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A napokban kezdi meg a
tulajdonképpeni munkát a
Madzagos Amatőr Színpad
(MAMSZI), melyet Cs. Nagy
Lilla magánénekes vezet. Rég -
óta dédelgetett álma volt egy
amatőr társulatnak az életre hí -
vása, mellyel elsősorban a he lyi
gyermekek és fiatalok te hetsé-
gének kibontakoztatása, meg-
erősítése a célja. Sa la mon Zol -
tán Györggyel, a társulat mű -
szaki vezetőjével az el ső perctől
kezdve együtt dol goznak azon,
hogy ez megvalósuljon. 

A tapasztalatok szerint az
efféle társulatokban komoly
személyiségfejlődésen mennek
keresztül a tagok. Ez az tán vé -
gigkíséri életüket, míg a meg-
szerzett ismereteket és képessé-
get az élet bármely területén
kamatoztathatják. Meg kell
tanulniuk egyénként és csapat-

ban dolgozni, megtanulnak
szeb ben beszélni, jobb lesz a
mozgásuk, mernek majd kö -
zönség elé állni, na gyobb lesz az
önbizalmuk. Va lamint nem

elhanyagolható szempont, hogy
ebben a fogékony életkorban
igazi közösségben vannak, a
szabadidejükben valami értéke-
set és hasznosat csinálnak. 

– Ugyan az „amatőr” szó
sze repel a társulatunk nevé-
ben, de ezt mi profin szeret-
nénk csinálni. 

Folytatás a 2. oldalon

Amatőr színitársulat kezdte meg munkáját Békésen

Az első összejövetelen együtt az amatőr társulat.

Nagy érdeklődés övezte a
Galéria nagytermében no vem -
ber 10-én Perzsia kincsei cím-
mel megnyitott népművészeti
kiállítást. A tárlatot Riseh
Rouhi Mohammad Taghi, Irán
kulturális attaséja nyitotta
meg, köszöntőjében a magyar-
iráni barátságot, a közös gyö-
kereket hangsúlyozta. Később
a jelenlévők rövidfilmet néz-
hettek meg Iránról: a neveze-
tességekről és az ott folyó
mindennapi életről. A kiállítá-
son is a fotók Irán városainak
jellegzetes épületeit mutatják
be, továbbá számos kézműves
alkotás: edények, szőnyegek,
szőttesek ismertetik meg az
iráni népművészet szépségeit,
egyediségét, vagyis hogy
Perzsia milyen gazdag kin-
csekkel rendelkezik. 

A kiállítást a Kárpátia
Könyvesbolt (Veres Károly), a
Békés-Drén Kft. (Barkász
Sándor), Békés Város Önkor -
mányzata és a Békés Városi
Jantyik Mátyás Múzeum tá -

mogatta és valósította meg az
Iráni Iszlám Köztársaság
nagy követe közvetítésével. 

A tárlat december 2-ig te -
kinthető meg. 

Zs I.

Nem hétköznapi kiállítás 
a Galériában Perzsia kincseiről

Kiállítás Perzsia kincseiről a Galériában. 
Több fotó a www.bekesiujsag.hu oldalon.
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A rendezvényre ismét ellá-
togat Békésre a névadó világ-
hírű sportdiplomata fia, ifj.
Dr. Hepp Ferenc és családja.
A hét során minden napra jut
a sportélettel, kosárlabdával
vagy az egészséges életmóddal
kapcsolatos program. Minden
évfolyam megnézi azt a film-
összeállítást, melyet Herbert
Anikó készített Sport a művé-
szetekben címmel. Deákné
Domonkos Júlia tagintéz-
mény-vezető szerint fontos,
hogy a jelenkor diákjai is meg-
ismerjék az iskola múltját. Ezt
hivatott bemutatni az a 40
perces film, amelyet az iskola
tanára, Király Gyula készí-
tett. A Hepp Napok emléke-
zete című háromrészes film
áttekinti az iskola névfelvéte-
lének és az azóta ötévente

megrendezett Hepp Ferenc
Napoknak a történetét.

