobás családi ház eladó. Irányár: 9,8 millió. • BÉKÉSEN, London utcában
felújított 100 m2-es, 4+1/2 szobás családi ház eladó. Irányár: 10,0 millió. • BÉKÉSEN, Petőfi
utcában 90 m2-es, 2 szobás családi ház eladó. Irányár: 11,5 millió. • BÉKÉSEN, Lánc utcában
3+1/2 szobás családi ház ELADÓ vagy 2+1/2 szobás lakásra CSERÉLHETŐ. Irányár: 11,5 mil-
lió. • BÉKÉSEN, Szélső utcában 3 szobás családi ház eladó. Irányár:12,5 millió. • BÉKÉSEN,
Munkácsy utcában felújított 106 m2-es, 2+2x1/2 szobás családi ház ELADÓ vagy 3 szobás lakás-
ra CSERÉLHETŐ. Irányár: 13,0 millió. • BÉKÉSEN, Szikszai utcában felújított 100 m2-es, 3 szobás
családi ház eladó. Irányár: 13,5 millió. • BÉKÉSEN, Legelő utcában 200 m2-es, 4 szobás családi
ház eladó. Irányár: 14,0 millió. • BÉKÉSEN, Bartók utcában felújított 168 m2-es, 4+1/2 szobás
családi ház eladó. Irányár: 16,0 millió. • BÉKÉSEN, Rákóczi utcában 2 generációs 214 m2-es, 6
szobás családi ház eladó. Irányár: 18,0 millió.

Házasságot kötöttek: nem
volt házasságkötés.

Elhunytak: Balog István
(96 évesen), özv. Kovács
Imréné (79, Kamut), Varga
László (58), özv. Gyaraki Ist -
vánné (83), T. Nagy Ger gely
(84, Murony), Forrás Károly
(81), Bárdos Miklós (30),

Remeczki László (55),
Leczké si Mária (89), özv.
Bacskai Gáborné (94), Nagy
Lajosné (84), Litauszki Mi -
hály (58), Balogh Dezsőné
(75), Pardi Erikné (53).

Anyakönyvi hírek

Évekre visszamenő hagyo-
mánya van a szociális munka
tiszteletére tartott rendez-
vény nek, az integráció (ez év
január elseje) óta ez volt az el -
ső alkalom, amikor a telephe-
lyek dolgozói egyszerre, egy
helyen ünnepelhettek. Maczik
Éva Anna, az intézmény igaz-
gatója beszédében köszönetét
fejezte ki a dolgozók lelkiisme-
retes, odaadó munkájukért.
Örömét fejezte ki, hogy ilyen

nagy létszámmal tisztel ték
meg jelenlétükkel az ünnepi
estet. Farkas Zoltán a Békés
Megyei Közgyűlés alelnö ke
ünnepi köszöntőjében el -
mondta, hogy a megyei ön kor-
mányzat is kiemelt figyelmet
fordít a rászorulók és elesettek
védelmére, megsegítésére. 

A Szociális Munka Nap
alkalmából emléklapok áta -
dá sára is sor került. Az intéz-
mény minden telephelyéről

ér kezett javaslat a legkiemel-
kedőbb, a legjobb teljesítmé-
nyű dolgozó elismerésére,
akik intézményvezetői elis-
merésben részesültek. Név -
soruk: Pataki Imréné pénz-
ügyi-, szám viteli- és műszaki
csoportvezető, Kondacsné
Nagy Ágnes ápoló, Halasi
Imre fő szakács, Pardi István -
né gazdasági ügyintéző,
Fran kó Zol tán né ápoló, Má -
téné Csikós Zsuzsanna rész-
legvezető. Azok ról a dolgo-
zókról sem feledkeztek meg,
akik 25- 30 éve már az intéz-
ményben te vékenykednek,
hosszadalmas, kitartó mun-

kájukért jubileumi elisme-
rés ben részesültek: Tóth
Sán dorné részlegvezető, Ha -
lasi Imre főszakács, Jakusné
Balogh Erzsébet.

Az estet az ünnepi vacsora
utáni táncos mulatozás és ka -
raoke zárta, de még korábban
fellépett a meglepetésvendég,
Maksa Zoltán humorista, és
volt tombolasorsolás is. 

Maczik Éva Anna, az intéz-
mény igazgatója elmondta,
hogy a nagy érdeklődés és
kiváló hangulat miatt tervez-
nek egy nyári szabadtéri, szin-
tén az intézményi összefogást
erősítő rendezvényt is. 

Emberséggel, odaadással, szeretettel 
ÜNNEPELTEK A HAJNAL ISTVÁN SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ CENTRUM DOLGOZÓI

Szociális Munka Napját ünnepelték a Békés Me -
gyei Hajnal István Szociális Szolgáltató Centrum
dolgozói a mezőberényi Tópart Vendéglő-Pan zió -
ban november 14-én.

Az ünnepség kezdetén köszöntötték és megajándékozták a
klub egyik tagját, Pikó Imrénét, aminek kézimunkáiból: gobelin
képeiből és hímzéseiből a hónap egészében kiállítás volt látható. 

Felolvasták a díjazott fogalmazásokat, készítőik és felkészítő
pedagógusaik ajándékot kaptak. A pályázatot 3-4. és 5-6. osz-
tályosoknak írták ki, de végül második osztályosok is díjazva
lettek. Utóbbiak névsora: Arató Rita, Adamcsik Lili, Csökmei
Henrik, Hégely Balázs, mindannyian  a Dr. Hepp Ferenc tag-
iskola 2/b. osztályosai. A kisebbek korcsoportjában első helye-
zett lett Dávid Marcell (Dr. Hepp F. tagiskola), második és har-
madik díjat nem osztottak ki. Az 5-6. osztályosok között meg-
osztva lett első a kéttagú, tanárokból álló zsűri döntése alapján
Kovács Patrik és Schuster Réka (mindketten a Karacs Teréz
tagiskola diákjai), második Ridély Rebeka (szintén Karacs Teréz
tagiskola), harmadik a Dr. Heppes Molnár Anett. Különdíjat
vehetett át Németh Mónika az Eötvös József tagiskolából. A
díjazott gyerekektől azt kérték előzetesen, hogy „hozzák el” az
ünnepségre nagyszüleiket is, akik büszkén hallgatták, milyen
szépeket írnak a még nyitott szívű kisiskolások, saját unokáik

róluk, és általában az idősekről, időskorról.
Az egész rendezvényen, melyet szerény megvendégelés zárt,

Csökmei Gábor zenész szolgáltatta a jó hangulatot. 
A klub vezetője, Dumáné Durkó Anna a Békési Újság

hasábjain mond köszönetet egész éves támogatásukért szpon-
zoraiknak: Fa-Kuckó gyermekbarát játékbolt, Csapó pékség,
Lagzi cukrászda, Klára virágbolt, Kölyök-Mix butik, Pántlika
rövidárubolt, Molke-Dárius Bt. ortopéd cipészet.           Sz. K.

A gyerekek szeretik az időseket
Ismét kinőtte a nagytermet a Dózsa utcai (4.
számú) Idősek Klubja rendezvénye, melynek
keretében átadták az Idősek gyermekszemmel
címmel kiírt fogalmazáspályázat díjait.

Tovább színesedett a Nefe -
lejcs Közhasznú Egyesület Lu -
ca-na pi rendezvényének
kí nálata. Mint előző
lapszámunkban ír -
tunk ró la, dec-
ember 13-án,
s z o m  b a to n ,
Lu ca-nap -
ján, az eh -
hez a nap-
hoz köt he-
tő népha-
gyományo kat,
így a hagyma-
kalendárium
és a Lu ca-szé ke
ké szí tést, lu ca-
búza ül tetést igyek-
 szik feleleve níteni a Ne -
fe lejcs Bé kési Kul tu rális és
Ha gyo mány őrző Köz hasznú
Egye sület. A kisebb és na -
gyobb gyerekeket adventi ját-
szóházba várják gyertyaöntés-
sel, üdvözlőkártya készítéssel
és sok más játékkal, a felnőt-

tek mézeskalácsot díszíthet-
nek. A 10-15 óra közötti prog-

ram kí ná lata betlehemes
játékkal, zenés szóra-
koztató fellépé sek -

kel bő vült. 
Balog Gá bor -

né, az egyesület
elnöke la -
p u n k  n a k
elmondta,
a rendez-

v é n y r ő l
egyet len lá to-
gató sem tá vo-
zik majd üres

kézzel. 
A karácsonyfa-

dísz-készítő verseny-
re még várják a további

jelentkezéseket a 30/ 92-53-
933-as telefonszámon decem-
ber 10-ig. Csak természetes
alap anyagok használhatók. A
fődíj a pályázó által feldíszí-
tett, a szervező egyesület által
biztosított fenyőfa.         Sz. K.

Betlehemes 
és gyerekzenész is jön



Az alábbi sorok - mint a Biblia minden sora – igaz és örök
érvényű. De, tegyük szívünkre kezünk, ki tesz ma így? Talán
fél kézen is megszámolhatnánk. Ezért kell naponta, újra meg
újra olvasni, ismételni, tanulni, követni tanításait.

