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

Sok helyen tönkretet-
ték a kunhalmokat

3. oldal

Nyugdíjas találkozó
Dánfokon       4. oldal

Szigorítások a közuta-
kon               6. oldal

Műteni kell a profi
bokszbajnokot

8. oldal

Lapunk
tartalmából

SZEPTEMBER 19-26.
Oroszlán Patika (Kossuth u.)

SZEPTEMBER 26-OKT. 3.
Levendula Patika (Csabai u.)

OKTÓBER 3-10.
Jázmin Patika (Rákóczi u.)

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

valamint 17-18 óra között. 
Váltás mindig szombaton

reggel fél nyolckor. 
Figyelem, egyes gyógyszertárak
szombaton is nyitva tartanak.

Orvosi ügyelet: 416-637

Gyógyszertári
ügyeleti rend

Mint kiderült, ez tulajdonképpen
egy rendezvénysorozat, mely során
európai városok mutatkozhatnak be a
cívis városban. Ez év október 11-én,
vasárnap délután három órakor Békést
érte az a kitüntetés, hogy a KÉSZ szer-
vezésében ran gos települések sorában
úgy szintén tiszteletét tegye a hajdúvá-
rosban, és megmutassa, milyen kincse-
ket rejteget a hagyományőrzés, a kul-
túra és a gasztronómia területén.

A szervezésbe már az első percektől
bekapcsolódtak a Ze neiskola tanárai
Bagoly László igazgatóval, valamint a
Nefelejcs Kul tu rális és Hagyományőrző
Köz hasznú Egyesület tagjai Balog Gá -
borné elnökkel az élükön, akik a hely-
színt is megtekintették. Emellett csatla-
koztak békési vállalkozók, művészek is.

Mi is fog azonban a helyszínen tör-
ténni? A Konzerva tó rium előcsarnoká-
ban lesz a kiállítás, melyet régi ismerős-
ként Dr. Cs. Tóth János, a debreceni
Me gyei Könyvtár és Művelődési Köz -
pont igazgatója nyit meg, jelen lesz
Szen tei Tamás, a debreceni önkormány-
zat kulturális osztályának a vezetője, ott
lesznek békés önkormányzatának kép-
 viselői közül is néhányan, köztük Deák -
né Domonkos Julianna, a kulturális bi -

zottság tagja, aki a békésiek nevében
üdvözli a megjelenteket. Kiállít az or -
szágosan és nemzetközi szinten is elis-
mert Csuta György festőművész, auten-
tikus békési értékeket vonultat fel
Lukács Eszter hímző, szövő népi ipar-
művész (békési kézimunkák), Dávid né
Gyarmati Zsuzsan na szövő népi ipar-
művész (szőttesek), Tarrné Zsuzsa Ilona
szalmacsuhé, gyékényfonó és gépi hím -
ző (csuhé munkák, kézimunka), Balog
Gáborné textilműves mester (mézeska-
lács, könyvborítók), Kocsor Imré né a
népművészet mestere (ko sárfonó). 

A zenekultúrát Békés Vá ros Ifjúsági
Fúvószenekara kép viseli Bagoly László
vezetésével. Várhatóan fellépnek a Be -
lencéres Néptáncegyüttes táncosai is. A
gasztronómiai él vezetekről Békési Zol -
tán pálinkafőző mester, Kovács István
„Kácsi” és Klement Jó zsef hentes és mé -
száros mesterek, Szűcs László sajtkészítő,
Lagzi János cukrászmester és a Ne felejcs
Egyesület tagjai gondoskodnak.

A rendezvény örökös házigazdája
Debreceni Tamás, az Izatom-Art ügy -
vezetője, akinek munkáját a békésiek
ré széről Dr. Pálmai Tamás segíti.

Békés debreceni bemutatkozásáról
képes tudósításban számolunk majd be.

Vendégek érkeztek Sepsiszent györgy -
ről, az ottani Guzsalyas Alapítványtól,
és a nemezelést, ezt a mostanság fölka-

pott, ősi kézműves technikát mutatták
meg az érdeklődő gyerekeknek és fel-
nőtteknek. Hozott munkáikból összeál-
lított színvonalas kiállításuk szeptember

30-ig várja a látogatókat a Kápol na -
teremben. 

A két nap során ismétlődően bejárás-
ra hívták a látogatókat. Nekik a kultu-
rális központ zegzugát mutatták be
„tárlatvezetéssel”, a pincétől a padlásig. 

Emellett a központban működő
csoportok, együttesek és klubot tar-
tottak foglalkozásokat. Fellépett a
Békési Ha gyományőrző Dalkör, a
Belencéres Nép táncegyüttes, a Szín -
játszó Stúdió, bemutatót tartottak a
kick-boxosok, va lamint a Fregolina
Társastánc Klub tagjai. 

Megrendezték a III. Békési Rock -
zenei Fesztivált, a Jazz-blues-rock Klub

rendhagyó programjaként. A békési
Hazai Termék mellett sarkadi, békés-
csabai és hódmezővásárhelyi együtte-
sek léptek fel.

Békés Debrecenben Éjszaka is kinyitott 
a kulturális központAz egész a Békési Újsággal kezdődött, ugyanis Dr. Takács

Ildikó békési elszármazott kérte az újság rendszeres elküldé-
sét új hazájába, a kálvinista Rómába. Így kerültünk kapcso-
latba, és így hívott meg egy kiállításra Debrecenbe, a
Zeneakadémiára.

Tavaly után idén másodszor
kap csolódott be Békés is, az
or szágosan egyre ismertebb
„Kul túr házak éjjel-nappal”
cí mű rendezvénysorozatba.
Szep tem ber 19-20-án a láto-
gatók sok féle módos ismer-
kedhettek az intézmény terei-
vel, munkájával és vezetésé-
nek szellemiségével.

Verőfényes őszi időben gyűl-
 tek össze a Hetednapi Ad -
ventista Egyház békési imahá-
zában a gyülekezet tagjai és
vendégei abból a célból, hogy
teljesen megújult az imaház. Az
épületen több millió forint érté-
kű munkát végeztek el, be leért-
ve a tetőcserepek és a nyílászá-
rók ki cserélését, az épület kifes-
tését. Zámbó Zoltán lelkész el -
mondta: 2007-ben már el dön -
tött tény volt a felújítás, és eh -
hez egymillió forintos tá moga-
tást adott az adventisták Ti sza -
vidéki Egyházkerülete. A költ-
ségeket jelentős részben adomá-
nyok fedezték, sokan munkával
segítették elő a százéves imaház
megújulását. A munkálatok
idén április 1-jén indultak, és
annak idejére a református egy-
ház fogadta be az adventista

testvéreket, rendelkezésükre
bocsátva a gyülekezeti termet. 

Ócsai Tamás egyházelnök
Nehémiás könyve 12. fejeze-

te válogatott verseiből prédi-
kált. A történet arról szól,

hogy a babiloni elnyomást
kö vetően az alattvalókkal
szabadabban bánó perzsa ha -
talom hazaengedi a zsidókat
a száműzetésből, mire azok
újjáépítik Je ruzsálemet. Az
épí tési munka közben meg-
állnak, és ünnepet szentel-
nek az Úrnak. Fon tos dolog a
megállás, az ün nepszentelés,
de mégsem szabad teljesen
megtorpanni, hi szen a gyüle-
kezetépítés sosem áll le, ha -
nem folytatódik. Szá mos
pél da van arra, hogy ép pen
akkor következik be a baj,
amikor valaki megáll a mun-
kája végzésében. A hálaadás
nagyon fontos dolog, Isten -
nek meg kell köszönni mind-
azt, amit kaptunk, de ugyan-
ilyen jelentőssége van a di -
csőítésnek is: az embernek el
kell mondani másoknak is,
hogy kicsoda és milyen Isten. 

Hegyes-Horváth Géza
egy házterületi elnök igehir-

detésében azt fejtegette,
hogy a Bib liában leírt törté-
netekben az építkezést min-
dig a lelki megújulás, a fejlő-
dés követte. A növekedést
azonban mindig Is ten adja.
„A gazdaságra a legjobb vá -
lasz a sáfárkodás, a javaink-
kal való megfelelő bá nás.
Megfigyelhető, hogy sok
gyü lekezetben éppen a vál-
ság idején nőtt meg az ada-
kozó kedv, mert ilyenkor job-
ban figyelünk Istenre. Je -
lenleg is sok helyen folyik
ima házépítés- és felújítás a
Tisza vidé ken. Isten velünk
van a válságban is” – hang-
súlyozta a lelkész. 

Mint ismeretes, az adven-
tistákat többek között az kü -
lönbözteti meg a többi ke -
resz tyén felekezettől, hogy
ószövetségi mintára a szom-
batot szentelik meg a nyuga-
lom napjaként.

Mucsi András

Új köntösben a százéves imaház 
HÁLAADÁS A FELÚJÍTOTT BÉKÉSI ADVENTISTA GYÜLEKEZETI KÖZPONTÉRT 
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Idén sem múlhatott el a Madzagfalvi
Napok a díszmadár kiállítás nélkül. Ezút -
tal igazi madárkülönlegességgel ismer-
kedhettek meg a látogatók. A csodaszép
színekben pompázó házi kedvencként
nevelt arapapagáj játékos viselkedésével
ejtette ámulatba az érdeklődőket. Mind -
máig nem volt még példa arra városunk-
ban, hogy egy Dél-Amerikában őshonos,
eleve nagy becsben tartott ritka papagájfaj
családalapításba fogjon. 

Hegyesi Sándor, a Magyar Díszmadár Te -
nyésztők Szövetsége H3-as csoportjának tit-
kára otthonában láttak napvilágot az arapa-
pagáj fiókák. Mivel városunkban csak ő tart
arapapagájt, elmondható, hogy fogságban
most először szaporodott ez a faj. A szülőket
már többször láthattuk a Madzagfalvi kiállí-
tásokon. A három tojásból két fióka nevelke-
dett fel. Az egyikük az életét immár az ország
másik helyén éli, azonban testvérét kéthóna-
pos korától kezdve kézből nevelte fel a tulaj-
donos. Elmondása szerint a kézből való neve-
lésnek nagy szerepe van külföldön is, hiszen a
hasonló kihalófélben lévő madarakat, ilyen
tenyészetekből pótolják vissza a természetbe. 

1968 óta hazánk is tagja a Washingtoni
Egyezménynek, amely szabályozza a más
földrészen őshonos madarainak az itthoni tar-
tását. Ezeknek a pompás madaraknak a tar-
tása engedélyhez kötött, és bizonyos szabá-
lyozások vannak életben, természetesen a fió-
kákra nézve is. 

Az idei kiállításon mindenki meggyőződhe-
tett arról, hogy milyen nagy intelligencia
szinttel megáldott madárfiókáról van szó.
Szavakat és egyéb mutatványokat könnyű

szerrel képes megtanulni, és egész életen át
megjegyezni. Kiváló hangutánzó is, amit
gyakran hall, egyhamar elsajátítja. Táplálko -
zása változatos. Kezdetben csak speciális por
állagú száraz papagáj táppal táplálták két-
óránként, majd idővel kapott diót, sárgarépát,
főtt tojást, banánt pépesítve. Imád rágni, és a
fűzfagallyat szereti apróra zúzni. Jelenleg hat-

hónapos, és még mindig kézből eszik, de már
önállóan is képes elcsipegetni a napraforgót és
más magokat. Mindennapi táplálékának biz-
tosítása nem könnyű feladat. A környék erdő-
iből, szinte egész évben gyűjtve van nak az ola-
jos magvak, dió, mogyoró.  Mások előtt imád
produkálni, bukfencezik, hát rafordul, az
ember szájából kiveszi a ma got, és végtelen
játékos természetével vidítja fel az embert.
Táncban verhetetlen! Egy szintén kézből
nevelt nimfa papagáj szintén igaz barátja. 