A rendezvény díszvendége
lesz Novotny Zoltán sportri-
porter, a magyar rádiózás
ikonja és Szalay Ferenc, a
Magyar Kosárlabdázók Orszá -
gos Szövetségének elnöke,
Szol nok polgármestere. A ju -
bileumi névfelvételi ünnepen
bemutatót tart a Békési SZSK
NBII-es kosárlabdacsapata. 

A díszvendégek sorában kö -
szöntik majd az elmúlt évtize-
dek igazgatóit is, és meghívást
kapott a szervezőktől az iskola
egykori növendéke, a város
egyetlen világbajnoka, Pan ko -
tai Gábor kajakos. 

Az el múlt évben felújított
iskolát sok szülő kérésére ismét
meg lehet nézni november 24-
én dél után 15-17 óra között. 

Jubileumi ünnepség
MEGEMLÉKEZÉS A NÉVFELVÉTEL 

NEGYEDSZÁZADOS ÉVFORDULÓJÁN

Huszonöt éve, 1986-ban vette fel Dr. Hepp Fe -
renc nevét a korábban csak 3. számúként ismert
általános iskola. Az évforduló tiszteletére ünnep-
ség-sorozatot rendeznek az iskolában november
21-25. között Hepp Napok címmel.

A kedvezőtlen időjárási té -
nyezők miatt – a nagyvárosok-
hoz hasonlóan – Békésen sem
tud kellőképpen kitisztulni a
levegő. Ezért a szakemberek
arra kérik a lakosokat, hogy
kerti hulladékaikat, például a
leveleket, ágnyesedékeket ne

tüzeljék el, hanem komposz-
tálják. Továbbá felhívják a
lakosság figyelmét, hogy a ház-
tartási hulladékaikat tilos ház-
tartási tüzelő berendezésekben
és a szabadban elégetni. Aki a
tiltás ellenére is ezt teszi, az
szabálysértést követ el és, akár

több tízezer forint szabálysér-
tési díjat kénytelen megfizetni.
A Békési Hulladékgyűjtő Kft.
a megszokott módon szállítja
el a hulladékokat, így a lako-
sok alkalmanként egy kukát
és egy zsákot tehetnek ki térí-
tésmentesen az elszállításra.

Egyre rosszabb a levegő



Folytatás a címoldalról
Ezért olyan, a szakmájuk-

ban elismert em be reket kér-
tünk fel, akik se gítségével a
lehető legtöbbet fogjuk tudni
kihozni a jelentkezőkből –
mondta el lapunknak Cs.
Nagy Lilla.

Példaként említhető a nagy
szakmai tapasztalattal rendel-
kező Boldis Julianna dráma-
pedagógus, aki a társulat mű -
vészeti vezetője, Balogh Krisz -
tina koreográfus, Nagy né Bo -
don Ilona Aranykatedra-díjas
zenetanár, Nagy Ivett hegedű-
művész és tanár, Perei Ágnes
modern- és társastánctanár.

Az egyesület alapító tagjai
között mellettük műszaki,
multimédiás és jogi szakértőt,
közgazdászt, menedzsert is
találunk. 

Az elmúlt hetekben lezajlott
felvételi meghallgatásokon
közel félszázan mérettették
meg magukat, közülük 21
olyan jelentkezőt találtak,
akikkel érdemes elkezdeni a
munkát. A legtöbben 10-14
éve sek. Hetente két foglalko-
zást tartanak a Dr. Hepp Fe -
renc Tagiskolában, ezeken
tánc- és színpadi mozgás gya-
kor latok, ének-zenei és hang-
képzési gyakorlatok, beszéd-

technikai és kommunikációs
gya korlatok, önismereti játé-
kok, vers- és prózamondás, szí-
 nészmesterség gyakorlatok csi-
 szolják a gyerekek képességeit. 