„Jézus egy alkalommal megfigyelte hogyan  dobják a gazda-
gok adományaikat a templom perselyébe. Közben észrevette,
hogy egy szegény özvegyasszony két fillért dobott be. Erre
megjegyezte: Bizony, mondom nektek, ez a szegény özvegy
többet dobott be, mint bárki más. A többiek ugyanis abból
adakoztak, amiben bővelkednek, ez azonban mindent odaa-
dott, ami szegénységéből telt: egész megélhetését.

Az anyagi javakban bízó ember számára teljes ostobaságnak
tűnik annak az asszonynak a cselekedete, aki utolsó fillérjét is
odaadta a templom javára. Az özvegyasszony tette mögött
azon ban észre kell vennünk nagylelkűségét és Istenbe vetett
bizalmát. Férje halála után már nem számíthat emberi segít-
ségre. Feltehetőleg gyermeke sincs, hiszen akkor ő gondoskodna
róla, s nem ilyen kevéske pénz jelente számára a megélhetést.

S mivel nem számíthat másra, ezért Istenre bízza életét.
Jézus nem csupán a nagylelkűségét, hanem ezen bizalmát
dicséri meg, s állítja példaként elénk. A történet már előrevetí-
ti számunkra azt, hogy Jézus is ugyanilyen nagylelkűen és
bizalommal ajánlja fel életét a mi megváltásunkért és üdvössé-
günkért az Atyának.” (H.I.S)

Én Uram, Istenem, Áldott Jézus, köszönöm, hogy tagja lehe-
tek egyházad közösségének. Boldog vagyok velük általad.

dr. Pálmai Tamás

4 2008. december 2.

Nem nagyon értek a
pénz ügyi kérdésekhez, de
úgy gondolom, hogy a csa-
ládok a fűtéssel, a vegyes
tüzelésre átállással tudnak
spórolni. Vagy össze lehet
gyűjteni az esővizet, és a
WC-ben azt használni. Úgy
gondolom, hogy sok család-
ban szegényesebb lesz a
karácsony, mint korábban
volt. Valószínűleg keveseb-
ben utaznak majd el, külö-
nösen külföldre.

Az a meglátásom, hogy
aki elért egy magasabb
életnívót, inkább többet
dolgozik, de nem szívesen
adja lejjebb. Ez a tehetősek-
re jellemző. Én egyedülálló,
kétgyermekes anyaként ré -
gen megtanultam beosztani
a keresetemet, és napról-
napra, hó napról-hónapra
élni. Spó rolni ott lehet, ahol
van mi ből. Sok békési csa-
ládban szerintem már nincs
mit beosztani.

Hiteles köz-beszéd

DOMONKOS
MIKLÓSNÉ
könyvtáros

BAJI ZSOLT
gimnazista

A családi költségvetést
legjobban megszorítani a
fűtéssel és világítással lehet.
Aztán az étkezéssel, a nya-
ralással. Én már öt éve nem
voltam nyaralni, de még a
messze lakó családtagjaim
meglátogatása sem sikerül
minden évben. Havi egy
tankolást engedélyezek
magamnak. Ruhát keveset
veszünk, a cipőt javíttatjuk.
Örülünk, hogy van még
munkánk.

Szerintem a vízzel, vil-
lannyal pazarlóak a csalá-
dok, ott visszább lehet fogni
a kiadásokat, például a mo -
sogatásnál, zuhanyzásnál.
Élelmi szerből csak annyit
kell megvenni, amennyi el is
fogy. Engem mindig bánt,
amikor eldobott kenyérhé-
jat, fél szend vicset látok a
kukák mellett. Karácsony -
kor in kább kisebb ajándé-
kokra futja majd, de egy
könyv is lehet meglepetés.

ID. BÉKÉSI
ENDRÉNÉ
nyugdíjas

HORVÁTH LAJOS
műszaki koordinátor

HOL LEHET MÉG ÖSSZÉBB HÚZNI 
A NADRÁGSZÍJAT A CSALÁDOKNÁL?

Egyre népszerűbbé válik nálunk is a babaúszás. Sokan azon-
ban meglepődnek, mikor meghallják, hogy a 4 hónapos cse-
metémmel vasárnaponként úszni járok. Az elnevezéssel
ellentétben a babaúszásnak nem igazán az úszástanítás az
elsődleges célja, hanem a baba kiegyensúlyozott testi-lelki
fejlődése. Persze előkészíti a terepet az úszáshoz, és ezeknek
a gyerekeknek az életében fontos szerepet kap a mozgás. 
Milyen előnyei vannak a babaúszásnak:
– edzi az immunrendszert és az izmokat
– serkentőleg hat a testi-lelki fejlődésre
– erősíti a tüdőt és a szívet
– kiválóan fejleszti a hátizmokat, így megelőzhetőek a

későbbi tartáshibák
Nézzük, mire érdemes odafigyelni, mielőtt csobban-
nánk a picivel:
– a medence vize kb. 30-33 fokos, ezért fontos az esti für-

detéseknél fokozatosan csökkenteni a víz hőmérsékletét
– érdemes 3 hónapos korban elkezdeni, hiszen a búvárref-

lex 4-7 hónapos korban tűnik el. Este fürdetés alkalmá-
val a pici arcát bő vízzel mossuk le, vagy csorgassunk a
szeme közé vizet, mivel így a búvárreflex fent tartható

– speciális úszópelenkát bármelyik drogériában beszerez-
hetünk

– érdemes hidratáló baba testápolót magunkkal vinni,
mely úszás után ápolja a baba kiázott bőrét

– kifogóból előnyös két darabot is magunkkal vinni,
ugyanis a medencéből való kiemeléskor sokszor nagyon
nedves lesz a törölköző a pelustól.

Nagy Krisztina, védőnő

BABAÚSZÁS

FIGYELEM! MÉG TART A TÉLI AKCIÓ 
A BIOTERMÉKEK BOLTJÁBAN!

Matrac, gyapjúgarnitúra, gyapjúba épített mágnes derékalj, mág-
nes lepedő, bekecs, illetve a főzéshez Linea edény készlet vásárlásá-
nál 10 százalék kedvezmény karácsonyig, illetve míg a készlet tart! 
További kínálatunk: 
– Norbi Update termékek teljes választéka fogyni vágyóknak 
– megérkezett Norbi legújabb könyve, melyhez ajándékot adunk
– két Reduce Fat-Fast fogyasztó kapszula vásárlásakor egy aján-
dékot kap mellé
– Vincetka összes terméke, Herbárium cseppek, fogyi kenyér,

száraztészták
– gyógyteák széles választéka, oxigénes víz s emellett még az

egyedüli szívbarát ásványvíz a VIVIEN mely szénsavas ill.
mentesben is kapható a megyében csak itt. 

– környezetbarát Bio tisztító és mosószerek
– szemtréner szemüvegek
Dietetikus szaktanácsadás minden első és harmadik hét csütör-
tökén 16 órától. Kérdéseikre a nálunk megtalálható termékek-
kel kapcsolatban Ökrösné Kis Éva dietetikus válaszol.

Cím: Biotermékek Boltja & Norbi Update Shop. 
Békés, Szánthó A .u. 5. 

Telefon: 410-171, 20/ 22-37-822. 
Nyitva tartás: hétfőtől péntekig 7-19 óra között.

November 21-én, pénteken este került megrendezésre az I.
Jazz & Blues Klub a Békés Városi Kulturális Központ Kápol -
natermében. Ezen az estén a ZenPocok trió és a Dobszerda
együttes csapott a húrok, dobok közé. A két békéscsabai zene-
kar koncertje után a közönség bevonásával közös örömzenélés-
re is sor került. A Zenpocok trió népzenei elemekkel tarkított
Jazz muzsikája igencsak bemelegítette az érdeklődőket. A Dob -
szerda együttes pedig ízelítőt adott abból, hogy mi is az a világ-
zene. Előadásukban az Ausztrál, afrikai ütős hangszerek mellett
a szitár (indiai gi tár) megszólaltatása igencsak érdekes volt. 

Aki lemaradt az első alkalomról, az pótolhatja december 13-
án, szombaton 18 órától, ahol a Horváth Elek és társai trió
zenekar koncertjét tekinthetik meg. Itt szeretnénk megragadni
az alkalmat, hogy megköszönjük mindazoknak, akik eljöttek
az első Jazz & Blues Klubba. Minden zenebarátot szeretettel vá -
runk, mivel „zene nélkül lehet élni, de nem érdemes”!

Csökmei Gábor

Mostantól Jazz 
& Blues Klub – Harminc évvel ezelőtt, 1978. november 1-jén nyi-

totta meg kapuját a Bajza utcai bölcsőde. A jubileumot a
volt és jelenlegi kollegák együtt ünnepelték. A műsorban
versek hangoztak el iskolások előadásában, valamint
modern és néptánc volt látható. A vacsora és az azt köve-
tő néhány óra kellemes beszélgetéssel, emlékezéssel és
fényképek nézegetésével telt el.