Gazdijával való kapcsolata igazán szoros. So -
kat kell vele játszani, törődni, gondoskodni. Így
lehet a kis papagáj az egész család szeme fénye.

Pap Zsolt 

ÉLÕ BOLYGÓ
Egzotikus házi kedvencek nyomában
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Tudni akarja mi újság van Békésen? 
Akkor ezt olvassa!

Békési Újság Hírportál: www.bekesiujsag.hu

– Közelednek a választá-
sok, mindenki azt mondja,
mocskos kampány lesz, senkit
sem fognak kímélni a ma
hatalmon lévők. Ön mire szá-
mít ez ügyben?

– Egyetértek ezzel a felve-
téssel, mert személy szerint én
is erre számítok, hisz máris
van nak, akik azonnal édes-
apám párttitkár múltját emle-
getik, ha én mint volt MIÉP-
es, vagy ma Jobbikosként meg-
 szólalok. Pedig aki ismerte
édes apámat, abban fel sem
me rül semmilyen hátsó gondo-
lat a tisztességét illetően, csak
azok kérdőjelezik meg, akik
nem ismerték, vagy rosszindu-
la túan így próbálják támadni
személyemet. Ha ma élne, va -
ló színűleg tisztelnénk egymás
hitét, eszmevilágát, különösen
azért, mert óriásit csalódott a
volt „elvtársaiban”. Magam
mindig is szókimondó ember
voltam és va gyok ma is, ami a

szívemen, az a számon. Mint a
Jobbik békési szervezetének
tagja, és mint helyi képviselő a
továbbiakban is csak a Jobb -
oldali Összefogást támogatom
minden erőmmel. Az elmúlt
választás is bebizonyította,
hogy csak az összefogásban van
igazi erő. Ha valaki nem kíván
az összefogás tagja lenni az va -
lószínűleg nem is erősíti, csak
gyengíti az összefogást. Az élet
úgyis kiforrja, mint test az ide-
gen anyagot.

– Nemrég nyújtották be a
kormányerők a jövő évi költség-
vetést. Megvonások minden hol.
Kibírja ezt a város?

– Óriási kétségeim vannak.
Ha visszaosztjuk azt a 120 mil-
 liárdot, amit az önkormány -
zatoktól elvesznek, akkor Bé -
késtől 250-260 milliót vonnak
el. Összeadva az elő ző 5 év alatt

elvett 5-600 millióval, a milliár-
dos nagyságrend felé közele-
dünk. Ezt látva gusztustalan,
ahogy a helyi MSZP egyes kép-
viselői nem a város problémái-
val foglalkoznak, ha nem azokat
a bűnösöket támogatják, akik
tönkretettek mindent, eladták
az országot. Sú lyosan sé rülhet a
gyerekétkeztetés, ami harma-
dára csökken, ezáltal veszélyez-
tetve lesz az óvodák, bölcsődék,
iskolák mű ködtetése. Az egész-
ségügy től elvonandó 30 száza-
lék az összeom lás szélére sodor-
hatja az ellátást. Ezáltal még
több munkahely fog megszűn-
ni, a fiatalok jövőképe helyett a
Gy. F. ajánlotta külföld marad
csak. Forrás hiány miatt elutasí-
tanak, vagy már ki sem írnak
pályázatokat, ami a város fejlő-
désének megtorpanásához, ne -
tán hanyatlásához vezethet.
Pél dául útaszfaltozásra – amire
igen komoly igény volna – szin-
 te lehetetlen pénzt szerezni.

Évek óta nem írtak ki pá lyáza-
tot. Ezek után finoman szól va is
cinikusnak tartom, hogy az
egyik helyi szocialista számon
kéri tőlünk, hogy miért nem
aszfaltozunk.  A vá lasz egysze-
rű: az általa is támogatott kor-
mány lenyúlta a lóvét.

– Mint egyik legrutinosabb,
már harmadik ciklusát töltő
tősgyökeres békési képviselő,
hogyan éli meg a város min-
dennapjait, mit üzen polgár-
társainak?

– Lassan 55 éve szívom a vá -
ros levegőjét, és jól érzem ma -
gam itt. Ám mióta (1998) kép-
 viselő lettem, azóta előfordul,
hogy egyik szemem sír, a má -
sik nevet, hisz rálátásom lett a
város történéseire, vezetésének
nehézségeire. Mint képviselő
mindig a legjobb lel kiismere-
tem szerint szavaztam. Ezt

néha próbálták ellenem kiját-
szani. Mint malomvégesi gye-
rek, az Asztalos kút mellett
nőttem fel, így ez a hely szívem
csücske. Ezért na gyon örülök a
rangjához mél tó felújításának.
Ezzel kapcsolatban szeretném
a lakosoknak a türelmét meg-
köszönni, hogy a kilenc éve el -
készült felújítási terv után
végre a kút és környéke is
meg szépült. Ez azonban nem
másnak csakis ÖNÖKNEK, a
Békési Újság olvasóinak, a
város lakóinak kö szönhető,
akiknek az adó forintjaikból és
csakis abból ez a felújítás meg-
történhetett, más híresztelé-
sekkel ellentétben. A választó-
kerületemben sok járda, vízel-
vezető árok került felújításra,
több utcában készült el útalap,
és folyamatban van egyik vá -
lasztási ígé retem megvalósítása
is, azaz a Zsilip utca és a Rá -
kóczi úti óvoda homlokzatá-
nak rend betétele. Az elmúlt 3
év ben annyi pályázatot nyer-
tünk, mint eddig talán még
soha. Megépül a 20 éve várt
uszoda, megújul a Fürdő terü-
letén levő járóbeteg szakrende-
lés, ami által elindulhat az ide-
genforgalom végre a városunk-
ban is. A Dr. Hepp tagiskolát
felújítjuk, inkubátorház épül
és fermentáló üzem, hogy a
számtalan kisebb, de milliós
nagyságrendű pályázatokról
ne is beszéljünk. Ez elsősorban
a város mai vezetésének, az ap -
parátus és a pá lyázatírók lel ki-
ismeretes munkájának kö szön-
hető, és nem az önjelölt, utó-
lag felbukkanó „lobbizóknak”.
Társadalmi te vékenységként
büszke vagyok a köztestületi
tűzoltóság létrehozására, ötévi
munkám van ben ne. Egyelőre
még nem az el kép zelések sze-
rint működik, mert dilettáns
emberek kerültek a köztestület
közelébe. Ez a helyzet várható-
an hamarosan rendeződik, és
minden a régi kerékvágásban
megy tovább.

– Ön optimista ember híré-
ben áll. Mivel biztatja az el -
csüggedőket?

– A következő választások
remélhetőleg nagy változáso-
kat hoznak a politikai és gaz-
dasági életben, az emberek
jobb anyagi körülmények kö -
zé kerülnek, s így többet tud-
nak vásárolni, mondjuk a
kerékpárüzletben is… Azaz
őrizzük meg humorunkat, jó -
kedvünket, bizakodásunkat!
Lesz szebb jövő!

Szó kimondva
INTERJÚ MÉSZÁROS SÁNDOR KÉPVISELŐVEL

A Madzagfalvi Napok ré -
szeként díjazták a „Parlag fű -
mentes övezet” kiírás legjobb-
jait. Az akciót az önkormány-
zat az ÁNTSZ Békési Kistér -
ségi Intézetével együttmű-
ködve hirdette meg. A kiírás
szerint június 22. és június 28.
között 50 darabos kötegekben
összegyűjtve kellett eljuttatni

a parlagfű-töveket a megjelölt
telephelyre. 

A begyűjtött mintegy 29
ezer tő parlagfű idén is igazol-
ta, hogy a békési lakosok sze-
mélyes felelősséget éreznek
lakókörnyezetük egészsége-
sebbé tételéért. A legszorgal-
masabb gyermekeket könyv-,
míg a felnőtteket és a családo-

kat vásárlási utalvánnyal dí -
jazták. 

Díjazottak: gyermek kate-
gória: 1. Petrás Kitti, 2. Laukó
Zoltán, 3. Kovács Sándor. Fel -
nőtt kategória: 1. Szilágyi La -
jos né, 2. Bíró Lajosné, 3. Barát
Ferencné. Családok: 1. Petrás
Jánosnéék, 2. Vidovanyecz
Pálék, 3. Boda Lászlónéék.

Aktívak a parlagfű irtásában

Hegyesi Sándor „mutatvány” közben két másik
ma  dárral.

Színházi előadások
gyerekeknek

Három előadásból álló bérletsorozatot hirdet gyerekeknek a
kulturális központ. 

Az első előadás október 20-án, kedden lesz. 10 órától az óvo-
dások az Óz a csodák csodája című zenés mesedarabot, 14 órától
a kisiskolások az Emil és a detektívek című zenés mesedarabot
láthatják a fővárosi Körúti Színház előadásában. 

A második előadási nap november 17-e, kedd. Délelőtt tíztől
az ovisok, 14:30-tól a kisiskolások a Pán Péter című mesemusi-
calt láthatják a budapesti FOGI Színház előadásában.

Végül február 16-án, kedden a bábművészet kedvelői örül-
hetnek. Az ovisoknak fél tíztől a Mese a kutyusról meg a cicusról
című bábjátékot, majd fél háromtól kisiskolásoknak a Kököjszi
és Bobojsza című bábjátékot adják elő a kecskeméti Ciróka
Bábszínház művészei. 

Valamennyi előadás helyszíne a kulturális központ színház-
terme. A bérlet ára 1750 Ft/fő, szólójegy 650 Ft/fő. További tájé-
koztatás: www.bekesikultura.hu.
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Érdekes dolgokat szül az
élet, a sors, hisz csak nem-
rég állítottuk fel a kettős
keresztet a Honfoglalás té -
ren, s most ismét e tárgyia-
sult fogalom parafrázisához
kell fordulnom.

Ezúttal azonban nem-
csak kálvária értelmében
használnám a szót, hanem
a KÉSZ 20 éves jubileuma
kapcsán mint útkeresztező-
dést is. Keresztény civil
szervezetként ugyanis ma -
ga a szövetség is állandó ke -
resztútját járja, de annak
minden tagja is, külön-
külön. Most azonban olyan
helyzetbe jutott térben és
időben e keresztény civil
had sereg, melyben, ha meg-
 leli a helyes irányt – és úgy
néz ki ezúttal is megtalálta
– akár hosszú évekre, évti-
zedekre meghatározhatja
jövőbeni sorsát önmagának
is, és az általa támogatott
esz mének is.

Mert generációk találko-
zása is volt Esztergom szep-
tember első hétvégéjén. Ré -
gi, alapító tagok beszámoló-
jából sok később csatlako-
zott most szembesült az zal,
mi is volt, mit is jelentett
anno, rendszerváltás idején a
KÉSZ. Szembesült és elá -
mult a nagy nevek, szer teá-
gazó tevékenység hal latán.
Az idők folyamán más irányt
vettek a dolgok. Pestiből
országossá duzzadt a szerve-
zet, számban hatalmasat
növekedett. Közben volt, aki
az el-eltűnő régi, húzó egyé-
niségek után só várgott, fa -
nyalgott. Ám má ra a váltást
elindítókat igazolta az idő
könyörtelenül objektív mér-
céje: a nö vekedési spirál
újabb, ma gasabb szintjén
mutatkozott meg az egész
ország előtt Magyarország
legnagyobb keresztény civil
szervezete. Az ország térké-
pének lefedését, a határokon
túl rekedtekről való gondos-
kodást, a számbeli felhalmo-
zódást a régi és új „is merős
arcok” megjelenése, a szö-
vetségbeli tagok és az ő ro -

konlelkű barátaik, országo-
san is elismert nagy egyéni-
ségek kézfogása, vállt váll-
nak vetése kö vette.