– Legfőbb célunk, hogy
megtaláljuk a gyerekekben
rejlő tehetséget, ezt erősítsük,
fejlesszük, és ami a legfonto-
sabb, hogy elismerjük. Nem
csak a „pofonok” erősítenek,
hanem a dicséret és az elisme-
rés is – tette hozzá a MAM-
SZI vezetője.

Hamarosan elkészül a társu-
lat hivatalos honlapja, me lyet
az érdeklődők a mamszi.hu
címen érhetnek el. 

A Bérház impozáns tömegével, nemes
arányaival és díszes homlokzatával városunk
legszebb épületei közé tartozik. 1885-ben
épült Benedicty József tervei szerint, eklek-
tikus stílusban. Azért hívják Bérháznak,
mert az építtető Békés város (akkor nagy-
község) az emeleti helyiségeket egyesületek-
nek, a földszinti üz -
lethelyiségeket keres-
kedőknek adta bérbe,
jövedelemszerzés cél-
jából. Erről több
kiadvány ír, de arról
egyik sem, hogy az
emeleti bál- és szín-
házterem, amely
most a Galéria kiállí-
tásainak ad helyet,
mennyezetének középső részén gyönyörű
festményekben gyönyörködhetett az ide
belépő. A freskón a következő volt látható:
Hungária nőalak ülő helyzetben, mellette
Magyarország címere. A kék égbolton csilla-
gok, angyalkák tartják a Szentkoronát. Az
1948-as államosítás után semmisítették meg
az értékes műalkotást, miután kultúrház,
művelődési központ lett az épületben.
Eredetileg a Magyar Királyi Szálloda fogadta
itt a vendégeket. A földszinten – a mostani
könyvtár helyén, az utcafronti részen –
fényűző kávéház és étterem volt. 1897-ben
Budapest után az országban az elsők között
a Bérházban zajlott mozifilmvetítés. 

1945 előtt vándorszíntársulatok szórakoz-
tatták, nevelték a békésieket, a bálteremben
hatalmas színpad állt. Megemlíthető, hogy
Békésen már az első világháború előtt léte-
zett Színpártoló Egyesület, melynek célja az
ideérkező színtársulatok működésének elő-

segítése és támogatása. (Dr. Vitéz Durkó
Antal is említi ezt Békés nagyközség törté-
nete című művében.)

Az építményen a félkörív záródású bejára-
ti kapu fölött városunk címere látható. Sajnos
a szépen megmunkált utcafronti kaput üveg -
ajtóra cserélték fel a földrengés után. A

műemlékileg védett
épület stílusához nem
illő üvegajtó helyett
indokolt lenne vissza-
állítani az eredeti
fából készült, szépen
megmunkált fakaput. 

A bejárati kapuban
a két kerékvető erede-
ti állapotában fenn-
maradt. Sisa Béla Bé -

kés megye műemlékei című művében többek
között ezt írja az építményről: „L alaprajzú,
egyemeletes épület, utcára néző főhomlokzata
4 + 3 + 4 tengelyes, központi része előugrik,
és főemeletként működik. A földszinten lévő
nyílások félkörívesek. Az emeleten, a középré-
szen páros faoszlopok között félkörívzáródású
erkélyajtók, fölöttük kis ikerablakok. A
főhomlokzaton boltozott kocsibejárón át
jutunk az épületbe, ennek jobb oldalán lévő
kis előtérből háromkarú lépcsőn érhetünk az
emeletre. A lépcsőház fala, ívek közötti vakab-
lakokkal díszített, légtere összekapcsolódik az
emeletivel, mennyezetén festés és színes üveg-
díszítés. A főemeletet díszteremként használ-
ják. Gazdag belső architektúrával készült,
kazettás, festett mennyezettel.”

A Bérház a legtöbb békési képeslapon
megjelenik. Azt hirdeti, hogy volt egyszer
egy igényes, európai szintű magyar építészet. 