– November 28-án a Békési Nyugdíjasok Egyesülete
rendkívüli közgyűlést tartott az elnök, Szűcs Imre ha -
lála miatt a Békési Nyugdíjasok Háza nagytermében. A
közgyűlés egyperces néma felállással adózott emlékének. A
megjelent tagok megválasztották az új vezetőséget és az új
egyesületi elnököt. A Békési Nyugdíjasok Egyesületének
elnöke Savolt György lett.

– Valamennyi tanulójának biztosította a Farkas
Gyula Közoktatási Intézmény, hogy kedvezményesen
megtekintsék a békéscsabai Munkácsy Mihály Múzeum
sikerkiállítását a Tatárjárás című történelmi tárlatot. A
kiállításra eljutáshoz a különbuszt az iskola biztosította.

Rövid hírek Békésről

A Békés Városi Kulturális Központ pályázatot hir-
det könyvelő, gépjármű ügyintéző munkakör

betöltésére, határozott időre – helyettesítés céljából.

Az állás betöltésének időpontja várhatóan 2009. január 01.
Pályázati feltételek: büntetlen előélet, magyar állampolgárság, cselekvőképesség, közgaz-
dasági érettségi, számítógépes felhasználói ismeretek.
Előnyt jelent: mérlegképes könyvelői képesítés, TTG könyvelő program ismerete, költségveté-
si szervnél szerzett könyvelői gyakorlat.
Ellátandó munkaköri feladatok: könyvelés, banki ügyintézés, számlázás.
A pályázati anyaghoz kérjük csatolni: részletes szakmai önéletrajzot, 3 hónapnál nem
régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt, iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló doku-
mentumok fénymásolatát, esetleg referencia megjelölést, ajánlólevelet, 1 db arcfényképet.
A pályázati anyagokat 2008. december 10-ig kérjük benyújtani a Békés Városi Kulturális
Központ részére. Postacím: 5630 Békés, Jantyik Mátyás u. 23-25.
A pályázatok elbírálására 2008. december 19-ig kerül sor.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt ad: Kovács Szilvia a (66) 411–142-es
telefonszámon 8-16 óra között.



– Hogyan lettetek ki mézes-
kalácssütők? Nem egy hétköz-
napi foglalkozás.

– Nyolcvanegyben indult
az egész – kezdi a férj. Ak ko -
riban mozigépészként dolgoz-
tam (Dudás Mihály volt Bé -
kés utolsó, még élő mozigépé-
sze – a szerző) és állandóan
délután, este voltam benn,
ezért olyan voltam, mint aki-
nek „nincsen családja.” Pénz -
táros kolléganőm azt taná-
csolta, hogy váltsak. Adott
egy címet, hogy legyek inkább
vattacukros. Ettől kezdve pár-
huzamosan ment a kettő.
Elkezdtem járni a vásárokat,
ahol megismerkedtem egy
mézeskalácsossal, akitől elles-
hettem a szakma titkait. A
tudásunkat szakmai folyóira-
tokból, könyvekből, idősebb,
tapasztalt kollégák ötleteivel
gyarapítottuk.

– Én pedig a szőnyegszövő-
ben dolgoztam akkoriban,
mint betanított munkás – foly-
 tatja Anna. Kezdetben munka
mellett segítettem a férjem-
nek, aztán bezárt a szőnyeg-
szövő, és ez lett a főállásom. 

– Milyen termékeket szok-
tatok készíteni?

– Készítünk ejzolt mézest
(díszített, piros), ütőfás vagy
debreceni mézest (ropogós,

kemény, de ehető). Megőriz -
tük a régi falusi vásárok han-
gulatát, amikor a legény a
lánynak tükrös szívet vett, a
lány a fiúnak mézes huszárt,
ezért ma is készítünk még
szív, huszár, baba, kosár, lovas,

kulacs, házikó formájú mé -
zest. Ez mind piros mézes. Ez
díszített és nem evésre, hanem
ajándéknak való. Ütőfásban is
vannak szívek, baba, kard,
kakas, keres formák, Magyar -
ország címere. Ezek azok,
amik inkább alkalmasak fo -
gyasztásra. De készítünk pu -
ha mézeskalácsot is, ahhoz
hasonlót, mint amilyet az üz -
letekben is lehet kapni.

– Milyen eszközöket hasz-
náltok a munkátok során?

– Például ütőfát. Régen még
előfordult, hogy a mézeskalács-
sütő maga is faragott ütőfát, de
manapság erre nincs idő, ezért
aztán faragtatunk. Az első ütő-
fámat a 80-as évek elején kap-
tam egy idős nénitől. Ő mond-
ta meg nekem azt is, hogyan
kell használni. Aztán találkoz-
tam a fafaragó népművész
Fábián Laci bácsival, aki öt-hat
fát faragott nekem a ké résemre
barátságból. Sajnos már meg-

halt. Évekig nem is sütöttünk
ilyet. 2003-ban meg keresett
Rácz Ernő fafaragó, hogy pró-
báljuk ki a faformáit. Kipró -
báltuk és be is váltak. Egy ideig
összedolgoztunk vele, de mivel
erre a termékre nincs igazán
kereslet, kevesebbet készítünk
belőlük, amihez a már meglévő
ütőfáinkat használjuk. 

Megragadnánk az alkalmat,
hogy köszönetet mondjunk B.

Szűcs Irénnek, a múzeum
vezetőjének, amiért lehetővé
tette, hogy Békés cukrász- és
mézeskalácsos mesterének,
Szikszay Sándornak a fáival
dolgozhattunk. 

– Van-e megfelelő kereslet a
mézeskalácsra?

– Az elkészített termékein-
ket vásárokon, búcsúkban,
kü lönféle rendezvényeken
pró báljuk értékesíteni, ami
egyre nehezebb. A kereslet-
csökkenés hátterében az em -
berek elszegényedése áll. De
az is lehet az oka, hogy mai
fiatalságnak már mások az
igé nyei, egyre kevesebben
van nak, akik értékelik a mé -
zeskalácsot és szívesen vásá-
rolják, ajándékozzák. Aki mé -
gis ezzel foglalkozik, inkább
szakmaszeretetből, mint meg-
élhetési forrásként teszi. Bé -
kés megyében már csak ket-
ten vagyunk. Sajnos a csalá-
dunkban sem lesz utódlás,
hiszen a fiunk tisztában van a
nehézségekkel és az érdeklő-
dési köre is más. 

– Kaphatnánk esetleg egy
olyan receptet, amit otthon is
el lehet készíteni?

– Amit mi csinálunk, az spe-
 ciális eljárást, eszközöket igé-
nyel. Amit pedig otthon is el
lehet készíteni, olyat a háziasz-
szonyok bármelyik szakács-
könyvben találhatnak, így nem
szeretnénk egyet sem kiemelni.

Gugé
Következő lapszámunkban in -

terjút közlünk Sike Andrással és
feleségével, akik nemrég ünnepel-
ték 65. házassági évfordulójukat.

52008. december 2.

GONDOLAT-OLVASÓ

Szereteted ne olyan legyen,
mint az éhség, mely mohón
válogat ehető és nem ehető
között, hanem mint a fény,
mely egykedvűen kiárad
minden előtte lévőre.

Weörös Sándor

Nagy dolgokat nem tudunk
véghezvinni. Csak kis dolgo-
kat, nagy szeretettel.

Teréz anya

Tudományos sarok

Miért van a gyógysze-
rekre ráírva, hogy „fény-
től védve, hűvös helyen
tartandó”?

A reakciók megindulásá-
hoz mindig kell egy kis
„energialökést” adni a
rendszernek. Már a szoba-
hőmérséklet vagy akár a
fény is elég lehet, hogy
beinduljon a bomlás.

ADJUNK ESÉLYT AZ ÉLETRE NEKIK IS!
Segítsen Ön is egyesületünknek, hogy minél több kutyának találjunk új otthont. A képpel meghirdetett kutyusok örökbe

fogadhatók. Érdeklődni és időpontot egyeztetni a 06–70–947–3504 és a 06-30-981-7654 telefonszámokon lehet.
Egyesületünkről további információt a www.kutyusokbekes.mindenkilapja.hu weboldalon szerezhet. 

Ideiglenes befogadókat keresünk sürgősen! Köszönjük! ,,Esély” Állat– és Természetvédő Közhasznú Egyesület (Békés)

Néhány szó a szédülésről
3. rész

A tengeribetegség
A tengeribetegséget talán nem is kell bemutatni, sokak

visszatérő ismerőse. Előidézésében az egyensúlyozó szervre
ható szokatlan erejű és irányú gyorsulásoknak van fő szere-
pük. Klasszikusan a tengeri hajóutak alkalmával jelentke-
zik, de autóbuszban, liftben, repülőn is gyakori vendég. A
nők fokozottan hajlamosak rá, 25 éves kor felett azonban
már csökkenni kezd a rá való hajlam. Legjobb, ha elkerüli
az ember a rá nézve veszélyes közlekedési eszközt. Ha ez
mégsem lehetséges, akkor érdemes tudni, hogy a rosszul
szellőzött, benzin- vagy dohányfüstös utasfülke, menses és
különböző lelki tényezők is elősegíthetik a tengeribetegség
megjelenését. A tüneteket csökkentő gyógyszerek gyakran
erős álmosságot okoznak.                       dr. Janszky József

Nem adjuk fel, míg…
Nem adjuk fel, míg tenni tudunk valamit.
Számomra ez az életfilozófia fogalmazódott meg a
Dudás Mihállyal és feleségével, Annával folytatott
beszélgetés során. A mézeskalács készítő há zaspár
élete, úgy vélem, igazolja Gárdonyit, aki azt írta:
„Minden ember annyit ér, amennyit tesz.”