Miért? Azért, mert mint a
megalakuláskor, 1989-ben,
ma is nagy idők járnak
honunkban. Keserves, ne héz,
de épp ezért összefogásra,
kö  zös gondolkodásra és
mun kára ösztökélő, késztető
idők. Ilyenkor minden fele-
lős értelmiségi, főként ha ke -
resztény kihúzza magát és
nekigyürkőzik. Imának és
munkának egyaránt. Ezt a
kérést, biztatást, barátságot,
szövetségesi felajánlkozást
érezhette, hallhatta minden
résztvevő a három nap alatt,
akár Erdő Péter bíboros, prí-
más, érsek beszédére gondo-
lok, akár Lezsák Sándoréra,
vagy Bábel Balázs érsekére,
akár Orbán Viktor záróbe-
szédére. De hosszú a névsor,
csak szemezgetni lehet belő-
le, hisz Csath Magdolna,
Kopp Mária, Szentmihályi
Szabó Péter, Hoffmann Ró -
zsa, Semjén Zsolt csak néhá-
nyan a felszólalók közül.

De nem hagyhatjuk szó
nélkül a két protestáns és a
görög katolikus egyház je les
képviselőit sem, akik szin te
versengve emelték igen ma -
gas szintre az ige hirdetését a
szombat reggeli első órák-
ban, vagy ugyan ennek meg-
ismétlődését, csak más sze-
replőkkel a vasárnapi mise és
ökumenikus ima során.

Ki nem volt még annak
örök élménnyé lett a Ke -
resztény Múzeum, vagy az
egyházi levéltári látogatás,
az eredeti Aranybullával ki -
csúcsosodva, ki már volt
annak meg nem unható is -
métlése élő történelmünk e
nagyszerű mementóinak.

Grandiózus, nagyszerű,
mondhatni pompás, köz-
ben mégis mélységesen em -
beri, baráti, elkötelezetten
keresztény és valósan öku-
menikus volt e jubileumi
ta lálkozás, hála a szervezők
emberfeletti munkájának és
elhivatottságának. Sok fel-
adattal, rengeteg munká-
val, de éppen ezért a jövő
re ménységével felvértezet-
ten térhetett haza minden
résztvevő, legyen az egysze-
rű tag, vendég, vagy szövet-
séges.

Kettős keresztút
Jegyz e t

Pálmai
Tamás

– Cserbenhagyásos gázolás történt szeptember 10-én délután a
rosszerdei bekötőútnál – jelentette a megyei rendőr-főkapitányság
sajtóügyeletese. A rendőrök néhány órával később megtalálták a
keresett jármű vezetőjét, egy békési nőt, aki kihallgatásakor elis-
merte a cselekmény elkövetését. Tekintettel a törvényi feltételek
meglétére, gyorsított eljárásban, bíróság elé állítással kerül sor fele-
lősségének megállapítására, büntetés kiszabására.

A jelentéseket a Békés Megyei Rendőr-főkapitányság bocsátja ren-
delkezésünkre, azok tartalmáért a szerkesztőség nem felel.

A Kárpát-medencében kb.
40 ezer földpiramis volt, ame-
lyet a köznép egyszerűen kun-
halomnak nevez. Sok helyen
előfordulnak a világon, erede-
tük az ősi időkre nyúlik visz-
sza. Közülük többnek lakóhe-
lyi funkciója volt, míg máso-
kat temetőként, őrhelyként
használtak. A legtöbb az ál -
lamalapítás után is használat-
ban volt. Ezeknek a régi emlé-
keknek a védelmét tűzte zász-
lajára Szelekovszky László ter-
mészetvédelmi szakember, aki
1996-ban csapatával elérte,
hogy a természetvédelmi tör-
vény kimondja a védelmüket.
Ez a védelem azonban nem
tiltja a használatot, ezért so -

kat szétszántanak, széthorda-
nak. Többet útépítés miatt

vág tak ketté, lőtérnek hasz-
nálták őket, vagy pincéket
épí tettek beléjük. A szakértő

elmondta: sikerült 13-14 eset-
ben megállapodni a gazdák-
kal, akik vállalták a halmok
művelés alóli kivonását. Ké -
pekkel illusztrált előadásában
bemutatta megyénk legfonto-
sabb kunhalmait. 

Alt Norbert, Gyula város
ön kormányzati képviselője
gya korlati kunhalom-mentő

munkájáról beszélt, amely
során felmérték a Gyula kör-
nyéki kunhalmokat, és a Sió-

halmot egy életfával jelölték
meg. Munkáját másfél éve
kezd te meg, és ezt a szellemi-
spirituális országépítés kate-
góriájába sorolta. Mint mond-
ta, fontos a halomőrség felállí-
tása, valamint az, hogy minél
több halomnak legyen gazdá-
ja. A Keresztes-halom kapcsán
elmondta, hogy az ottani egy-
kori keresztény temető idő-
 közben felszínre került csont-
vázait újra fogják temetni. 

Mucsi András békési ke -
resz ténydemokrata önkor-
mányzati képviselő ígéretet
tett arra, hogy a kunhalmokat
feltérképezik Békésen, és tár-
gyalnak azok gazdáival a kun-
halmok védelméről, a műve-
lés alóli kivonásról. 

Hozzászólásában Koszecz
Sán dor, a Kulturális Központ
igazgatója a kunhalmok tu risz -
tikai vonzerejét emelte ki, vala-
mint azt, hogy ezek az épít mé-
nyek a „szakrális”, azaz a „szent”
terei a „profán” világban. 

Sok helyen tönkretették a kunhalmokat 
A kunhalmok védelmének fontosságára hívta fel
a figyelmet Szelekovszky László és Alt Norbert a
kereszténydemokraták (KDNP) Protestáns Mű -
helyének szeptember 16-i békési rendezvényén.
Sok kunhalom már nincs meg, több tucatot egy-
szerűen elhordtak Békés megyében is. 

A fórum két előadója: Alt Norbert és Szelekovszky László.

Kirakodóvásár, valamint
né pi kézműves műhelyek ki -
te lepedése idézi meg az egy-
kori vásári forgatagot. Patko -
lókovács, kötélgyártó, csipke-
készítő, fatányéros, szalmafo-
nó, fajáték-készítő, hímző.
Mások mellett ők lesznek
jelen – mesélte lapunknak a
szervező Piacfelügyelet veze-
tője, Jeneiné Lagzi Mária. 

Az egész napos mulatság so -
rán fellépések színesítik a prog-
ramot. Fellépnek óvodások, a
zeneiskola fúvósai, a Be lencéres
Néptáncegyüttes, a Vadrózsa
Asszonykórus, Ká dár Ferenc
tá rogatós, a Budai Duó, a Kö -
rös Citerazenekar. Lesz ostor-
pattogtatás és szőlőlopás is.

A gyerekeknek és gyermek-
lelkű felnőtteknek kézműves
foglalkozásokat tartanak: bőrö-
zés, korongozás, csuhéfonás,
gipszfestés próbálható ki, vala-
mint hagyományos népi játé-
kok, arcfestés, hordócsúszka,
légvár, pónilovaglás szórakoz-
tatja a piac leendő vásárlóit, a
fiatalabb korosztály tagjait. 

Csónakázás is lesz az Élő -
víz-csatornán, és testközelből

megfigyelhető a hagyományos
lekvár főzés és mustkészítés. 

Egy versenyt is kiírnak. A vi -
rág-, zöldség-, és gyümölcsko-
sarakkal tíz óráig lehet pályáz-
ni, a legszebbeket jutalmazzák. 

A szervezők azt remélik,
hogy a tavaszihoz hasonló tö -
meg lesz kíváncsi a szüreti
vá sárra október 4-én vasár-
nap, és sokan visszaszoknak
a piacra.                    Sz. K.

Szüreti vásár a piacon
A tavasszal nagy siker-
rel megrendezett Virág -
va sárnapi vásárt, és a
nyá ri Bolhapiacot köve-
tően újabb nagyszabású
piaci rendezvényre ke -
rül sor városunkban.
Az október 4-én vasár-
nap, reggel nyolctól dél-
után há romig sorra ke -
rülő prog ram elnevezé-
se: Szü reti vásár. 

Házasságot kötöttek: Haj nal
László Norbert és Som lyai
Eszter, Tyukodi Péter és Tar
Tünde, Szabó Sándor Pál és
Vass Gabriella.
Sok boldogságot kívánunk!

Elhunytak: Kulcsár Mi hály
(Bélmegyer, 74 évesen), özv.
Lukoviczki György né (Mu -
rony, 69), Vas Imre Já nos
(62), Papp Sándor (Bél me -
gyer, 79), Sebestyén Róza
(Bél megyer, 81), özv. Csapó
Gergelyné (88), Kovács Ist -
ván né (58), Czira László (73),
Hégely Sándor (62), Lipcsei

Gábor (85), Balogné Nagy
Julianna (48), özv. Kelemen
Albertné (Bélmegyer, 90),
Do mokos Sándor (56), Nagy
János Illés (72), Farkas Mi -
hály né (70), Kukár Sándor
(62), Gyebnár Pál (Kamut,
64), Varga Lászlóné (78),
Hor váth István (55), özv.
Gya raki Ferencné („ficam
Juci néni”, 73).
Nyugodjanak békében!

Anyakönyvi hírek

A sikeres virágvasárnapi vásár után újabb vásárnapra kerül sor a piacon, ez lesz a szüreti vásár október
4-én. Felvételünk a tavaszi rendezvényen készült.



Szűz  Mária  mennybevételének  ünnepe  az  ég  felé  emeli
tekintetünket, pedig mostanság számos dolog kényszerítene
arra, hogy a földre szegezzük azt. Magunk  előtt látjuk ember-
társainkat,  akik  nemrég veszítették el állásukat  és hiába  pró-
bálnak újat  keresni. Szinte   teljesen reménytelenek  és elkese-
redettek, mert nem tudják biztosítani családjuk megélhetését.
Mindannyian megdöbbenünk a napvilágra kerülő súlyos igaz-
ságtalanságokon: miközben családok ezrei szegényednek el,
mások százmilliókkal tömik tele zsebüket. A gazdasági világ-
válságra hivatkozva a bankokban eltűnik a kisemberek  kevéske
megtakarítása, miközben ugyanezek a bankok milliárdos állami
segélyeket  kapnak. A korábban napjainkra  ígért szebb jövő
még mindig nem érkezett el. A mindennapi gondok és küzdel-
mek, az igazságtalanságok arra késztetnének, hogy elkeseredet-
ten, lehajtott fejjel nézzük a  földet. A Mária-ünnep  azonban
reményre ad okot. 2000 esztendővel ezelőtt neki is lett volna
oka az elkeseredésre, de  ő szilárdan  hitt az  Úrban. És  ez a  hit
reményt és erőt adott neki ahhoz, hogy Istentől kapott hivatá-
sát teljesíteni tudja. Figyeljünk mi is oda Isten üzenetére, ígére-
tére! Ő lesöpörte trónjukról a hatalmasokat, és felmagasztalta
az alázatosakat. Az éhezőket elhalmozta minden jóval, de a gaz-
dagokat elküldte üres kézzel. A nehézségek ellenére is, vagy
talán éppen a nehézségek miatt emeljük bátran tekintetünket
az ég felé! Isten jósága fel  fog karolni minket. Éltessen ben-
nünket ennek reménye! 

Horváth István Sándor írása alapján 
szerkesztette dr. Pálmai Tamás

Ha a témával kapcsolatban kérdése van, vagy beszélgetni szeretne, írjon
szerkesztõségünkbe levelet vagy e-mailt – akár jeligével is –, és a rovat
szerkesztõi, öt békési keresztény felekezet lekészei és tagjai megválaszolják.
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Lakástűz volt 
az Iskola utcában

Személyi sérülés nem történt, de jelentős anyagi kár keletke-
zett a szeptember 11-én reggel bekövetkezett Iskola utcai lakás-
tűznél. Egy családi ház tetőszerkezete kapott lángra, és a felső
szint gyakorlatilag teljesen a tűz martaléka lett. A lángok a
garázsra is átterjedtek, a család Toyota típusú személygépkocsija
szintén jelentősen károsodott. A tüzet békési köztestületi és bé -
késcsabai hivatásos tűzoltók két-két gépjárműfecskendővel kivo-
nulva oltották el. Az alsó szintről az értékeket igyekeztek kime-
nekíteni. Ezzel együtt is komoly, milliós nagyságrendű a kár. 