Bíró György, városvédő
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A BÉRHÁZ

A rejtvény függõleges soraiból egy nagyon fontos összefüg-
gést olvashat ki.

1. Négykerekû, kétlovas, többnyire két személy szállítására
szolgáló, zárt vagy nyitott bérkocsi, egy francia utcáról
kapta a nevét.

2. Ilyen közlekedési eszköz szerepel Rejtõ Jenõ két könyvé-
nek címében, az egyik elveszett, a másik megkerült.

3. Idõegység alatt bekövetkezõ sebességváltozás.
4. A közlekedés legvédtelenebb résztvevõje.
5. Három árbocos vitorlás hajó.
6. Egy állam hadi vagy kereskedelmi hajóinak összessége.
7. Kéttörzsû hajó, amelynek hajótestei a víz fölött kapcso-

lódnak egymáshoz.
8. Ez az állat volt Jónás próféta „jármûve” 3 napig.
9. Egyfajta távolság, amely korlátozott látási viszonyok

között (esõ, köd stb.) lecsökken.
10. Szállítóeszköz, bányászok szénszállításra használják.
11. Kész betont szállítanak ebben a keverõhengeres jármûben.
12. Hajó utasfülkéje.
13. Kígyózó vonalban épített út. Meredek lejtõ leküzdésére

szolgál. Magas hegyvidékeken gyakori.
14. Az a gépkocsivezetõ, akinek a vizeletében és ………….

alkoholt mutatnak ki, súlyos következményekre számíthat.

15. Égi csillagok alkotta közlekedési eszköz.
16. Az ilyen úton, száraz úthoz képest – azonos feltételek

mellett – a fékút kb. hatszorosára nõ.
17. Az ilyen folyosó más állam, esetleg ellenséges terület  fö -

löt ti repülõgép-útvonala.
18. Fékezõ vagy sodródó jármû gumiabroncsától ez marad

vissza az aszfalton.
19. Ha ezen a csomagtartón nagy terjedelmû, súlyos tárgyat

szállítunk, számolnunk kell azzal, hogy a gépkocsi stabili-
tása – különösen kanyarmenetben – csökken, a tüzelõ -
anyag-fogyasztás pedig jelentõs mértékben nõ.

20. A Föld egyes részeinek arányosan kisebbített ábrázolása
sík felületen, megadott szempontok és szabályok szerint.

21. Keskeny, hosszú, cipõre vagy csizmára csatolható ruga-
nyos eszköz, hótakarón való közlekedésre szolgál.

22. Kerékpár kötelezõ felszerelése, amely hangjelzést ad.
23. Taxaméterrel felszerelt személyszállító bérautó.
24. A sivatag hajója.
25. A gumiabroncs váratlan légcseréje, esetenként nagyot szól.
26. Sínen járó, drótkötéllel vontatott lejtõs pályájú jármû.
27. Saját erõforrás nélküli, nagy tárolóképességû, fõként

teherszállításra alkalmas, lapos fenekû vízi jármû.
28. Ilyen közlekedési eszközt hajtottak evezõs rabok.
29. Ezen repült Aladdin.

A rejtvény helyes megfejtôi között 5 láthatóságot növelô termékeket tartalmazó 
ajándékcsomagot sorsolnak ki. A nyerteseket postán értesítik. 
Beküldési cím: Békés Megyei Baleset-megelôzési Bizottság 

5600 Békéscsaba, Bartók B. út 1-3. 
Beküldési határidô: november 30.

Amatőr színitársulat Békésen

A napokban II. világhábo-
rús magyar gyártmányú pán-
céltörő lövedéket találtak
Békésen. A lakossági bejelen-
tést követően a helyi rendőr-
ség a polgárőrség bevonásával
gondoskodott a lövedék őrzé-
séről. A kiérkező honvédség
tűzszerész alakulata pedig
szakszerűen elszállította.