Dudás Mihály né kezében az ejzolt, Dudás Mihályéban a vert mézes.

A megyén kívülről is érkezett diákok angol, német, mate-
matika, földrajz, természet- és környezetvédelem és rajz téma-
körökben mérték össze tudásukat. A verseny előtt a névadó
néhai igazgató lánya, Polgár Olga köszöntőjét olvasták fel,
melyben a méltatta a résztvevők és a felkészítő tanárok elkö-
telezettségét a tudományok művelése iránt, valamint a tanulás
fontosságát szögezte le. Szabó Endréné iskolaigazgató ehhez
még azt tette hozzá tanácsként, hogy „keressétek és műveljé-
tek az igazi tudományt, ne elégedjetek meg a valóságnak fel-
tüntetett áltudománnyal.” A versenyt Izsó Gábor polgármes-
ter nyitotta meg, kiemelve, hogy a Szegedi Kis István
Gimnázium sok kiművelt emberfőt bocsátott útjára, kik a
magyar tudományos és művészeti élet elitjébe kerültek.
Emellett a tehetséggondozás, és az efféle „sikerélményt nyújtó”
versenyek fontosságát hangsúlyozta. 

A II. Polgár Lajos Emlékverseny békési győztesei: 7. osztá-
lyosoknál matematikából Duma Lilla (Dr. Hepp Ferenc tagis-
kola), 8. osztályosoknál matematikából Fekete Szimonetta (Dr.
Hepp Ferenc tagiskola), 7-8. osztályosoknál természet- és kör-
nyezetvédelemből Szabó Lilla Fruzsina (Szegedi Kis István
Református Gimnázium).

Második alkalommal rendeztek meg a békési
Szegedi Kis István Református Gimnázium, Álta -
lános Iskola és Kollégium az egykori igazgatóról,
Polgár Lajosról elnevezett tanulmányi versenyét. 

Békési sikerek 
a Polgár Lajos

Emlékversenyen 

A Derűs Házban ünnepelték a Békés Városi Szociális
Szol  gáltató Központ dolgozói a Szociális Munka Napját.
Az ünnepség jó hangulatú műsorral kezdődött. Az elmúlt nyá-
ron az intézmény munkatársai három turnusban a Pol gár -
mesteri Hivatal fonyódligeti üdülőjében kétnapos csapatépítő
programon vehettek részt. Ezt a közös időtöltést idézték fel a
dolgozók egymás számára, ki-ki verses vagy elbeszélt formá-
ban. Az erről készült filmösszeállítás mindenki részére vidám
visszaemlékezést jelentett. A műsor után az intézmény igazga-

tónője, Nagy György Miklósné köszöntötte a dolgozókat, szólt
a szociális munka jelentőségéről, majd átfogóan értékelte a
szakmai munkát. Az értékelésen túl kifejezte köszönetét vala-
mennyi munkatársának, akik azért dolgoznak, hogy támoga-
tást, segítséget nyújtsanak rászoruló embertársainknak.

Szociális Munka Napja Békésen

BÉKÉSI ÚJSÁG
– olvasnivaló az egész családnak



Folytatás a címoldalról
Mindezekről Mucsi András

békési kereszténydemokrata
politikus, és dr. Pálmai Tamás
a párt megyei elnöke szólt a
fórumon. 

– A történelem során több-
ször megpróbálták ellehetetle-
níteni a vasárnapot, az Istentől
rendelt nyugalom napját, pró-
bálkoztak a 10 napos „munka-
héttel” is, de ezek a kísérletek
rendre csődöt mondtak – szö-
gezte le Nagy József, a békési
katolikus esperes. A keresz-
tény egyház a vasárnapra ter-
mészetesen, mint az Úrral való
találko zás napjára tekint,
mert hogy ezért is adatott évez-
redekkel ezelőtt. 

A fórum másik teológus
részt vevője, Virág György re -

formátus lelkipásztor másfajta
veszélyről is szólt: 

– Újabb és újabb generáci-
ók válnak semmittevővé,
nem tudnak mit kezdeni ma -
gukkal, bizony a szabadidő is
veszélyes lehet. Ez is a kiüresí-
tett vasárnap lelki következ-
ménye, ahogyan az agresszivi-
tás és aggodalmaskodás is –
hangzott el.

A Munkástanácsok Orszá -
gos Szövetségét képviselő me   -
gyei alelnök, Buzder Fe renc
úgy be csülte, hogy akár öt -
százezren-egymillióan is dol-
gozhat nak vasárnaponként
országunkban, mások mellett
a ke reskedelemben és vendég-
látásban. 

– Az Európai Unió or szága-
iban korlátozzák a hét végi

munkavégzést, a leg szigorúbb
szabá lyozás Né met- és Olasz -
or szág ban van érvényben. A
mind össze néhány éve csatla-
kozott országokban még nagy
a liberalizmus, de szinte min-
denütt most igyekeznek szi-
gorításokat hozni az egyházak
sürgetésére, és a munkaválla-
lók érdekében.

Azt minden fórumrésztve-
vő leszögezte, hogy a szüksé-
ges mértékű vasárnapi mun-
kavégzés nem nélkülözhető
(mentők, kórházak, rendőr-
ség, tűzoltóság, stb.), de
mindannyiunk közös érdeke,
hogy a kellően súlyos társadal-
mi érdekkel nem igazolható
vasárnapi munka kötelező
elrendelése ellen fellépjünk.

Szegfű Katalin

Tisztelt Olvasóink!
Az apróhirdetésekben

szereplõ adatok hiteles -
ségéért szerkesztõségünk
NEM vállal felelõséget.
Csak lakossági apróhir -
detéseket adunk közre.

INGATLAN 
Tisztelt hirdetõink! Kérjük önöket, hogy
hirdetéseiknél a jobb áttekinthetõség
kedvéért tüntessék fel az érté ke sí teni
kívánt ingatlan irányárát vagy vétel árát,
hogy eszerint csoportosítva jelentet -
hessük meg a hirdetést.
Családi ház eladó. Békés, Szabó D. u. 48.
Telefon: 411-293.
Két és fél szobás házrész eladó vagy
elcserélhető. Garázs is van. Tel.: 634-984.
A Veres Péter tér 8/B. III. 8.-ban, 48 m2-es
lakás eladó. Érdeklődni: Békés, Meggy u.
2/1. szám alatt. Bármikor megtekinthető.
Régi polgári ház eladó. Tel.: 30/ 370-50-85. 
Kétszobás összkomfortos kisebb ház,
Körösre  nyúló udvarral eladó. Érd: 20/
923-29-12.
Tanya eladó Borosgyánban vagy elcserél-
hető 5 millióig békési kis parasztházra
vagy üzletre. Víz-villany van. Közel a köve-
sút is. Telefon: 643-604, 30/ 97-26-613.
Békésen kétszobás, parkettás, téglaépíté-
sű családi ház eladó. Szoc. pol. igénybe
vehető. Telefon: 20/ 20-60-161.
Ház eladó két generáció részére. Garázs,
melléképületek. Békés, Deák F. u. 66.
Telefon: 70/ 20-94-394.
Ház eladó Békésen a Gát utca 24. szám
alatt. Érd.: 20/ 59-99-102, 30/ 42-88-104.
Rosszerdőn 10x10-es tégla, kétszobás
lakás eladó. Villany, víz, kövesút, 8 kvad-
rát földdel. Érd.: Békés, Summás u. 3.
vagy 30/ 386-89-65.
A téglagyári tónál tórész eladó. 30/ 434-
75-96.

INGATLAN 2 MILLIÓ FORINTIG

Kamuton kis ház nagy portával eladó, te -
lep helynek is kiváló. 2 millió Ft. Érd.: 428-
011, 30/ 493-76-61.

INGATLAN 2-5 MILLIÓ FT KÖZÖTT

Bélmegyeren a benzinkút közelében gazdál-
kodásra alkalmas tanya eladó 2,6 ha földte-
rülettel. Háromfázisú villanyáram bekötése
és az öntözés lehetősége is adott. Irányár:
2,1 millió Ft. Tel.: 20/ 886-38-92.
A Balatontól 25 km-re Pamukon 2 szobás
téglaépítésű kis ház eladó. Irányár:

2.500.000 Ft. Érd.:30/ 26-05-421.
Békésen a Kecskeméti u. 54/1. szám alat-
ti kétszobás ház eladó. Érd.: 412-806, 13-
15 óra között.
Békésen a Legelő utca 29. szám alatti
parasztház 3,5 millió Ft-ért eladó. Érd.:
Békés, Summás u. 3. Tel.: 30/ 38-68-965.
Békésen, csendes helyen a városközpont-
hoz közel, felújítandó vagy lebontandó 2
szobás ház 1067m2-es összközműves tel-
ken eladó. Irányár: 4 millió Ft. Érdeklődni:
70/ 70-159-05.
Eladó Békésen a Kereszt u. 32. számú ház.
Irányár: 5 millió Ft. Tel.: 70/ 385-26-57.