A Békés Megyei Hírlap pár nappal későbbi tudósítása szerint
a ház helyreállításában önkéntes munkások, az Építő Követek
Misszió tagjai is segítenek. Ők már sokfelé bábáskodtak árvíz-
károsultak otthonainak helyreállításánál, valamint gyülekezeti
célokra készülő épületeknél is. Részben békési lakosok. Mun ká -
jukat térítés nélkül végzik. 

A Békési Baptista Gyülekezet pénzadományok gyűjtésébe fo -
gott. A segítő szándékú emberek adományait a következő szám-
 laszámra várják: 53200077-11079958.

A megyei napilap azt is tudni vélte, hogy a többmilliós tűz-
kárt a számítógép zárlata okozhatta.

A békési köztestületi tűzoltóknak az utóbbi napokban többször
kellett vonulniuk száraz fű, nád, bozót oltásához a Bihari utcára és
a Lengyel Lajos utcára. A Hársfa utcában műszaki mentésre volt
szükség, mert kettészakadt fűzfa veszélyeztette a járókelőket.
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Kislányom kezén ott díszeleg egy borostyán karkötő.
Sokan megcsodálják, sokan pedig csodálkozva megjegy-
zik: ”Ilyen kicsi és már ékszere van?”. Igen, még csak egyé-
ves múlt, de karján ott csillog egy ékszer, ami nem is
annyira ékszer, inkább csak „gyógyszer”. A sok félreértést
tisztázva, gondoltam megírom, nem divatból viseljük.
Elsősorban a fogzási fájdalom enyhítése céljából szereztem
be. Nézzük, mire is jó ez a kő.

A borostyánkő 37-42 millió éve képződött, nem más,
mint a tűlevelű fenyők kérgéből kifolyt és évmilliók alatt
fosszíliává kövült gyanta. Ezt a gyantát a napfénnyel és a
meleggel kapcsolják össze, erősíti az immunrendszert, csök-
kenti a gyulladásokat, gyorsítja a sebek gyógyulását, ezért
tökéletes segítség a babáknak a fogzás idejére. Viselése köz-
ben a testhő hatására illóolajok szabadulnak fel a boros-
tyánból, melyek a bőrön keresztül felszívódnak és a vér-
áramba jutnak. A kis köveknek meleg a tapintása, nagyon
kényelmes és könnyű a viselete. A borostyán természetes
fájdalomcsillapítóként segít megnyugtatni a babát gyógy-
szerek alkalmazása nélkül. Ausztriában, Svájcban és
Németországban a borostyán bébiláncokat a patikákban is
lehet kapni, mivel az orvosok régóta ismerik a borostyán
gyógyító hatását, mely a nyugtató, fájdalomcsillapító, gör-
csoldó, köptető és lázcsillapító tulajdonságokból adódik. 

A fulladástól nem kell félni, mivel minden szem után
csomó van az amúgy is erős szálon, így ha véletlenül elsza-
kadna sem gurul szét. Továbbá a bébi láncok szemei aprók,
körülbelül borsónyi nagyságúak. Ha a baba véletlenül
mégis lenyelné, akkor sem ártalmas, nem mérgező, gyógy-
szerkészítményekben alapanyagként is használják és
fogyasztják. Az ékszerekre fémmentes csavarzárakat tesznek
ezzel is növelve a viselés biztonságát. A bébi borostyán lán-
cot már nyolchetes kortól ajánlott viselni. Természetesen
bármikor el lehet kezdeni, de érdemes minél előbb, mert így
a baba megszokja, még mielőtt igazán feltűnne neki, és
nem fogja piszkálni, húzogatni.       Nagy Krisztina, védőnő

BOROSTYÁN LÁNC BÉBIKNEK

Megtekintették a kishajóki-
kötőt, ahol sokan most először
jártak, és az új strandépületet.
Az „Egészséges Nap ként”
meg hirdetett együttléten ke -
véssé megterhelő sportverse-
nyekre is sor került, a legügye-
sebbek jutalmat kaptak. Az
együtt elfogyasztott ebéd után
az egyes nyugdíjas egyesületek
kulturális csoportjai léptek fel
énekkel, verssel, színházi jele-
nettel, kórusművekkel, vala-
mint népzenével, de még has-
táncprodukciót is láthatott a
publikum, ugyanis a Békés -
csabai Nyugdíjas Egyesületnél
nagy érdeklődés mellett has-
táncolhatnak is a tagok. Ér -
keztek vendégek Geren dástól
Újkí gyósig, Gyomaend rődtől
Sar kadkeresztúrig, Me ző me -
gyer től Körösladá nyig, Mu -
rony tól Orosházáig, sőt még
sokfelől. Később estébe nyú ló-
an mulatozás zárta a prog ra-

mot Pet neházi Géza muzsikája
mellett.

A békési színeket három
egyesület képviselte, mondta el
lapunknak a helyszínen Ba lázs
Imre, a Békés Városi Nyug -
díjas Érdekvédelmi Egye sület
elnöke. Emellett fellépett a
Vad rózsa Asszonykórus és a

Hégely László vezetette Körös
Citerazenekar. 

A programot – amit a Bé -
kés Megyei Nyugdíjas Egye -
sületek Szövetsége szervezett
meg – a tervek szerint évente
megtartják Dánfokon, amely-
nek szépsége sokakat elvará-
zsolt, a nemzetközivé duzzadt

nyugdíjas találkozó jó híre
már elterjedt. 

Több mint hatszáz nyugdíjas találkozott Dánfokon
Nemzetközi nyugdíjas találkozót rendeztek szep-
tember 9-én Békés-Dánfokon. A megye számos
pontjáról érkezett nyugdíjasok mellett Aradról is
jöttek vendégek. Mindenekelőtt sétát tettek a
Kettős-Körös partján.

Felvételünkön a békési Vadrózsa Asszonykórus tagjai a nemzetközi nyugdíjas találkozón.

FO
T

Ó
: S

Z
EG

FŰ
 K

A
TA

LI
N

Idősek világnapja
Városunk önkormányzata és a kulturális központ idén is

műsorral kedveskedik a szépkorú polgároknak az Idősek
Világnapja alkalmából. Szeptember 30-án, szerdán 15 órától a
kulturális központban Izsó Gábor polgármester köszöntőjét
követően a Léghajó Társulat lép fel, majd megvendégelésre
kerül sor. Szeretettel várják az érdeklődő időseket!
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Magyarország elvesztette a vitát. Fico a legfontosabbnak
azt tartja, hogy a magyar miniszterelnökkel való találkozá-
sa után nem szükséges akár egy paragrafust is megváltoz-
tatni a jogszabályban. Visszatért Sólyom László augusztusi,
meghiúsult látogatására is. „Ha valaki azt mondja, magán-
látogatásra jön, akkor menjen fürdőbe, vagy vadászni” –
mondta. Ivan Gasparovic államfő szerint a szlovák oldalon
állnak az érvek. „Úgy vélem, hogy érvekben sokkal erő-
sebbek vagyunk, mint Magyarország” – mondta. 

- A jövő évi költségvetés az agóniát készíti elő. Orbán
Viktor szerint a jövő évi költségvetés hazug és felelőtlen
iromány. Azt mondta: a Gyurcsány-Bajnai kormányt öt
szó tökéletesen összefoglalja: Őszöd, Zuschlag, offshore,
végkielégítések, megszorítások. Rámutatott, más szellem-
re, más politikára, új mondatra van szükség: tanulj, dol-
gozz, építs otthont, alapíts családot, mert a te hazád azt
jelenti, hogy ami a tiéd azt nem veheti el senki, soha.
Elmondta, felszólítják a kormányt, hogy vonja vissza a
költségvetést, és álljon félre a változás útjából.

– Mi volt a kezdet? Úgy
tudom te is bokszoltál.

– Soknemzetiségű települé-
sen születtem (Aknalatina,
Kárpát-Ukrajna). Ebből kifo-
lyólag előfordult, hogy meg
kellett védeni magamat. Mi -
kor hazatelepültünk Magyar -
or szágra, hirtelen orosz lettem
és folytatódott a „civódás” a
társaimmal. Az ipari tanuló
éveimet Budapesten töltöt-
tem, ahol számtalan lehetőség
van sportolásra. Asztalitenisz,
sakk, futball, kézilabda egya-
ránt jól ment. Végül is az
ökölvívásnál maradtam, mert
ezt tartottam a legkomolyabb-
nak. Tetszett benne, hogy
sokoldalúnak kell lennem. A
fizikai erő, az állóképesség, a
találékonyság, a logikus gon-
dolkodás, a mozgékonyság, a
fájdalomtűrő képesség egya-
ránt fontos ebben a sportág-
ban. A budapesti Chinoin
gyógyszergyár csapatában
kezdtem el bokszolni és verse-
nyezni. Mikor ’69-ben haza-
kerültem Békéscsabára, foly-
tattam, de hetvenben behív-
tak katonának, így a szegedi
Dózsa csapatában bokszoltam
tovább. Leszerelés után vissza-
tértem a csabai klubomhoz. A
versenyzést abbahagytam és
tudatosan készültem arra,
hogy edző lehessek.

– Az évek igazolták, sikere-
sen. Beszélj edzői pályafutá-
sodról!

– Még a csabai klubba jár-
tam, amikor megszereztem az
alapfokú edzői képesítést.
Úgy gondoltam, nem bok-
szol tam ki magam, de ver-
senyzőként nincs értelme
foly tatnom, ezért inkább
edzőként akartam kapcsolat-
ban maradni a boksszal. A

klub vezetői gratuláltak, de
nem tartottak igényt rám,
mint edzőre. Ez egy kicsit
elkeserített és kb. fél évig csak
úgy bejárogattam. Az egyik
barátommal üzent dr. Fucker
Lajos, a békési szakosztály
vezetője, hogy szeretné, ha
náluk edzősködnék a korábbi
edző, Belleli Lajos mellett. Így
kerültem 1975-ben Békésre
segédedzőnek. A tanítványa-
im követtek, a bé késcsabaiak
is, mikor ott megszűnt a klub.
A szakosztály B kategóriás
lett, ami középfokú edzői
képesítést igényelt, több más
kritérium mellett. Ezért újból
tanulásra adtam a fejem, állva
a vele járó költségeket is, és
’80-ban meg is szereztem a
megfelelő képesítést és elvál-
laltam a főállású edzőséget.
Hiányzott viszont a megfelelő
anyagi és erkölcsi háttér. Hiá -
ba kértem segítséget az illeté-
kesektől, nem kaptam, csak
ígéreteket. Végül 1984 máju-
sában ezt megelégeltem. Nem
voltam hajlandó asszisztálni a

csapat leépítéséhez. Úgy érez-
tem, valószínűleg kinőttük ezt
a kisvárost, mert a nagy váro-
sok is elégedettek lettek volna
azokkal az eredményekkel,
amikkel mi dicsekedhettünk.
Munkám elismeréseként át -
vettem a Magyar Népköz -
társaság Miniszterta nácsának
„Kiváló Munkáért” kitünteté-

sét, de a klub helyzete nem
változott, ezért eredeti elkép-
zelésemnek megfelelően tá -
voz tam. Bár hívtak nagynevű
klubok is, nem vállaltam az
ezzel járó állandó feszültséget.
Ki akartam pihenni egy kicsit
magam, ezért inkább egy ki -
sebb klub felkérését fogadtam
el. Csak kitérőnek, pihenőnek
tekintettem ezeket az éveket
és tudtam, hogy egyszer még
visszatérek Békésre. Ez a kité-
rő 10 évig tartott, 1995-ben
köl töztem haza. Az akkori
„so ros” edző egyetértésével a
szak osztályt alkalmanként
akartam segíteni, de látva a
körülményeket, s a gyerekek
örömét, kérésükre aktívan be -
kapcsolódtam a munkába. Az
edzőtársam elképzelései nem
egyeztek az enyémmel, ezért
különváltunk. Ő a keleti harc-
művészeteket pártfogolta,
míg én maradtam a tiszta
ökölvívás mellett.