A szakemberek felhívják a
figyelmet arra, hogy a II. vi -
lágháborús lőszerek még min-
dig komoly veszélyt jelente-
nek, sőt egyre veszélyesebbek,
mert a külsejük korhad, míg a
belsejük vegyileg labilissá vá -
lik. Emiatt ha valaki ilyen,
nem mindennapi tárgyat ész-
lel, semmiképpen nem nyúljon
hozzá, értesítse a rendőrséget
vagy a polgármesteri hivatalt,
amelyek megteszik a szük sé-
ges intézkedéseket.

Elvitték a háborús
lövedéket

A Békési Polgári Leány -
iskola 1946-ban végzett tanu-
lói október 15-én tartották 65
éves osztálytalálkozójukat. A
rendezvényt megtisztelte je -
len létével egykori osztályfőnö-
kük, Tas nádi Irma, valamint
Izsó Gábor polgármester is,
aki meleg szavakkal köszön-
tötte a találkozó részt vevőit.
Az egykori osztálytársak, csa-
ládias légkörben, évente jön-
nek össze nosztalgiázásra.

Hatvanöt éves osztálytalálkozó

Keresztrejtvény a közlekedésbiztonságról
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Micsoda képzavaros dolog
lehet, milyen huncutságot
takarhat ez az első látásra
kissé bornírt szópár? Hiszen
a szép, mint fogalom és a
csont, mint tárgy első hallás-
ra, látásra nem éppen valami
épületes asszociációt, kép-
zettársítást feltételez. Ám,
ha belegondolunk ki csit, egy
szép, kerek formájú füstölt
vagy akár frissen lekanyarí-
tott csülök látványa nem is
utolsó dolog például. Most
mégsem erre az egyébként
cseppet sem megvetendő
kulináris él ményt sejtető,
konyhai re mekkel kecsegte-
tő, felséges ízű ételcsodára
gondolok, hanem valami
egészen más ra, teljesen pró-
zaira, mondhatni – stílszerű-
en – valami húsbavágóan
aktuálisra és társadalmilag, a
magyarság szempontjából
igencsak fontosra. 

A fantáziát tovább nem
csigázandó, bontsuk ki ezt
az eszmei „hentesárut”. Ha
túllépünk az egyre fojtoga-
tóbb világképen, amely gyö-
törhetne (ha hagynánk), és
félretesszük a saját kis – de
mégis nekünk oly fontos –
dolgainkat, és „csak” a min-
ket Kárpát-medencei szin-
ten körülvevő eseményekre
koncentrálunk, ak kor köny-
nyen rábukkanunk néhány
komoly társadalompolitikai
problémára. Ame lyek, ha
nem a rossz végén fogunk
neki a megoldásuknak, nem
rosszcsontkodunk velük,
akkor szép kerek, sonkasze-
rű megoldást eredményez-
hetnek. Míg, ha nem így
teszünk, könnyen arra
ébredhetünk, hogy önös kar-
rierközpontú, nagy túlélő
politikusok által már jól
lerágott csont, ami ne künk
marad. Konc, ha úgy tetszik
jobban. S nekünk nem is a
zsákmány értelmű maradék
miatt fáj a fejünk, hanem az
elszalasztott lehetőségek
miatt keserű a szánk, sajog a
szívünk, lelkünk. Egyre
inkább rá kell jönnünk arra,
hogy ha csak szájtátva, eset-
leg méltatlankodva hallgat-
juk, nézzük, ami köröttünk
történik, ak kor még ez a
reszli sem jár nekünk. Mind