INGATLAN 5-8 MILLIÓ FT KÖZÖTT

Kossuth utcában 4. emeleti, egyszobás
la kás megkímélt állapotban eladó. Irányár:
5,75 millió Ft. Érd.: 70/ 36-36-627.
Eladó a  Veres Péter téren egy 5. emeleti,
igényesen felújított, 2 szobás, erkélyes
lakás. Hőszigetelt falak, új nyílászárók, új
burkolatok, sarokkádas fürdőszoba, új
konyhaszekrény, redőnnyel felszerelt abla-
kok, az erkélyen előtető. Kertes házi csere
szóba jöhet. Irányár: 5,8 millió Ft.(Az ár
alkuképes) Érdeklődni: 70/ 325-2218.
Sürgősen eladó ház a Szendrey utcában.
Irányár: 6,2 millió Ft. Érd.: 30/ 35-39-534.
Kétszobás, vegyes falazású régi típusú ki -
sebb ház eladó. Békés, Teleky u. 99. Irány -
ár: 6,3 millió Ft. Érd.: 30/ 262-43-57 vagy
30/ 551-73-78.
Békésen a Karacson negyedik emeleti,
egyedis, erkélyes, 59 m2-es, azonnal be -
köl tözhető kétszobás lakás 6,7 millió Ft-
ért eladó. Érdeklődni: 30/ 582-11-42.
Eladó 1,5 szobás, összkomfortos, klímás,
felújított, 60 m2-es kocka ház rendezett
ud varral Békés, Prágai u. 2 szám alatt.
Irányár: 7,5 millió Ft. Érd.: 70 /340-34-78.

INGATLAN 8-10 MILLIÓ FT KÖZÖTT

Széchenyi téren 2+fél szobás 67m2-es II.
emeleti egyedis lakás eladó. Irányár: 8,9
millió Ft. Érd.: 30/ 655-98-06.
Eladó Békésen a Kereszt u. 40. szám alat-
ti 2 és fél szobás tégla ház. 9 millió Ft.
Telefon: 70/ 38-57-911.
Békés belvárosában csendes környezet-
ben Ady E. u. 12-ben II. emeleti téglafala-
zású egyedi, víz—gázmérős, kábeltévés 3
szobás 64m2-es lakás eladó. Irányár: 9,5
millió Ft. 6,5-7 millió Ft-t között jó minő-
ségű kertes házat beszámítok értékegyez-
tetéssel. Érd.: 30/ 299-31-46.
Téglaépítésű kockaház eladó sok melléké -
pü lettel. Irányár: 9,5 millió Ft. 70/ 705-06-83.
Békés központjában 62 m2-es, második
emeleti, felújított, egyedis, téglablokkos
nagy erkélyes lakás eladó. Ár: 9,9 millió
Ft. Érd.: 20/ 33-86-400.

Két szobás + nappalis családi ház, mel-
léképülettel és garázzsal eladó. Irányár: 10
millió Ft. Békésen a Zrínyi utcában. Érd:
20/ 943-09-36.

INGATLAN 10-15 MILLIÓ FT KÖZÖTT

Padlásteres, két fürdőszobás, két gará-
zsos ház eladó Békésen az oncsai város-
részen, nagy portával, gyümölcsfával.
Irányár: 10,5 millió Ft. Megbízható sze-
mélynek albérletbe is kiadó. Telefon: 30/
387-90-31.
Békésen 3,5 szobás ház eladó a bánhidai
részen. 11,5 millió Ft. 70/ 234-64-19.
Békésen 8 szobás 3 fürdőszobás 206 m2-
es kertes családi ház 11,7 m Ft irányáron
eladó, esetleg szerény, de tartós bérleti díj
fejében kiadó. Érdeklődni: 20/ 368-15-46.
A Posta u. 2/2. szám alatti ház eladó.
Irányár: 14 millió Ft. Telefon: 70/ 227-17-87.
Békés belvárosában, 4 szobás családi
ház, sok melléképülettel, garázzsal,  ren-
dezett udvarral eladó. Irányár: 14 millió Ft.
Érd.: 30/ 26-05-421.

INGATLAN 15 MILLIÓ FT FÖLÖTT

Fürdővel szemben sorházi lakás eladó.
Irányár: 19 millió Ft. Tel.: 30/ 410-81-78.
Békésen a Csokonai utcában igényesen
kialakított családi ház 5 szoba, 2 garázs
melléképületekkel eladó. Irányár: 24,5
millió Ft. Telefon: 30/ 564-86-45.

KIADÓ INGATLAN

Békésen, a piachoz közel garázs kiadó.
Telefon: 411-586.
Békéscsabán központban külön bejáratú
lakás férfi részére kiadó. Érd.: 30/ 448-
52-22.
Garázs kiadó vagy eladó a Fáy 10. mögött.
Érd.: 412-227.
Békésen a Szarvasi útra nyíló garázs
kiadó. Érd.: 414-123.
Kertes házban, belvároshoz közel egyszo-
bás lakás kiadó. Érd.: 30/ 458-39-82.

INGATLANT KERES

Békésen egy- vagy kétszobás lakást ven-
nék vagy bérelnék a buszvégállomás kö -
zelében! Sürgős lenne! Ajánlatokat a 70/
322-84-53-as számra várok.

KERT
Malomasszonykertben 3 kvadrát föld
eladó kis faházzal, villannyal, kúttal.
Irányár: 160 ezer Ft. Tel.: 70/ 588-04-68.
Eladó a Nagykertben 3 kvadrát kert. Tel..
412-771.
Nagykertben 5,3 kvadrát bekerített zárt-
kert fúrt kúttal gyümölcsössel eladó. Tel.:
634-460.
Nagykertben 5 kvadrát föld, kövesúthoz
kö zel eladó. Telefon: 415-268.

JÁRMŰ, ALKATRÉSZ
Eladó 4 db felnire szerelt teli gumi, 5000
km-t futottak kiváló állapotúak. Méret:
175/65 R14, a felni 4x 100as. Daewoo
Lanos, Kalos, Nexia; Opel Kadett, Corsa,
1-es Astrára stimmelnek. Ár. 41000 Ft.
Érd.: 30/ 938-13-73.
Eladó Daewoo Lanos 1.4-es 6 éves, friss
műszakival, zöldkártya 2009 júl-ig, 4
ajtós, aranyszínű, alufelnivel, riasztó,
immobilizer. Irányár: 1,2 millió Ft. Érd.: 30/
938-13-73.
Renault Cliohoz tetőcsomagtartó és 4db
téligumi (175/65/14es felnivel eladó.
Érdeklődni: 30/ 63-95-488.
Eladó Romet Motor, kitűnő állapotban, alig
használt, 50 km van benne. Lábváltós, 2
fokozat. Festése kifogástalan. Piros, 23
éves. Irányár: 25 ezer Ft Érd.: 30/ 96-59-
569.Békés, Mátyás király u. 84.
Opel Omega 1.8-as gáz+benzines autó,
2010-ig műszakival, kisebb elektronikai hi bá-
val reális áron eladó. Érd.: 20/ 99-23-570.
Opel Omega típusú BOSCH légnyomás
tömegmérőt, sorozatszám: 0280000603.
GM:90280819-es jetronic számú vezérlőt
1989-es 1.8-as típushoz keresek megvé-
tel re illetve cserére, Daihatsun, komplett
elektronika, computer kontroll, dízel. Opel
Kadett 16-os elektronika vezérlő benzines,
Opel Kadett önindító illetve Opel Astra-
Vectra önindítót. Érd.: 20/ 992-35-70.

ÁLLAT
180-200 kg-os hízók eladó. Békés, Mun -
kácsy u. 5. 414-481.
Eladó egy 180-190 kg-os, egyéves, fehér
hús jellegű sertés, hagyományos takarmá-
nyon nevelt. Irányár: 380 Ft/kg-ja. Telefon:
643-604, 30/ 97-26-137.
Bernáthegyi kutya fedez 25.000 Ft . Érd.:
30/55-91-070.
250-300 kg közötti tápmentes nagy fehér
fajtájú hízók, választási malacok, kisbálás
búzaszalma eladó. 30/433-79-89.
Mangalica hízók eladók Tel: 20/ 804-57-64.

TÁRSKERESÉS
160/62 58 éves egyedül élő asszony tár-
sat keres. Dohányzom. Házias, komoly
gondolkodású vagyok. Korban hozzám
illő, józan életű férfi jelentkezését várom.
Telefon 15-19 óráig: 20/ 562-56-05.
165/65 67 éves egyszerű nyugdíjas férfi
társat keres. Egyszerű elvált asszony sze-
mélyében, aki otthonomba fogadnék. Bé -
kés város vonzáskörzetéből. Telefon: 30/
585-05-18.