– Nem lehetett könnyű, és
ehhez kell egy család is. Mesélj
róluk!

– Nem gondoltam volna
1972-ben, mikor feleségül vet-
tem Marikát, hogy ilyen tár-
sam lesz az életben, aki ennyi
mindent elviselt és segített.
Neki is köszönhető, hogy a mai
napig is tehetem a dolgom a
hitvallásomnak megfelelően.
Az ökölvívás mellett nem tud-
tam rendes, állandó állást

találni. Ő ak kor is kitartott
mel lettem és nem zúgolódott.
Megértette, hogy az ökölvívás
az életem. Két gyermekünk
van, Zita és Róbert. Már ők is
saját családot alapítottak. Ro -
binak két gyerme ke született.
Ő is örökölte a boksz szerete-
tét. Az összes ta nítványom
közül rá vagyok a legbüszkébb.
Nem csak az ered ményei
miatt, hanem azért is, amilyen
ember lett belőle. A korcso-
portjában 16 évesen Eu ró pa-
bajnok volt. Minden korosz-
tályban nyert országos bajnok-
ságot. A felnőttek között öt -
ször nyert aranyat, négyszer
ezüstöt, kétszer bronzérmet.
Kb. két-háromszáz nemzetkö-
zi mérkőzést vívott a válogatott
színeiben. Egyébként is sportos
család vagyunk. 

– Kívánom, hogy ez a meg-
szállottság az ökölvívás iránt
so se múljon el! Sok sikert!

Gugé
Legközelebb interjút közlünk

Sza bó Julianna nyugalmazott
bölcsődei gondozóval.

A megszállott
Amikor először találkoztunk Maczik Pállal, még
mindkettőnk haja sötétebb árnyalatú volt. Azóta
elszállt jónéhány év, s hajunkat is átfestette a
múló idő. Egy valami azonban nem változott
azóta sem. Akkor is és most, így 60 évesen is az
ökölvívás szerelmese, megszállottja. A miértek-
ről, s a hogyanról faggatom hát Pali bácsit, aho-
gyan tanítványai hívják.

ADJUNK ESÉLYT AZ ÉLETRE NEKIK IS!
Telefon: 70/947-35-04, 30/981-76-54. Honlap: www.kutyusokbekes.mindenkilapja.hu

”Esély” Állat- és Természetvédő Közhasznú Egyesület (Békés)

Békési Békési 
Mentálhigiénés Mentálhigiénés 

SzolgálatSzolgálat
Elérhetôség:

Békés, 
Borosgyán u. 1/1.

Telefon: 
66/643-991

www.bekesmenta.hu

ÉTKEZÉSI TANÁCSOK ALLERGIÁSOKNAK
Az alábbi néhány étkezési tanács betartása sokat segíthet

az allergiában szenvedőknek. Akiket pedig eddig még elke-
rült ez a betegség, talán nem is fogják megismerni, ha ügyel-
nek az alábbiakra: 

1. Erősen fogják vissza a finomított lisztet tartalmazó ter-
mékek, kenyerek, sütemények fogyasztását! Sokkal egészsé-
gesebb, ha teljes kiőrlésű gabonából vagy például rizsből, haj-
dinából készült élelmiszerekkel váltják fel őket.

2. Kerüljék a zsírt, szokjanak le a zsírban sütött ételekről!
3. Ízesítsenek egészséges fűszerekkel - ilyen a kakukkfű, a

rozmaring, a hagyma, a fokhagyma, a póréhagyma, a meté-
lőhagyma és a gyömbér!

4. Ajánlott a B5-vitamin fogyasztása - tojássárgája, gabo-
nacsíra, sörélesztő és az avokádó sokat tartalmaz.

5. A C-vitamin igen fontos természetes allergiaellenes szer,
gondoskodjunk beviteléről minden nap!

6. Fogyasszon mangánt - zöldségek, tojássárgája, teljes
kiőrlésű gabonafélék, melyek jelentős mennyiségben tartal-
mazzák ezt a nyomelemet.

7. Csökkentse étrendjében a tejtermékek mennyiségét, azaz
minél kevesebb tejet, joghurtot, tejfölt, tejszínt, fagylaltot
fogyasszon. Megoldás lehet az is, ha tehéntej helyett szójából
készült tejet fogyaszt az allergiára érzékeny ember, de létezik
szójaalapú sajt vagy például tofualapú joghurt is.

Az allergia elleni küzdelemben is hangsúlyozni kell a kitar-
tás fontosságát. Nem szabad hirtelen óriási javulást várni, de
ha tudatosan törekszünk a fenti szempontok figyelembevételé-
re, és egészségesebben élünk, akkor nem marad el a hatás az
élet egyik területén sem. Jó egészséget kívánok!

Jeszenszky Attila, szakgyógyszerész

Maczik Pál ökölvívó edző (balról középső sorban a második) tanítványai és barátai körében.

Békési Újság – van mit olvasni!



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.
Belvárosi, két család együttélésére, vállal-
kozásra is alkalmas, biztos jövedelmet
nyújtó ház eladó. Érd.: 20/53-80-312.
Békésen szép környezetben a Fáy utca 10.
alatt, 3. emeleti, kétszobás,  középső, felújí-
tott, klímás lakás eladó. Érd.: 70/389-29-66.
Békésen Fürdőhöz közel ház eladó. Érd.:
70/779-55-50.
Békés belvárosában négyszobás családi
ház, nagy melléképülettel, garázzsal eladó
vagy elcserélhető békési kétszobás csa-
ládi ház ra értékegyeztetéssel. Érd.: 30/
26-05-421.
Eladó Békésen háromszobás, konyhás, jó
állapotban lévő parasztház. 30/55-34-956.
Ház, vállalkozásra alkalmas melléképület-
tel eladó. Magyari u. 41. Tel.: 70/509-36-08,
20/98-33-487.
Komfortos parasztház a Szabadkai utcá-
ban eladó. Tel.: 70/401-81-89.
Kétszobás családi ház sürgősen eladó.
Fűtés: cserépkályha + gáz. Érd.: 634-457.
Téliesített 30 m2-es nyaraló termő gyü-
mölcsössel, fúrt kúttal, villannyal a
Malomasszonykertben. Érd.: 634-457.
Központhoz közel téglaépítésű hűz nagy
udvarral eladó. Tel.: 634-832.
Vízpart mellett tanya eladó. Érd.: 70/344-
16-82.
Tarhoson 120 m2-es újépítésű családi ház
eladó. Érd.: 70/238-32-42.
Fáy 2-ben első emeleti lakás garázzsal
együtt eladó. 30/910-10-09.
Családi ház eladó. Ötszobás, összkomfor-
tos, 2 garázzsal, rendezett udvarral. Ki sebbre
csere érdekel. Érd.: Békés, Kodály u. 12.
Békésen a Gát u. 1. sz. alatti felújított há -
romszobás családi ház eladó. Érd.: 30/
683-52-21.
Garázs kiadó vagy eladó a Fáy u. 10. szám
mögött. Érd.: 412-227.
Békésen kétszobás, második emeleti la -
kás eladó. 70/943-63-44.
Kétszobás, étkezős, 85 m2-es kertes csa-
ládi ház eladó vagy 1,5 szobás tömblakás-
ra cserélhető. Tel.: 20/39-55-033.
Békésen kétszobás, téglaépítésű összkom-
fortos családi ház eladó. Tel.: 20/20-60-161.
Békésen tetőtér beépített ház eladó. Bé -
késcsabai kisebb családi ház értékegyez-
tetéssel érdekel. Érd.: 30/97-77-600.
Békésen a Rákóczi u. 51. alatt telek eladó.
Rajta újépítésű 54 m2-es melléképület.

Érd. a Kereszt u. 3. alatt, délután.
Karacs Teréz utcában IV. emeleti, felújított,
fürdőszobás lakás eladó. Érd.: 70/369-
56-48.
Békésen a Petőfi utcán kétszobás össz-
komfortos kertes ház eladó vagy lakásra
cserélhető. Tel.: 70/570-89-34, 634-815.
Siófokhoz közel szőlő termőföld, felújított
borospincével kedvező áron eladó. Érd.:
30/376-69-16, 30/51-80-728.
Kétszobás ház eladó Békésen a Deák F. u.
11. alatt. Érd.: a Deák F. u. 13. alatt, vagy a
634-029-es számon.
Békésen háromszobás, padlásteres,
össz kom fortos kertes családi ház mellék-
épületek kel eladó. Békés, Báthory u. 16.
30/314-58-02.
Békésen háromszobás + ebédlős, közép-
ső, második emeleti lakás eladó vagy
cse rélhető kétszobásra első emeletig.
30/530-96-23.
A Legelő u. 29. sz. ház eladó. Félkom for -
tos melléképülettel, nagy kerttel. Érd.: 30/
38-68-965. Békés, Summás u. 3.
2,5 szobás, hőszigetelt kertes ház eladó.
Egyszobás tömblakást második emeletig
beszámítok. 20/374-50-56. 
Családi ház eladó. Békés, Szabó D. u. 48.
Telefon: 411-293.
Két és fél szobás házrész eladó vagy el cse-
rélhető. Garázs is van. Telefon: 634-984.
Régi polgári ház eladó. Tel.: 30/370-50-85. 
Kétszobás összkomfortos kisebb ház,
Körösre nyúló udvarral eladó. Érd: 20/
923-29-12.

INGATLAN 2-5 MILLIÓ FT KÖZÖTT

Malomasszonykertben, a járdás dűlőben
kis ház /két helyiség/ 13 kvadrát földdel
együtt eladó. Fúrt kút, villany van. Irányár:
2,5 millió Ft. Tel.: 643-553, 20/56-47-186.
Békésen az Asztalos utcában felújításra
szoruló komfort nélküli (gáz nincs, víz az
udvarban) ház eladó. Irányár: 2,7 millió Ft.
Érd.: 30/377-35-70.
Kétszobás, fürdőszobás, javításra szoruló
ház a Keserű soron eladó. Ár: 3 millió Ft.
Érd.: 414-087.
Békésen a Táncsics M u. 8. alatt 675 m2-
en, háromszobás, félkomfortos, felújításra
szoruló régi parasztház eladó. Kínálati ár:
4,6 millió Ft. Tel.: 30/439-92-62.
Békés-Dánfokon átalakítás alatt álló nya-
raló eladó. Irányár: 4,85 millió Ft. Érd.:
70/264-38-82.
Békéscsabán, a IV. kerületben 63 m2 alap-
területű, kétszobás (18 és 14,3 m2), ve -
gyes falazatú társasházi házrész, kert-
résszel, műhellyel eladó. Irányár: 4,9 mil-
lió Ft. Telefon: 30/48-63-178.
Kereszt u. 27. sz. ház eladó. Irányár: 5 mil-
lió Ft. Érd.: 643-307.
Parasztház eladó Békésen a Csallóközi u.
54. alatt. Irányár: 5 millió Ft. Érd.: 70/406-
26-61.

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.

Békésen a Fáy utcában rendezett I. eme-
leti egyszobás lakás eladó. Irányár: 6 mil-
lió Ft. Érd.: 30/696-78-98.
Összkomfortos parasztház eladó a Legelő
soron. Tel.: 30/29-51-615.
63 m2-es ház eladó, tetőtér beépíthető.
Irányár: 6,8 millió Ft. Tel.: 30/291-32-25.
Békésen kétszobás, összkomfortos kertes
ház sürgősen eladó. Irányár: 6,9 millió Ft.
Érd.: 70/215-45-77.
Eladó esetleg nagyobbra cserélhető 1,5 szo-
 bás, összkomfortos, klímás, fiatalosan fel-
újított, 60 m2-es kocka ház parkosított ud -
varral Prágai u. 2. alatt. Irányár: 7,5 millió Ft.
Érd.: 20/532-78-76 vagy este 416-741. 
Békés központjához közeli háromszobás,
összkomfortos, gáz- és vegyestüzelésű
ház eladó + melléképületek, garázs. Ár:
7,5 millió Ft. Érd.: 20/371-10-94.
Háromszobás + nappalis felújított ház
eladó. Gáz és központi fűtéses. Rendezett
udvar, nagy garázs, melléképületek. Irány -
ár: 8 millió Ft. Érd.: 70/22-14-716.