nyilvánvalóbb, hogy – tiszte-
let a ritkuló kivételeknek –
választott vagy fizetett elöl-
járóink igencsak el tudnak
távolodni tőlünk, az
„Istenadta néptől”. Aki több
mint két évtizede puha
meleg fészkecskében él, az
ember kell, hogy legyen a
talpán, hogy el ne felejtse a
helyet, ahonnan vétetett.
Rettenetesen el tud görbülni
ennyi esztendő alatt – erköl-
csi térben és emberöltőnyi
időben grafikonozva – az
emberfia ho vatartozása és
miheztartása. Nekünk kell –
és ez bizony egyre nehezebb,
hisz folyton butítanának –
észnél lenni és ébernek lenni,
mint a tö mérdek (akár osz-
tálynyi) ellenségnek.
Ébernek lenni, s ha kell, szót
emelni, ha úgy hozza a sors,
kiáltani vagy görbe tükröt
tartani, emlegetni hitet,
morált, hazát, beszélni han-
gosan, szépen, szabatosan,
magyarul s más nyelven is,
ha ez szükséges, hogy tisztán
értsenek. Mert a tegnap vit-
ték volna templomainkat,
iskoláinkat, ha gyományain-
kat, anyanyelvünket, érték-
rendünket, ma pedig vinnék
már marosvásárhelyi ma gyar
orvosi egyetemünket, erdélyi
megyéinket, felejtenék az
elrekesztett testvéreink
autonómiáját. S itthon, az
anyaországban, orvul szövet-
keznek a sarlós emlőkön
nevelkedett kalapácsos lelkű
újdemokraták, s szervezné-
nek csalárdul, társadalmi
elégedetlenséget szítva és
meglovagolva szép kis
„spontán” puccsocskákat.
Mert nekik a lerágott csont
is jó volna már. Abból is
lehet enyvet kotyvasztani, s
hatalmi székhez ragasztani
arra ácsingózó ülepüket.

Figyelnünk muszáj, folya-
matosan. A ma kormányzók
helyett is, ha kell. Mert
tömérdek az eltakarítandó
mocsok és az újraépítendő
rom, és sajnos nem mindig a
leghozzáértőbb ember ke -
rült az irányító és a végre-
hajtó posztokra. Pedig leko-
paszított maradványból sem
csülök, sem sonka nem lesz
már, de amiből még ilyet
lehetne kanyarítani, ami
nagyjából legalább épen
maradt, még azt közösen
megmenteni kötelességünk.
Csupán ennyi a dolgunk ne -
künk, amatőr magyar hen-
teseknek. S felkentjeinknek.

Szép csont

Jegyz e t

Pálmai
Tamás

Házasságot kötöttek:
Tru bin János (Békés) és
Domokos Klaudia (Békés),
Kiss Zoltán (Békés) és Lip -
csei Emese (Békés).

Sok boldogságot kívánunk!

Elhunytak: Szatmári
Lász ló (69 évesen), özv. Er -
dős Istvánné (76, Bélme -
gyer), Csarnai László (70),

özv. Szalai Istvánné (72),
Vig Jánosné (50), özv. Be -
reczki Gáborné (84), Po -
csaji Lajos Gábor (68), Ba -
csó József (73, Murony), özv.
Fazekas Lászlóné (73).

Nyugodjanak békében!

Anyakönyvi hírek

A LISZ Kft. égisze alatt
Turák Helga főkertész irányí-
tásával a közterületi munkába
valamint a kertészeti felada-
tokba bevont közfoglalkozta-
tottak keze munkája járul
hozzá a város összképéhez.
Kiemelt figyelmet fordítanak
a hazai nemesítésű virágok
telepítésére, így a közterületi
zöldfelületeken nagy mennyi-
ségű kakastaréjt, bazsaliko-
mot, kúpvirágot és bársonyvi-
rágot ültettek. Az egynyári
nö vények mellett többek kö -
zött bojtocska, begónia és ne -
báncs virág volt látható, a kan-
delábereket piros tiroli mus-
kátli díszítette. „Békés 1711-
2011” fel iratú képes virágágy-
ban örökítették meg az Ady

utcai körforgalomnál a város
újjáülésének 300. évfordulóját.