MUNKA
Mindenféle takarítást, nagytakarítást, fes-
tés utáni takarítást, ablaktakarítást, füg-
gönymosást le- és felszereléssel, udvari
és kerttakarítást vállalok. Betonozást, bur-
kolást, festést szintén. Érd.: 70/ 231-46-

73, 70/ 592-50-99. 
Veszélyes fák szakszerű kivágása, gallyazá-
sa. Kőműves és ácsmunkák. 20/472-96-58.
Gyermekfelügyeletet, idős személy gondo -
zását, takarítást vállalok. 70/ 395-35-28.
Német nyelvoktatás, korrepetálás, felké-
szítés érettségire, nyelvvizsgára, külföldi
munkavállalásra. Tel.: 30/ 476-93-80.
Megbízható, gyermekszerető hölgy gyer-
mekfelügyeletet vállalna. Érdeklődni
egész nap a 411-452-es számon.
Fakivágást és ásást vállalok. Tel.: 70/ 55-
86-313.
Fakivágást vállalok fáért, háznál vagy kert-
ben, megegyezést szerint. 30/ 931-90-85.
Matematikából korrepetálást vállalok.
634-943.
Télen is vállalok belső kőművesmunkát és
szobafestést, tapétázást, kedvező áron.
Érd.: 30/ 961-19-73.
Gyerekfelügyeletet, idős személy gondo-
zását, takarítást vállalok. 70/ 395-35-28.

EGYÉB
Márkás Pentium 3 számítógép LCD moni-
torral eladó 40 ezer forintért. 
Érdeklődni lehet a 412-922-es vagy a 70/
708-48-57-es telefonszámon.
Jó állapotban lévő Indesit mosogatógép
eladó vagy jószágra cserélhető. Tel.: 30/
2794-696.
Üzemképes 190 l-es hűtőszekrény, felültöl -
tős automata mosógép, 2 db tv egyben,
vagy külön-külön is eladó. Irányár: 20000,
vagy 10-8-3-2 ezer Ft. Érd.: 20/ 384-09-87.
Pentium 3-as szamitogép, 2db monitorral,
hangszóró nélkül 20ezer Ft-ért eladó. Tel.:
30/ 465-83-90.
Új lapradiátor (VOGEL&NOOT 21S 900x
600) eladó Békésen. Ár: 15 ezer Ft. Érdek -
lődni: 30/ 905-5849.
Jó állapotú Indesit mosogatógép eladó vagy
cserélhető jószágra! Tel: 30/ 27-94-696.
Egyszemélyes kihúzható rekamié, régi
fény képezőgép, régi kisbíró dob, 2 darab
hármas ablak beüvegezve, 2 db száz éves
könyv, automata mosógép, láncfűrész
motor, 2 darab tükrös szekrény, 256 Mb-
os Pci-expresszes videokártya eladó vagy
elcserélhető mosogatógépre, robotgépre,
számítógépre, laptopra, egyéb műszaki
cikkre, kaukázusi juhász kiskutyára.
Érd.:70/ 50-86-936.
2,5-3 méteres szabályos ezüstfenyők; 2-
2,5 m közötti lucfenyők karácsonyfának
eladók. 30/ 433-79-89.
Malmi kocsi eladó. Tel.: 20/ 804-57-64.
Számítógépes játékhoz kormányosgép
játék eladó. Tel: 20/ 430-94-86.
Futópad-elektronikus és tévészekrény for-
gós tetejű eladó. Tel.: 20/ 260-57-57.
Tévéasztal forgós tetővel eladó. Érd.: 20/
260-57-57.
Bontásból átalakítás miatt olcsón eladók
nyílászárók, egy fix üvegfolyosóra való 3
részes ablak. Radiátorok különböző mé ret-
ben, 1 mosogató alá szerelhető 10 l-es hőtá-
rolós Hajdú vízmelegítő. Egy kisebb parape-
tes öntvény lampart konvektor alig használt.
Érd: 20/ 258-3409. Szombat kivételével.
Bontásból eladó tisztított, raklapozott tég -
la, cserép, kúpcserép, nyílászárók, kon-
 vektorok, faanyag. 20/ 472-96-58.

Textima ipari varrógép és gáztűzhely pa -
lackkal eladó. Érdeklődni: 20/ 886-39-09.
Eladó Békésen a Kecskeméti u. 54/1. alatt
165 literes hűtőláda, bontásból való 500
db cserép. Érd.: 412-806, 13-15 óra körül.
Kézi faragású parasztbútor eladó. Telefon:
634-258.
Eladó egy hálós járóka, etetőszék, auto-
mata felültöltős mosógép és autós gyer-
mekülés. Telefon: 30/ 387-90-31.
Szőlőzúzó, 50 l-es fahordó, 50 l-es ballon -
üvegek kasban és kisebb (5-10-15-20-25l-
es) üvegek eladók. Tel.: 20/886-38-92.
Féláron eladó, vagy kiadó ekrü kétrészes
fű  zős menyasszonyi ruha kiegészítőkkel
együtt. Egyszer használt, kitűnő állapot-
ban van. Próbálni kötelezettség nélkül elő-
zetes telefon egyeztetéssel lehet. Érd.:
70/32-11-594.
Otto Bock gyártmányú B500/48 típusú
elektromos kerekesszék (szobában tar-
tott), újszerű állapotban eladó. Szabadté -
ren és lakásban is használható. Ár: 80
ezer Ft. Érd.: 30/ 428-51-37.
Üzemképes vegyes tüzelésű gyári kazán
eladó. 415-098.
11,5 kg-os gázpalackot vennék. 2500 Ft-ot
tudok érte adni. Tel.: 70/ 77-50-278.
Kassay gyártású íj eladó. 30/ 93-19-085.
630-as Slavia légpuska megkímélt álla-
potban olcsón eladó. Irányár: 25 ezer Ft.
Bontásra nagymotort 15 ezer Ft-ig beszá-
mítok. Tel.: 20/ 22-85-866.
Ingyen elszállítom a feleslegessé vált ci -
pőt, ruhaneműt, egyebet. 30/ 931-90-85.
4 db alufelni, 20 literes háti permetező,
kolbásztöltő aluhengeres 25-ös, abrikter-
gyalu, kovácsüllő, műköves szerszámok
eladók. 70/ 772-98-11.
Kovácssatu, esztergapad és egy horgász
gu micsónak van eladó. Tel.: 30/487-82-24.
Jó állapotban lévő kempingkerékpár
eladó. 15 ezer Ft. 70/ 705-06-83.
200 literes Zanussi Lehel energiatakaré-
kos fagyasztóláda eladó. Tel.: 30/ 564-86-
45.
Eladó egy 15 éves franciaágy. Irányár: 10
ezer Ft. Tel.: 30/ 476-93-80.
Komplett P3 számítógép eladó. Telefon:
30/ 907-64-21.
Befont demizsonok 10-15-20 literig. Lean -
derek (rózsaszínű, fehér, vajszínű) 500-
14000 Ft-ig (minden méretben). Ugyanitt
virágzó kisméretű kaktuszok is. Tel.: 416-
144. Cím: Deák F. u. 39. sz.
ÉTI 20-as gázkazán, fehér fürdőkád, 1 db
diófa rönk és egy bébi komp eladó. Érd.:
70/ 503-54-55.
Többfunkciós babakocsi, sportkocsi és
56-as mérettől fiú ruha olcsón eladó. 30/
63-68-689.
Üdülési utalványt vásárolok. 30/ 873-86-24.
Eladó: villáskulcs 25-től 50-ig, 600-as
sza lagfűrész 3 fázisú motorral + 50 m új
lappal, Jawa Babetta segédmotor, 3 fázisú
4kWh villanymotor, új tarott kártya kézi-
könyvvel. Tel.: 30/ 524-08-77.
A kapum elől (Szabó D. u.) elvitt támbotomat
kérem visszahozni. Név és cím van rajta.
Szeretnénk köszöntet mondani mind-
azoknak, akik mély gyászunkban, Endre
fiam elvesztésében együtt voltak velünk,
lelki és anyagi segítséget nyújtottak. A
gyászoló család, Osváthné.
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INGYENES APRÓHIRDETÉS!

Apróhirdetések

INGYENES LAKOSSÁGI APRÓHIRDETÉS LEADÁSA 
A KÖVETKEZŐ HELYEKEN LEHETSÉGES: CERKA PAPÍRBOLT 

(PIAC TÉR), FANTÁZIA LAKÁSTEXTIL ÜZLET (KOSSUTH UTCA).
VALAMINT ELKÜLDHETŐ LEVÉLBEN ÉS E-MAILBEN: 

5630 BÉKÉS PF. 61. VAGY BEKESIUJSAG@GLOBONET.HU. 
LEADÁSI ÉS BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ: DECEMBER 8.

Az utóbbi időben a város
több pontján is fakivágásokra
került sor, a polgármesteri hi -
vatal szakemberei elsősorban
a balesetveszélyessé nyilvání-
tott fákat távolítatták el. Az
elmúlt napokban elkezdődött
a városban a kivágott fák pót-
lása. Békés városa ez évi költ-
ségvetéséből eddig összesen
1.157.400 forintot költött a fák
beszerzésére és telepítésére.

Ennek az összegnek a leg-
na gyobb része novemberben
lett felhasználva, a fapótlási
munkák több helyszínen is
zajlottak.