INGATLAN 8-10 MILLIÓ FT KÖZÖTT

Harmadik emeleti háromszobás, felújított
lakás eladó. Irányár: 8,2 millió Ft. Tel.:
70/528-25-89.
Karacson háromszobás földszinti lakás
eladó 8,5 millió Ft-ért. Tel.: 30/275-43-73.
Békésen a Fürdő mellett családi ház
eladó. Ár: 8,5 millió Ft. Tátra u. 1. Tel.:
30/561-87-41.
Eladó Békés központjában kétszobás, igé-
nyesen felújított lakás vagy
kertes házra cserélném. Ár: 8,5 millió Ft.
Érd.: 70/392-61-70.
Széchenyi téren 2,5 szobás, 67 m2-es, II.
emeleti lakás eladó. Irányár: 8,7 millió.
Érd.: 30/655-98-06. 
Békésen, a Széchenyi téren 2,5 szobás, II.
emeleti lakás eladó. 8,7 millió Ft. Tel.:
70/234-64-19.
A Fürdő utcájában kétszobás, összkom-
fort os kockaház eladó. 8,8 millió Ft. Tel.:
30/450-71-72.
Karacson, I. emeleti, igényesen felújított,
kétszobás, 59 m2-es lakás eladó. Irányár:
9,2 millió Ft. Érd.: 30/746-01-75.
Békésen háromszobás, összkomfortos
tég lafalazatú családi ház eladó a Zsinór u.
9. sz. alatt. Irányár: 9,5 millió Ft. Tel.: 70/
42-86-075.
Békés központjában 62m2-es második
emeleti, felújított, egyedis, téglablokkos,
nagyerkélyes lakás igényesnek eladó.
Irányár: 9,6 millió Ft. Érd.: 20/338-64-00.
Két szobás + nappalis családi ház, mel-
léképülettel és garázzsal eladó Békésen a
Zrínyi utcában. Irányár: 10 millió Ft. Érd:
20/943-09-36.

INGATLAN 10-15 MILLIÓ FT KÖZÖTT

Központban 2+fél szobás családi ház ga -
rázzsal, sok melléképülettel eladó. Tel.:
70/222-75-11, 414-117.
Eladó nagy családi ház 10,5 millió Ft-ért.
Jószágtartásra, két család részére is. Bé -
késcsabai elkerülőtől 7 km-re. Tel.: 20/
933-15-13.
Jó elrendezésű családi ház eladó az Óte -
mető utcában. 2 szoba + ebédlő, felújí-
tott, tágas fürdőszoba. Irányár: 10,9 millió
Ft. Érd.: 70/617-50-12.
Békésen a bánhidai részen 3,5 szobás
ház eladó 11 millióért. Tel.: 70/234-64-19.
Békés központjában négyszobás, két-

konyhás, kétkamrás, két előszobás, két-
bejáratú ház eladó. 1200 m2 telken, 50
gyü mölcsfával. Ipari áram, ásott kút.
Irányár: 12 millió Ft. Érd.: 30/225-78-24.
Békésen, háromszobás összkomfortos
családi ház eladó. Parkosított udvar,
garázs, melléképületek, fúrt kút, gáz és
vegyes tüzelés. Csere is érdekel. Irányár:
14 millió Ft. Tel.: 70/505-97-05, 70/329-
21-06, 412-707.
A Posta u. 2/2. szám alatti ház eladó, vagy
lakásra cserélhető Békésen. Irányár: 14
millió Ft. Telefon: 70/227-17-87.

KIADÓ INGATLAN

Kiadó egy garázs a Fáy utcában. Érdek -
lődni lehet hétköznap a békési szociális
otthon portáján, hétvégén a Fáy 3. sz. alatt.
Albérleti szoba diákok részére kiadó. Érd.:
20/321-82-97.
Vásárszélen egyszobás lakás kiadó.
70/705-42-48.

ALBÉRLETET KERES

Olcsó albérletet keresek, amit később
meg vásárolhatok. 70/605-77-57.

KERT
Malomasszonykertben, a járdás dűlőben 8
kvadrát lucernaföld eladó. Irányár: 300 e
Ft. Telefon: 643-553, 20/56-47-186.
1600 m2 gyümölcsös kis házzal a város
szé lén eladó. Víz és villany van. Tel.: 30/
309-09-58.
Nagykertben 5,3 kvadrát bekerített kert fúrt
kúttal, gyümölcsössel eladó. Tel.: 634-460.

JÁRMŰ, ALKATRÉSZ
Veterán motor eladó. Érd.: 20/989-48-76.
Eladó jó állapotban lévő, kék színű Sim -
son Schwalbe. Érd.: 70/312-84-56. 
Suzuki Swift Sedan 1.3-as bal féltengely
eladó. 30/260-54-21.
Eladó MTZ 82-es Belarus pótkocsival,
MR4/2 2x9 leveles tárcsa. Érd.: 30/57-89-
661.
Eladó egy piros Babetta 20 ezer Ft-ért.
Tel.: 30/563-77-27. Békés, Deák F. u. 91.
Megkímélt 1200-as Lada, törtfehér, na -
gyon megkímélt, friss műszakival eladó
200 ezer Ft-ért. 20/38-66-501.

ÁLLAT
Amerikai staffordshire terrier kiskutyák
eladók. Érd.: 70/773-62-17.
Shih-tzu és Mopsz kannal fedeztetést vál-
lalok. Érd.: 30/260-54-21.
Házi cicák ingyen elvihetők. Tel.: 416-069,
naponta 8-12 óráig.
Másfél éves újfundlandi kutya költözés
miatt eladó. Tel.: 20/975-20-24.
Mangalica disznók eladók, cserélhetők.
Tel.: 30/489-44-60.
Mopsz kiskutyák eladók. Érd.: 30/27-89-686.
Elveszett 30-án egy barna magyar vizsla
kan kutya. Szemei betegek. Aki látta, kér-
jük, értesítsen bennünket: 30/31-09-602,
70/565-39-39.
Bakkecske eladó. 634-507.
Kiscicák ingyen elvihetők. 70/534-66-77.

MUNKÁT KERES, AJÁNL
Munkát keresek: német nyelvoktatás, kor-
repetálás, felkészítés érettségire, nyelv-
vizsgára, külföldi munkavállalásra. Tel.:
30/476-9380
Informatikushallgató munkát keres: szá-
mítógépek javítása, karbantartása, webol-
dal készítése német nyelven is. Tel.:
30/242-1282
Egészségtudományi tanulmányokat foly-
tató kedves, megbízható diáklány vállal
idő sek számára ügyintézést, bevásárlást,
takarítást, illetve gyermekfelügyeletet.
Érd.: 20/53-80-312.
Angolul jól beszélő személyt keresek, aki-
től az angolt tanulhatnám. Óradíj ajánlatot
kérek! Telefon: 70/396-87-74.
Szakképzett egészségügyi dolgozóként
vállalnám fekvőbeteg teljes ellátását bármi-
lyen időbeosztásban. Tel.: 20/39-55-033.
Takarítói munkát vállalok. Tel.: 643-719,
este hat után.
Főzést, vasalást, bevásárlást vállalok.
30/451-64-32.
Előnyugdíjas nő munkát keres. Közgaz -
dasági végzettség, többéves kereskedelmi
gyakorlat. Hajnali kezdést is vállalok. Tel.:
20/387-39-79.

EGYÉB
Komplett kisszerszámos halászfelszerelés
eladó. Telefon: 20/886-27-81.
Műanyag, hungaropán üveges, építkezés-
nél kimaradt 150x130-as, kétszárnyú, osz-
tott tokos, bukó-nyíló ablak 30000 Ft-ért
eladó. 20/217-33-74.
Eladó YAMAHA PSR-E403-as szintetizá-
tor újszerű állapotban gyári tartozékokkal.
Érd.: 30/382-21-56.
Két darab hármasablak beüvegezve, für-
dőszobaablak beüvegezve,  kihúzhatós
ágyneműtartós kétszemélyes rekamié
eladó. Érd.: 30/260-54-21.
90x200 heverő eladó 10 ezer Ft-ért, két-
funkciós babakocsi bébihordóval 15 ezer
Ft-ért eladó. Tel.: 20/217-33-74.
Bontott régi típusú csabai hófogós cserép,
válogatott tisztított sárga vályogtégla
eladó. 20/217-33-74.
Eladó EL-GO típusú elektromos moped,
kifordítható üléssel, mozgássérültnek vagy
idősnek. Tel.: 70/941-30-78.
Nagyképernyős színes televízió eladó.
Irányár: 45 ezer Ft. Érd.: 70/589-99-12.
Régi tükrös szekrények, régi lemezját-
szók, régi rádiók, régi fényképezőgép és
kisbírói dob eladó. Érd.: 30/260-54-21.
Beépíthető csempekályha 40 ezer Ft-ért el -
adó. Tel.: 30/563-77-27. Békés, Deák F. u. 91.
60 l szőlőprés eladó. Tel.: 30/97-51-162.
Lucernamag eladó. 70/28-63-963.
Békésen szobabútorok, asztalok, heverők,
fotelágy eladó. Kvarc, elektromos kályha
eladó. Tel.: 30/439-92-62.
Fagyasztószekrény eladó. Tel.: 634-832.
Erdélyi kiránduláshoz útitársakat keresek
október 22-26-ig. 30/94-55-433.
Városközpontban garázs kiadó és szőlőp-
rés eladó. Érd.: 634-953.
13 q minőségi szilvacefre, Robi rotációs-
kapa, 220-as vízszivattyú, kézi csirkekása
daráló, keresztfűrész és egy öntött nor-
tonkút eladó. Érd.: 415-055, kora reggel. 
Eladó jó állapotú 50 l szőlőprés, 50 l üveg-
ballonok. Tel.: 412-531.
Békésen eladó: rekamié, 2 db fotel, vitri-
nes tv-szekrény, polcos szekrény, ruhane-
műk, egyebek. 70/234-64-19.
Lombszívó eladó újszenű állapotban.
70/93-56-334.
Keresem azt a fiút, aki nyáron lefényképe-
zett a Körösnél ugrálás közben. Szüksé -
gem lenne a képre! 70/25-24-963.

Olcsón eladó egy új állapotú ionos méreg-
telenítő készülék, használt franciaágy, er -
kélyajtó tokkal, vegyestüzelésű kazán. Tel.:
70/944-52-51.
Használt vegyestüzelésű kazán eladó.
30/94-59-351.
Őszi vetőmagbúza MV Béres II. fok.
Eladó. Hidasházti vetőmagüzemben előál-
lított, zsákos. 30/232-29-89.
35 q szemes ókukorica eladó. 30/232-2989.
Szilvacefre eladó. 30/259-89-14.
Honda szivattyú, Honda aggregátor 220/
380, Danuvia motorkerékpár eladó. 30/21-
84-077.
Bornak való szőlő nagytételben eladó.
30/279-36-59.
Bontott cserép eladó, vagy nagysúlyú
hízóra cserélhető. Érd.: 30/45-69-883.
Bontásból eladó kisméretű tégla 25Ft/db,
kb. 3000 db. Érd.: 30/439-70-19.
Új német és cseh légpuskák olcsón el -
adók. Rossz régi légpuskát vagy bontásra
való motorkerékpárt 10 ezer Ft-ig beszá-
mítok. Tel.: 20/62-92-838. 
Befont üvegek, leánderek (rózsaszínű, fe -
hér, vajszín) eladó, valamint kisméretű, vi -
rágzó kaktusz is. Tel.: 416-144. Békés,
Deák F. u. 39.
P4-es „irodai” számítógép olcsón eladó.
Érd.: 30/907-64-21.
10 m2 térkő 4-es 1500 Ft/m2, és 1984-es
Sko da 105S 70 ezerért eladó. Műszaki 2010.
novemberig. Érd.: 20/36-29-690.
3+2+1 ülőgarnitúra, nagyon jó állapot-
ban eladó, kék és fehér virágok futnak raj -
ta. Ár: 50 zer Ft. Érd.: 20/506-34-12.
Menyasszonyi ruha (60 ezer) és me -
nyecs ke ruha (20 ezer) kellékkel eladó.
Érd.: 20/506-34-12.
Bontott ajtók eladók: 90x210 végig üve-
ges, 160x220 duplanyíló félig üveges. 70/
279-62-26.
Jó állapotban lévő palackos gáztűzhely
olcsón eladó. Békés, Hajnal u. 19. Tel.:
30/85-81-911.
Eladó: 28-as női kerékpár, 2 db ikerablakra
való jó állapotú redőny, Pannónia kerekes
ké zikocsi, lányka ágyneműtartós heverő,
kétrészes régi típusú konyhaszekrény, két db
utcai deszkából készült kapu, és egy mos-
dókagyló. Érd. hétköznap a békési szociális
otthon portáján, hétvégén a Fáy 3. sz. alatt.
Régi és új (különleges formájú) üvegpalac-
kokat keresek. Cserébe értük könyveket,
fatollakat, hűtőmágneseket, stb. tudnék
ad ni. Érd: fez@freemail.hu vagy 30/603-
18-70, illetve Békés, Móricz Zs. u. 3.
Páncéltőkés, közepes méretű barna zongo-
ra eladó. Bútordarabnak is mutatós. Irányár:
80 000 Ft. Tel.: 643-553, 20/56-47-186.
Eladó: ágyneműtartós heverő 2 fotellel
/25 000 Ft/, festmény, könyvek, csillárok.
Tel.: 30/467-13-39.
Eladó egy hálós járóka, etetőszék, auto-
mata felültöltős mosógép és autós gyer-
mekülés. Telefon: 30/ 387-90-31.
Eladó, vagy kiadó fehér 44-46-os kétrészes,
nyakpántos, fűzős menyasszonyi ru ha ki -
egészítőkkel együtt, vagy külön. Az ár meg-
egyezés szerint. Érdeklődni: 70/433-42-46.
Hagyatékból származó szőlőzúzó, 50 l-es
fahordó, valamint 50 l-es ballonüvegek
kas ban eladók. Tel.: 20/886-38-92.
Féláron eladó vagy kiadó ekrü kétrészes
fűzős menyasszonyi ruha kiegészítőkkel
együtt. Egyszer használt, kitűnő állapot-
ban van. Próbálni lehet. 70/32-11-594.
Muronyban eladó 2 db ágymenűtartós he -
ve rő (20 ezer Ft), kézmosó kagyló (3 ezer
Ft), végig akasztós szekrény, vitrines
szek rény (18 ezer Ft), kiskerekes betegto-
lószék (7 ezer Ft), 4 db műanyag szék
(vas vázra épít ve, párnával 1500 Ft/db).
Érd.: 30/975-36-14. 
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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. 
AZ APRÓHIRDETÉSEK MAXIMÁLIS TERJEDELME

15 SZÓ LEHET.
LEADÁSI ÉS BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ: SZEPTEMBER 29.

A Békési Rendőrkapi tány -
ság felhívja a lakosság figyel-
mét, hogy fordítsanak fokozott
figyelmet a közúti közlekedés
szabályainak betartására. Az
idén augusztus 1-jén ha tályba
lépett rendelkezések szerint a
biztonsági öv, a gyermekbizton-
sági rendszer (biztonsági gyer-
mekülés), a mo tor kerékpár-bu -
kó si sak és mo bil rádiótelefon
hasz nálatára vonatkozó rendel-
kezések meg sértői közigazgatá-
si bírság fizetésére kötelezhe-
tők, amelyek jogszabályban
rög zített összegei a következő-
képpen alakulnak:

– Menet közben kézben tar-
 tott mobil rádiótelefon hasz ná-
lat miatt a járművezetővel szem-
ben lakott területen 10 ezer, la -
kott területen kívül 15 ezer, au -
tó úton vagy autópályán 20 ezer
forint bírság szabható ki.

– A gyermekbiztonsági
rendszer használatának elmu-
lasztása miatt a járművezető-
vel szemben lakott területen
15 ezer, la kott területen kívül
30 ezer fo rint, autóúton vagy
autópályán 45 ezer forint bír-
ság szabható ki.

– A biztonsági öv, a bukósi-
sak használatának elmulasztá-

sa miatt a járművezetővel il -
letve a jármű utasával szem-
ben lakott területen 10 ezer,
lakott területen kívül 20 ezer,
autóúton és autópályán 30
ezer forint bírság szabható ki.

A közigazgatási bírság
kiszabása esetén közúti közle-
kedési előéleti pont kiszabásá-
ra nem kerül sor. 

Külön felhívják a figyelmet
a biztonsági gyermekülés biz-
tonsági övvel történő együttes
használatára, ugyanis évről év -
re több gyermek veszti életét
au tóban, mint gyalogosként,
vagy kerékpározás közben.

Szigorítások a közutakon
Húszórás internet és

elektronikus ügyintézési
is meretek tanfolyam in -
dul kezdőknek a Békés
Városi Könyv tárban októ-
ber 5-től. 

A FŐBB TÉMÁK:
• Internet alapfogalmak 
• Böngészés és információ-

keresés az interneten
• Elektronikus levelezés 
• Elektronikus ügyintézés 
• Internetes adatbázisok 

• Közösségek a hálózaton
• Veszélyek az interneten

A tanfolyamon való
részvétel feltétele: alap-
szintű számítógép-kezelési
ismeretek.

Jelentkezni személyesen a
könyvtárban lehet.

A tanfolyam időpontjai:
ok tóber 5-9., délelőttön-
ként 20x45 perces órák.

A képzést az NKA támo-
gatja, a részvétel beiratkozott
olvasók számára ingyenes.

Tanuljon internetezniBÉKÉSI ÚJSÁG 
– békési 

és környékbeli 
családok 
színes 

magazinja
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Nemrégiben olvastam, hogy piacra dob-
ták a beszélő mosógépeket. No nem azért,
hogy eltársalogjunk a megfelelő hőfokról
vagy a programokról, hanem azért, hogy az
írástudatlan háziasszonyok is be tudják állí-
tani. Nem is nálunk, hanem Indiában dob-
ják piacra az élelmes technokraták.

A mesés Kelet azonban – ebben az esetben –
nincs is olyan távol. A legutóbbi népszámlálás-
kor mintegy tízezerre becsülték azok számát,
akik egyáltalán nem tudnak írni. Azóta azon-
ban ez a szám megduplázód hatott. Talán nem is
kell mondani, mi lyen hátrányt jelent ez az érin-
tettek számára mondjuk a munkaerő-piacon. 

Nem volt mindig ilyen (közel 99 százalé-
kos) az írástudók aránya. Az Árpád-korban
egyetlen uralkodónk tudott csak írni („veze-
téknevet” is kapott – Könyves), Ki nizsi Pál
sem az irodalom terén ért el ko moly sikereket.

A múlt század hetvenes éveitől vizsgálják
a szövegértést. A legújabb kutatásokból az
derül ki, hogy Magyarországon 800-900.000
olyan ember él, aki funkcionális analfabéta,
s írás-olvasás-készségük olyan alacsony szin-
tű, hogy lehetetlen feladat számukra az új
ismeretek megszerzése, befogadása. Titkolt
kulturális betegség ez.

A McDonald’s-okban a kasszagépen már
nem számok, hanem maguk az ételek fotói
szerepelnek (nyilván gondolnak az esély-
egyenlőségre), és valószínűleg ezért virítanak
a vá lasztási íveken is a pártok emblémái.
Talán vissza kellene állítani a deákság intéz-
ményét: elolvasnák helyettünk a számlarész-
letezőt (az apró betűt is!), elmondanák, hogy
szedjük a gyógyszert… igen, és a mosógé-
pet is beprogramozhatnák.

Szilágyiné Szabó Ágnes (xxx)

Egy nye lvet  beszé lünk
ALIEN A GUTENBERG-GALAXISBAN

Szeptember 26. szombat 12 óra
Békési Idősekért Alapítvány jótékonysági ebédje. 
Nagyházpince Borozó 

Szeptember 26. szombat 18 óra
Erste-Békési FKC – Kiskunfélegyháza bajno-
ki férfi kézilabda mérkőzés. 
Sportcsarnok

Szeptember 28. hétfő 12-14.30 óráig
Véradás a Vöröskereszt szervezésében. 
Nyugdíjasok Háza

Szeptember 30. szerda 14 óra
Népmese Napja. Benedek Elek íróra, mesemon-
dóra emlékeznek születésének 150. évfordulóján.
Műveiből kiállítást, egyik meséjéből pedig 3-4.
osztályosoknak játékos vetélkedőt rendeznek.
Gyermekkönyvtár

Szeptember 30. szerda 15 óra
Idősek világnapi rendezvény.
Kulturális központ

Szeptember 30. szerda 16 óra
Békési Kertbarát Kör klubfoglalkozása.
Nyugdíjasok Háza

Október 2. péntek 8-10.30 óráig
Véradás a Vöröskereszt szervezésében. 
Muronyi művelődési ház

Október 1-3. csütörtök-vasárnap 
XVI. Békési Népi Építészeti Tanácskozás. 
Kulturális központ

Október 3. szombat 9 óra
Bio állattartó tanfolyam, elő előadások. További
tanfolyami napok: október 10., október 17. Szer -
vezi a Békés és Környéke Biokultúra Köz hasz -
nú Egyesület. A tanfolyam költsége: 3000 Ft.
Kulturális központ

Október 4. vasárnap 8-15 óra
Szüreti vásár. Részletek a 3. oldalon.
Piac 

Október 10-11. szombat-vasárnap egész nap
IV. Békési Tökmulatság.
Tájház (Durkó u. 8.)

Október 10. szombat 18 óra
Erste-Békési FKC – Tisza Volán II. Dorozs -
ma bajnoki férfi kézilabda mérkőzés.
Sportcsarnok 
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2006-ban a tizenötödik ta -
nácskozás, úgy tűnt, hogy
zárása lesz a sokak által fon-
tosnak tartott „intézmény”-
nek, mert az idők folyamán
kis sé azzá vált a „Békési Ta -
nácskozás”. Úgy látszik, ebbe
nem mindenki nyugodott be -
le, és az ICOMOS Ma gyar
Nem zeti Bizottsága Népi Épí -
tészeti Szakbizott sága, tagjai-
nak és a beérkező külső véle-
mények nyomására belekez-
dett a következő előkészítésé-
be. Úgy tűnik, sikerrel.

Az első pillanatra kissé szo-
katlan cím – „A polifon népi
örökségvédelem” – azt szán-
dékozik visszaadni, hogy a
népi építészeti örökség védel-
me a korábbi „egyszólamú-
ság”, a közvetlen állami/hiva-

tali gondoskodás után ma
polifon. A helyi önkormány-
za tok, a civil kezdeményezé-
sek, szerveződések, a külön-
bö ző pályázati lehetőségek,
stb. új lehetőségeket és felada-
tokat jelentenek az e téren te -
vékenykedőknek, és ezt sze-
ret nénk az október eleji ta -
nácskozáson számbavenni. A
cél, mint a korábbi tizenöt al -
kalommal is, látleletet felven-
ni és keresni a megoldásokat.