A Széchenyi téri bíróság
épü  lete mögött, a Fekete-
Kö  rös árterében pótlásra
ke rült a korábban kivágott
nyár fasor, helyükre 30 darab
ős honos ma gyar kőris került.

A Hon fog lalás téren lévő 1
da rab ki száradt juharfa cseré-

je szintén megtörtént. A Jó -
zsef Attila ut cán kivágott 17
da rab szomorúfűzfát és 1 da -
rab juharfát 25 darab ma gyar
kőrissel pótolták. A Fáy ut -
cán az Élő víz-csatorna mel-
 letti területre 20 darab ma -
gyar kőris került kiültetésre a
már foghíjas és fokozatosan
leromló állapotú je genyenyár-
fasor ki váltására. A Petőfi
utcai hársfacsemeték közül 7
darab ki száradt fa szintén
pótolva lett. Az el múlt évek-
ben az Erzsé bet li getben ki -
vágott fák helyére 20 darab
magyar kőris fa csemetét ül -
tettek a szakemberek. 

Az őszi munkálatok ezzel
véget értek, de a tavaszi idő-
szakban, újabb felmérés után
ismét sor kerül a város faállo-
mányának megújítására.

Őszi fásítás – 
őshonos kőrisfákkal szépült Békés!

Miért hagyjuk ellopni 
a vasárnapokat?!

Magyar kőris csemeték az Élővíz-
csatorna mentén
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Előző lapszámunkban a szótárakkal, szó-
jegyzékekkel foglalkoztunk – ezeknél a
könyveknél sokkal átfogóbb tudást közvetí-
tenek az enciklopédiák. E szó hallatán min-
denki ama első (francia) műre gondol – de
valóban ez volt-e a zászlóshajó?
Természetesen nem, ugyanis a francia encik-
lopédia születését megelőzte egy idősebb
„testvér”, a Cyklopedie, amelyet egy
Ephraim Chambers nevű derék angol írt.
(Maga a ciklopédia szó körüljárást jelent, a
ciklus (görögösen: küklosz) kifejezés rejtőzik
benne.) Hamarosan akadt két fordítója, akik
a nemesi kiváltságok elnyerésének reményé-
ben ültették át a négykötetes művet franci-
ára. Csakhogy járatlanok voltak az ország
jogrendszerében, így a kiadó maga zsebelte
be a dicsőséget.

1745-re lett kész a mű – a francián kívül
németül, latinul, spanyolul és olaszul is fel-
tüntette a szócikkeket. Csakhogy (amint ez
lenni szokott a nyomtatott művek esetében)
mire megjelent, már bizonyos részei el is
avultak. Egy filozófiaprofesszor látott hozzá
egy teljesebb mű elkészítéséhez, őt azonban
a hozzá csatlakozó társak nem találtak elég
híresnek, így Denis Diderot lett a főszerkesz-
tő – aki alig írt valamit az Enciklopédiába. A
mű gerincét egy „tudástérkép” alkotta, főbb
sarokpontjai: az Emlékezet (Történelem), az
Értelem (Filozófia) és a Képzelet (Költészet)
volt. Mivel a teológia a filozófia alá került, a
katolikus egyház rögtön be is tiltotta, csak
titokban kézbesítették az előfizetőknek
(vagy unokáiknak?) – 29 év alatt 35 kötetet.

Szilágyiné Szabó Ágnes

Egy nye lvet  beszé lünk
KÖNYVEK, AMELYEKET NEM OLVAS SENKI II.

December 5-6. péntek-szombat
Télapó szolgálat. Rendelhető a Kulturális
Központban, vagy telefonon: 411-142,
20/569-80-58.

December 6. szombat 13 órakor
Évzáró ebéd a Nyugdíjas Kosárfonók Egye -
sületénél.
Nyugdíjasok Háza

December 6. szombat 14:30 óra
Békési Múzeumbarátok Köre szervezésében
előadás. S. Turcsányi Ildikó muzeológus: 70
éves a békési múzeum.
Galéria

December 6. szombat 20 órától
Cigánybál. Zenél a Dany Family és Újszászi
Józsi együttese. Menü: bírkapörkölt.
Tombola. Belépő. 2000 Ft. 
Eötvös iskola ebédlője

December 8. hétfő 14.30 óra
Mézeskalács díszítés kicsiknek és nagyoknak. A
foglalkozást vezeti: Diósné Csontos Julianna.
Gyermekkönyvtár

December 8. hétfő 17.00 óra
„Üvegre hangolva” – Tobainé Varga Anikó üveg-
festő kiállításának megnyitója.
Kulturális Központ Kápolnaterme

December 9. kedd 16 órától
A reneszánsz világa rendezvénysorozat követke-
ző előadása: „Reneszánsz életmód”. Előadó: Szi -
lá gyiné Szabó Ágnes, a Farkas Gyula Köz okta -
tási Intézmény intézményegység vezetője.
Könyvtár

December 9-11. kedd-csütörtök 8-16 óra
Jótékonysági karácsonyi vásár.
Baky utcai tagóvoda

December 10. szerda 14.30 óra
Karácsonyi dekoráció készítése gyerekeknek és
felnőtteknek. A foglalkozást vezeti: Diósné
Csontos Julianna.
Gyermekkönyvtár

December 12. péntek 14 órától
A Cigány Kisebbségi Önkormányzat Télapó
műsora gyerekektől gyerekeknek
Kulturális Központ Nagyterme

December 12. péntek 17 órától
Adventi ajtódíszek készítése gyerekeknek, csalá-
doknak.
Kulturális Központ

December 13. szombat 18 órától
Jazz&Blues Klub.
Kulturális Központ Kápolnaterme

December 13. szombat 10-15 óra
Luca Játszó. Ünnepváró nap a Nefelejcs
Egyesülettel. Játszóház, fellépések, Luvca-
napi népszokások. 
Kulturális Központ

December 13. szombat 18 óra
Bajnoki férfi kézilabda-mérkőzés: Erste-
Békési FKC – Kiskunfélegyháza TVSE.
Sportcsarnok

December 14. vasárnap 10:30
Bajnoki férfi kosárlabda-mérkőzés: Békési
SzSK – DEAC. 
Sportcsarnok

December 15. hétfő 10 óra – 11.30 óra
Békés Városi Kistérségi Iskola Eötvös József
Tagiskolájának műsora óvodásoknak.
Kulturális Központ Nagyterme

December 15. hétfő 12-14 óra
Véradás a Vöröskereszt szervezésében
Kamuti művelődési ház

December 17. szerda 18 órától
Karácsonyi Hangverseny.
Református templom

December 18. csütörtök 12.30-tól
Békés Város Nyugdíjasok Érdekvédelmi
Egyesülete zenés karácsonyi ünnepsége
Nyugdíjasok Háza

BÉKÉSI PROGRAMAJÁNLATOK DECEMBER 5-18. KÖZÖTT
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A „Népek, hagyományok”
rendezvénysorozat a városi
könyvtárban ezúttal a nép-
zenéről szólt. Az európai né -
pek zenéjéről. A november 25-
i eseményt ezúttal Ba ró csi
Attiláné néptáncoktató szer-

kesztette és vezette, aki be ve-
zetőjében elmondta: a 2008-as
év a „kultúrák közötti párbe-
széd európai éve.” En nek kap-
csán jött létre ez a kul turális

rendezvény, amely ízelítőt ad
az európai népek zenéjéből,
énekeiből, táncaiból. 

A közreműködő előadók, a
Belencéres Néptáncegyüttes
hat tagja, Mahonics Tamás ve -
zetésével, a gyomaendrődi

Suttyomba Zenekar, a Zsom -
bok Réka – aki magyar, fla-
mand, francia és spanyol nép-
dalokat énekelt-, valamint
Horváth Elek zenetanár tanít-

ványai, akik gitáron népdalo-
kat játszottak, összességében
26 európai ország népzenéjét,
dalait, táncait mutatták be.
Be mutatkozott Szlovákia,
Cseh ország, Lengyelország,
Litvánia, Lettország, Észtor -
szág, Finnország, Svédország,
Dánia, Németország, Auszt -
ria, Svájc, Szlovénia, a Be -
nelux államok, Skócia, Íror -
szág, Portugália, Bulgária és
Ciprus. Persze nem az összes
ország zenéjét, táncát, énekeit
adták elő a fellépők, több ese-
tében Barócsi Attiláné kom-
mentárjaival népviseletüket
láthattuk és zenéjüket hall-
hattuk kivetítő segítségével. 

A rendezvény végén, a ha -
gyományoknak megfelelően,
ételkóstolóra is sor került,
édes és sós süteményeket ké -
szített a Csapó pékség és a
Pol gármesteri Hivatal kony-
hája. Támogató volt még az
Europe Direct.

Zs. I.

Népzene Európában

32 éve találkoz-
tunk először. Ápolási
gyakorlaton voltam a
csabai sebészeten,
ahol minden precí-
zen, olajozottan mű -
ködött. Az osztályon
fegyelem volt, a
csen  det csak néhány

jajszó, sóhajtás törte meg. Egy napon azon-
ban az egyik kórteremből hangos terembu-
rázást hallottam. Bekukucs kálva egy cin-
gár, fekete hajú, fiatal orvost láttam az ágy
szélén ülve, aki egy idős néni kezét fogta és
dorgálta, mert idő előtt ráállt a műtött
lábára. Dor gálta, de olyan szeretettel,
ahogy egy anya beszél a magát ve szélybe
sodró gyermekéhez. 