Izsó Gábor polgármester
köszöntőjét követően a szak-
területek legismertebb szakér-
tői tartanak előadásokat a
népi építészet, a műemlékvé-
delem, a világörökség véde-
lem, a falukép védelem, és a
ci vil szerepe témakörében.
Bé kési értékvédelem címmel

városunk főépítésze, Csökmei
László Erik tart előadást. 

A tanácskozás résztvevői a
zárónapon tanulmányi kirán-
duláson Békés megyei példákat
tekintenek meg a népi építésze-
ti örökségvédelemre, Gyu lán,
Kétegyházán, Tótkom lóson,
Mezőhegyesen és Békéscsabán. 

1977-ben jöttek össze először Békés városában a
népi építészettel foglakozó szakemberek, hogy
ismertessék elképzeléseiket, eredményeiket, véle-
ményt cseréljenek és megoldást keressenek az
akkor is rohamosan pusztuló emlékanyag meg-
mentésére.

XVI. Békési Népi Építészeti
Tanácskozás

Támogassa ön is 
a Békési Uszoda megépítését

A legfrissebb összesítés szerint a „Békési Fürdôért”
Közalapítvány számlájára eddig beérkezett összeg: 

5,819 millió Ft.

Ön is támogathatja a kültéri, meleg vizû, 10x10 méteres 
termálmedence felújítását (a látványtervet a képen láthatja).
Egyéni vállalkozók, cégek, továbbá a magánszemélyek 

a Békési Fürdôért Közalapítvány számlaszámára 
utalhatják pénzadományaikat.

Az alapítvány számlaszáma:
11998707-06278340-10000001 (Erste Bank)
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Horgász
szemmel

Ránk köszöntöttek az őszi
harmatos reggelek, a perge-
tésre csalogató időszakok. Jön
a ragadozóhal specialisták
reményteli időszaka, a lehűlő
vizekben az apróhalak hada is
fenék közelben keresgéli a
táplálékot, készülnek a téli
időszakok átvészelésére. A
hagyományos technikával
hor gászó ragadozóhal pecások
megízlelhetik a pergetés örö-
meit, illetve aktívabb oldalá-
ról ismerhetik meg. A pergető
felszerelések alapfeltételei:
könnyű pergető bot, sima fu -
tású orsó, minden esetben
hozzá illő pergető zsinór, per-
gető box, amiben a műcsali-
kat tároljuk, merítőháló, hal-
kiemelő fogó, amivel kíméle-
tesen foghatjuk meg a halat
anélkül, hogy a műcsalinak
bármelyik horogága belénk
akadna. Ebben a kora őszi
idő szakban még minden ra -
gadozóhal táplálkozik, sőt ek -
kor vannak elemükben. Sok -
szor a szivarcsukák szinte
minden műcsalit megtámad-
nak, mindenesetre ezek jó je -
lek. Ha az apró csukák jelen
van nak, mélyebben meghú-
zód hat köztük a nagyobb is.

Szekerczés Sándor

ŐSZI PERGETŐ 
SZEZON KEZDETE

SPORTTUDÓSÍTÁSOK

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. • BÉKÉSEN, Révhajó utcában
313 m2-es telek eladó. Irányár: 1,5 millió.
LAKÁS: BÉKÉSEN, Kossuth utcában negyedik emeleti,48 m2-es,1+1/2 szobás lakás eladó.
Irányár: 7,5 millió. • 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 szo-
bás lakás ELADÓ és albérletbe is KIADÓ. Irányár: 8,9 millió. • BÉKÉSEN, Széchenyi téren első
emeleti, 72 m2-es, 3 szobás lakás eladó. Irányár: 7,8 millió. • BÉKÉSEN, Kossuth utcában har-
madik emeleti, 73 m2-es, 2+1/2 szobás lakás eladó. Irányár: 9,3 millió. • BÉKÉSEN, Kossuth
utcában harmadik 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. • BÉKÉ-
SEN, Fáy utcában első emeleti, 64 m2-es 3 szobás lakás eladó. Irányár: 10,5 millió. • BÉKÉSEN,
Fáy utcában első emeleti, 59 m2-es, 2+1/2 szobás lakás eladó. Irányár: 10,5 millió.
CSALÁDI HÁZ: BÉKÉSEN, Malomasszonykertben 30 m2-es, 1 szobás családi ház eladó. Irányár:
Ármegegyezés szerint. • BÉKÉSEN, Kikötő utcában 2 szobás, 90 m2-es családi ház eladó. Irányár:
4,2 millió. • BÉKÉSEN, Szécsénykertben felújított 2 szobás, 50 m2-es családi ház eladó. Irányár: 4,3
millió. • BÉKÉSEN, 100 m2-es, 2 + 1/2 szobás tanya eladó. Irányár: 4,8 millió. • BÉKÉSEN, Kereszt
utcában 100 m2-es, 2 + 1/2 szobás családi ház eladó. Irányár: 5,3 millió. • BÉKÉSEN, Nyíri utcá-
ban 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 csalá-
di 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, Prágai utcában 125 m2-es, 2+2x1/2
szobás családi ház. Irányár: 8,5 millió. • BÉKÉSEN, Magyar utcában 90 m2-es, 2 szobás családi ház
eladó. Irányár: 8,5 millió. • BÉKÉSEN, Sodrony utcában új 80 m2-es, 5 szobás családi ház eladó.
Irányár: 9,0 millió. • BÉKÉSEN, Csabai utcában 2 szobás polgári ház eladó. Irányár: 9,5 millió. •
BÉKÉSEN, Mátra utcában 132 m2-es, 4 szobás családi ház eladó. Irányár: 10,7 millió. • BÉKÉSEN,
Mátyás király utcában felújított 133 m2-es, 3 szobás családi ház eladó. Irányár: 9,8 millió. • BÉKÉ-
SEN, 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 millió. • BÉKÉSEN, Szélső utcában 3 szobás családi ház eladó. Irányár: 11,0 millió. • BÉKÉ-
SEN, Magyar utcában 98 m2-es,3 szobás családi ház eladó. Irányár: 12,8 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, Munkácsy utcában felújított 100 m2-es, 3 szobás
családi ház parkosított udvarral eladó. Irányár: 13,2 millió.

Győzelemmel 
indult a szezon

Végre elkezdődött a 2009/2010-es bajnoki szezon az NBIB-
s bajnokságban. A nyitómeccsen az Erste-Békési FKC a frissen
feljutott Hajdúböszörmény csapatát fogadta. A találkozó előtt
minden szurkoló úgy gondolta, hogy ez a meccs csupán forma-
litás lesz. Kilenc percig valóban nem is szerzett gólt az ellenfél,
a mieink nagyszerűen védekeztek, majd fordult a kocka. Az
addig jól működő védelem csődöt mondott, főleg a beállóst
nem tudták tartani. Félidőre csak kétgólos előny maradt (11-9).
A második játékrész elején újra sikerült nagyobb előnyre szert
tennünk, de a szívósan küzdő vendégcsapat nem adta fel, és a
hajrára sikerült izgalmassá tenniük a találkozót. A békési csa-
pat egygólos győzelmét (22-21) nagyobb rutinjának köszönhe-
ti, de azt bátran kijelenthetjük, hogy ennél több fog kelleni az
elkövetkezendő mérkőzéseken.

Az első párban a Surman
Box Club fiataljai közül Sar -
kadi Attila és Barsi Bence lé -
pett ringbe, a küzdelem igaz-
ságos döntetlennel zárult. A

folytatásban Balázs László
(Sur man Box Club) és Mucsi
Imre (Békési TE) mérte össze
erejét a serdülő 54 kg-ban.
Balázs László határozott és ke -
mény fellépése folytán a
második menetre felőrölte el -
lenfelét. Ezután a Surman Box
Club kiválósága, Fodor Milán,
a békéscsabai kick-boxossal,
Ürmös Dáviddal harcolt a
junior 54 kg-ban. Döntő
fölénnyel győzött a békési fiú.
Hasonlóan öklözött Gulyás
Péter is, aki a Békési TE ver-
senyzőjével, Lipcsei Dáviddal,
az idei év utánpótlás olimpia
második helyezettjével nézett
farkasszemet. A bíró döntő
fö lényes győzelmet hirdetett
ki Gulyás javára. 

Következtek az öregfiúk,
akik megmutatták, hogy a
sportágból nem lehet kiszáll-
ni. Először Csepregi Károly és

Antóni Antal, majd Bolla
László és Somogyvári László
lépett a kötelek közé, és az el -
múlt évhez hasonlóan kitűnő
mérkőzéseket mutattak be. 

A folytatásban thai-box és
MMA mérkőzések jöttek. Öt
igen magas színvonalú és iz gal-
mas mérkőzést nézhetett végig
a helyszínen levő közönség.
Szabó Sándor tanítványai közül
a junior 71 kilóban a vésztői
Nagy Dániel pontozással le -
győzte ellenfelét, míg a felnőtt
75 kilóban a tarhosi Dolog
György döntetlent ért el. A fel-
nőtt 81 kilóban a vész tői Nagy
Bence viszont kikapott. Mind -
három versenyző debreceni el -
lenféllel küzdött meg.

Végül három pár a profi
boksz jegyében lépett a köte-
lek közé. Az első párban a sze-
gedi Gerebecz József győzte le
négy menetben egyhangú
pon tozással Erdei Krisztiánt,
majd a békési Polgár Sándor
technikai KO-val vereséget
szenvedett Batta Csabától.
Utoljára lépett szorítóba Sur -

man Zoltán, a Surman Box
Club vezetője és edzője, aki
Balogh Gábor ellen készült
elhódítani tíz menetben a
szlo vák nemzetközi bajnoki
címet. Surman már az elejétől
határozott és igen erős ütése-
ket vitt be ellenfelének. A má -
sodik menetben a békési ver-
senyzőnek eltört a keze, de így
is folytatta a mérkőzést. Iszo -
nyatos erővel támadott és
mindvégig nagy nyomás alatt

tartotta ellenfelét. Balogh a 4.
menetben megsérült, így a 6.
menetben az orvos beszüntet-
te a mérkőzést. Surman a
pontozóbíróknál egyhangúan
nyerte a mérkőzést. 

Surman Zoltán Békésnek
im már nemcsak az első profi
ökölvívója, hanem az első
címmel rendelkező profi ököl-
vívója. Miután derekára fel-
csatolták a nemzetközi bajno-
ki címmel járó övet, bejelen-
tette, hogy valószínűleg vég-
leg befejezi versenyzői pálya-
futását. Kéztörését szeptem-
ber 22-én operálják meg Bé -
késcsabán. 

Surman Zoltán lapunkon
keresztül is köszöni segítőinek:
Pálfi Sándornak, Szabó Sán -
dornak és Római József nek a
gála szervezésében nyújtott
segítségét, és minden látoga-
tónak a lelkes szurkolást.

Műteni kell a profi bokszbajnokot
Harmadik alkalommal rendezték meg Békésen,
ezúttal a Sportcsarnokban a Surman Box Gálát. A
rendezvényen amatőr és profi ökölvívás mellett,
Szabó Sándor egykori kitűnő ökölvívónak és edző-
 nek köszönhetően, thai-box és MMA küzdelmeket
is láthatott a nagyérdemű.

Budapesten, a Puskás Ferenc Stadionban ren  -
dezett atlétikai összetett országos bajnokságon a
Békési DAC sportolója, Horváth Anikó kitűnő
versenyzéssel megnyerte az U23-as hétpróba
versenyt, annak ellenére, hogy ő elsősorban ma -
gasugró. A szezonban még egy versenye van
hát ra: a 23 évnél fiatalabbak válogatottjában
Szom bathelyen magasugrásban bizonyíthat.
Ugyanebben a számban a felnőtt válogatott ke -
retbe is bekerült.

A Békésen edző csabai atléta, Perdi Zoltán az
ifjúságiak nyolcpróba csapatbajnokságát nyerte
meg, tehát szintén aranyérmes.

Hétpróbában országos bajnok
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