Katartikus élmény volt. Igen, így is le -
het!  Nem kioktatva, hanem szeretettel, tö -
rő déssel, alázattal.

A fiatal orvos dr. Uhrmann Ferenc volt.
A sebész, aki remekül operált, akinek min-
dig jutott ideje a betegeire, aki tisztelte és
megbecsülte a műtősnők, nővérek munká-
ját, aki odafigyelt ránk kis elsősökre, taní-
tott, magyarázott, s ha kellett megvédett
bennünket, ha nem tudtuk valamire azon-

nal a választ. Ezután bárki kérdezett az első
kórházi gyakorlatomról, csak ennyit mond-
tam: Képzeljétek, találkoztam egy igazi or -
vossal!!! Ő lett az egyik példaképem.

Később kollégák, szomszédok, majd ba -
rátok lettünk. Így évtizedeken keresztül
követhettem életútját, mely példát adhat
mindnyájunk számára.

Példát, mint családfő: akinek a család
volt a legféltettebb kincse, négy évtizeden
át hű társa volt feleségének, büszke volt
gyermekeire, imádta unokáit.

Példát, mint orvos: akinek mindig a gyó-
gyítás volt az első, akit nem a pénz, a gaz-
dagság, hanem a segítségre szoruló beteg ér -
dekelt, s mindig felelősséget vállalt tetteiért.

Példát, mint beteg: megmutatta, hogy
az utolsó percig tartalmasan élhetjük éle -
tün ket, s a másokon való segítés enyhítheti
saját fájdalmunkat.

Példát, mint barát, aki hálás volt minden
kedves szóért, odafigyelésért, s ezeket so -
sem felejtette el.

Összességében példát, mint EMBER, aki
ebben a zord világban is meg tudta őrizni
tiszta, érző szívét.

Feri, főorvos úr köszönjük! Szívünkben
örökké megőrzünk.                     Dr. T. A.

In memoriam dr. Uhrmann Ferenc
EGY IGAZ EMBER

Adó 1%
Karacs Teréz Tagiskola Diákjainkért Alapítványa köszöni mindazoknak, akik 2007 évi adó-

juk egy százalékával támogatták. A 280 114 Ft-ot a diákok táboroztatására fordítottuk.
Juhos József, a kuratórium elnöke és Palatinus Pál, tagintézmény-vezető
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Horgász
szemmel

Manapság egyre bővül a

körösi pergető horgászok szá -

ma, és sokan várják az első

fagyokat, amikor a fehér ha -

lak a felszínről a mélybe

húzódnak. A süllőknek, csu-

kák nak táplálékul szolgálva,

ebben az időszakban a mélyen

vezetett gumihalak és twiste-

rekkel lehet felkelteni a raga-

dozók figyelmét. A fenékre

húzódott táplálékhalak moz-

gása lelassul, a twister moz-

gása intenzív lassú vontatás-

nál is felkölti, és kapásra

készteti a süllőt, csukát.

Twisterekkel a mélyebb fo -

lyómedrek töréseit végig le -

het pásztázni. A fejnek és a

testnek mindig összhangban

kell lennie, akár gumihal vagy

twister. Vontatásuk lassan

emelgető legyen, folyamatos

vontatás mellett a fenéken

enyhén döcögtetve, érezve a

spiccen. Süllőre ajánlott twis-

ter gumihal színek a zöldes,

sárgás, fehér, kagyló.

Szekerczés Sándor

MŰCSALIK 
VÁLASZTÉKA

3. RÉSZ

SPORT

KÉP SZÖVEG NÉLKÜL

A Véradók Napja békési rendezvényén a Magyar Vöröskereszt Békés megyei
igazgatója, Priskin János méltatta az önzetlenségből és emberségből jelesre vizs-
gázó véradókat. Összesen harmincnál is több békési és kamuti véradó és vér-
adásszervező önkéntes kapott oklevél és emléktárgy elismerést Kecskeméti Fe -
renc nétől, a békési Vöröskereszt elnökétőlelnökétől és Nagyné Lestyán Anita
mb. területvezetőtől. Fel vételünkön Szabó János ötvenszeres véradót díjazzák.

Békési Békési 
Mentálhigiénés SzolgálatMentálhigiénés Szolgálat

Új címünk: 
Borosgyán 
utca 1/1.

A bajnok humoros, élvezetes
stílusban, emberségesen vála-
szolgatott a feltett kérdésekre.

Beszélt arról, hogy 10 évesen
ismerkedett meg a sportággal
és szinte párját ritkító módon a
mai napig ugyanaz az edzője
Szegeden, Vécsi Viktor. Meg -
tudtuk, hogy szülei földműve-
sek és igen nagy áldozatot hoz-
tak azért, hogy Attila fiúk
élsportoló lehessen. Neve akkor
lett országosan, nem pusztán a
sportbarátok körében ismert,
amikor a hosszú aranyínséget

megtörve a pekingi nyári olim-
pia 13. napján megszerezte az
első magyar aranyérmet 1000

méteres kenu versenyszámban. 
Vajda Attila kendőzetlenül

beszélt arról is, hogy Kolonics
György halála után pszicholó-
gus segítségét kérte a barátja
és sporttársa elvesztése lelki
feldolgozásához. Bajnoki cí -
mét a győzelem pillanatában
„Gyuri emlékének” ajánlotta.
A jelenlévők örömére kivetí-
tőn újra megnézhettük az
aranyérmet hozó nagyon iz -

galmas döntőt a főszereplő
tolmácsolásában. 

Vajda Attila, aki minden
bizonnyal a jelenlévő kajakos
gyerekeknek sportolói példa-
képe, sajátos életelveiről is
szólt. Például arról, hogy nin-
csen tévéje, mert nem él a ne -
gatív hírekkel, emellett in -

kább hasznosabbra fordítja az
idejét. Nem mellékesen egye-
temista, fogorvosnak készül.

Vajda Attila úgy fogalma-
zott, hogy mindenki megvívta
már, vagy meg fogja vívni a
ma ga olimpiáját, harcát, csak a
legtöbb esetben nincsen ott ka -
mera és száznyi fotós, rivalda-
fény, amikor ki-ki élete csúcstel-
jesítményéhez érkezik el. Mint
ő Pekingben.   Szegfű Katalin

„Mindenki megvívja a maga harcát”
Mintegy hetven békési kajakos lány és fiú hallgat-
ta nagy figyelemmel Vajda Attila olimpiai bajnok
kenus élménybeszámolóját a minap, a helyi szak-
osztály évadzáró vacsoráján a Bagoly vendéglőben.

Sporthírek
– Első alkalommal rendezték meg Békésen a Farkas

Gyula Közoktatási Intézményben, a Tarhosi DSE rendezésé-
ben a tanulásban akadályozottak megyei lövészbajnokságát. A
tízméteres légpuska csapatversenyét a házigazda iskola első csa-
pata nyerte. Egyéni verseny: 1. Somosi András (Békéscsaba), 2.
Megyeri Tamás (Békés), 3. Csatári László (Békéscsaba).

– A 101 sakkozó részvételével megrendezett aradi
Vados-kupa nemzetközi rapid sakkversenyt a békési lakos (a
Mezőberényi SE és a Pénzügyőr játékosa) ifj. Balog Imre FIDE-
mester nyerte meg.

– Kikapott és búcsúzott a Magyar Kupától a békési kézi-
labda csapat. A legjobb 16 közé jutásért Dabason lépett pályá-
ra az együttes, és 16-15-ös félidőt követően 32-23 arányban
szenvedett vereséget. Zöldy 6, Szatmári és Oláh 5-5 gólt lőtt.

– Mezőberényben rendezte meg a Békés Megyei
Sakkszövetség a 2008-2009. évi megyei ifjúsági sakkcsapatbaj-
nokságot, amelyen 11 gárda indult. A várakozásoknak megfele-
lően a Békési TE együttese fölényesen utasította maga mögé a
mezőnyt, mindössze egy döntetlent engedélyezve a 24 parti
során. A csapat tagjai: Hegyesi Zoltán, Oláh Gábor, Oláh Béla,
Novák Barbara. Második az Orosházi SE, harmadik a Csaba
Honvéd csapata.

Nem tudja mit vegyen
karácsonyra szeretteinek? 
Olvasnivalót Békésről!

A 2009-es Békési Újság
Kalendárium az alábbi
helyeken kapható: 
- Békési Könyvtár
- Biotermékek Boltja
- Antikvárium
- Fa-Kuckó játékbolt
- Omniához közeli 

újságos pavilon
- Juhos Fotó
- Cerka papírbolt
- Lagzi cukrászda
- Nyugdíjasok Háza

Csak 645 Ft! 

Karácsonyi ajándéknak is!

Az olimpiai bajnok kenust, Vajda Attilát a békési találkozáson Erdei Krisztina kérdezte
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