A zsűri a város tisztasága, ren-
dezettsége és virágosítása mel-

lett a településről alkotott
összbenyomást minősítette.
Az el múlt években minden
alkalommal kiemelték Békés
város főterét, azt a látványos
út menti virágsort, amely a
vá rosba érkező és a Petőfi
utcán végighaladó vendégeket
fo gadja. Emiatt is kapta meg
tavaly a város a Magyar Ön -
kormányzati Főkertészek,
Dísz kertészek, Kertépítők és
Parkfenntartók Szövetségének
különdíját. 

A rangos díjat a százhalom-
battai Barátság Kulturális
Központban vette át Izsó
Gábor polgármester valamint
Turák Helga főkertész a
napokban. A városok fődíját
egyéb ként Százhalombatta, a
községekét Lipót kapta meg.  

Virágos főteréért díjat nyert Békés 
Békés városa az elmúlt
esztendőkben folyama-
tosan nevez a „Virágos
Magyarországért” virá-
gosítási, parkosítási és
környezetszépítő ver-
senyre. Idén a legrango-
sabb díjat, az Arany Ró -
zsa Díjat nyerte el tele-
pülésünk. Magyar or szá -
gon a hat régió győztesét
jutalmazzák ezzel az
elismeréssel, így Békés a
dél-alföldi régió legvirá-
gosabb te le pülése címet
vi selheti. 

Vandálok rongálják a fôteret
Az önkormányzat komoly erôfe-

szítéseket tesz annak ér dekében,
hogy Békésen a la kos ságot tiszta
és kellemes környezet fogadja
napról napra. Ezen igyekezetek
sokaknak azonban semmit sem
jelentenek. Folyama tosan meg-
rongálják, kárt tesznek a város tu -
lajdonában, így például padokban,
szemetesekben, facserjékben.
Egy-egy átmulatott szombat éj sza -
ka emlékeit olykor hosszú hetekig
„ôrzi” Békés, hiszen ilyenfajta felújítás nincs betervezve a
költségvetésbe. A hivatal ezúton kéri fel a lakosságot, hogy
amennyiben rongálást vélnek felfedezni a városban, azonnal
jelentsék a rendôrségnek.

Főterünk virágosítása számos elismerést szerzett már.

Legutóbb is igen elszo mo -
rító lát  vány tárult a lakosok
elé, a pa  dok hátlapját is me -
retlen van dálok letörték.

Előző lapunkban, a Gyé -
mánt lakodalom a Nagy csa-
lád ban című cikkben tévesen
ír tuk Nagy Lajos és Kocsis
Zsu zsánna házasságkötésének
idejét. A szövegből kikövet-
keztethető, hogy a dátum he -
lyesen: 1951. 

Pontosítás
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Novemberi
traffipax

Békésen, pontosabban a
helyi kapitányság illetékes-
ségi területén mér a traffipax
novemberben 16-án, 17-én,
18-án, 19-én, 24-én, 25-én és
30-án.

A református (Jantyik utcai)
óvoda óvodásainak közreműkö-
désével a Márton-napi libás
hagyományokat bemutató mű -

soros estet, majd lámpás felvo-
nulást tartottak a minap. A ren-
dezvényről fotókat találhatnak
a www.bekesiujsag.hu oldalon.

Márton-napi rendezvény



LA GUARDIA SZENT GYERMEKE
Hajlamosak vagyunk magunk körül az embereket néhány

benyomás alapján a szentek vagy a gonosztevők csoportjába
sorolni. Miután ez megtörténik, már nehezen megy az átsorolás.

1491. november 16-án, azaz pontosan 520 évvel ezelőtt ért
véget az ilyen besorolás egyik legkiábrándítóbb, borzalmas
megnyilatkozása: a spanyolországi Ávila város külterületén ink-
vizíciós koncepciós eljárásban máglyán elégettek kilenc főt –
zsidókat és zsidó keresztyéneket –, miután válogatott kínzások
eredményeként „bevallották” egy La Guardia falubeli gyermek
meggyilkolását. Noha nem hiányzott senki a falu gyerekei
közül, az ismeretlenség homályába belegöngyölt áldozatból
hamarosan szentet avattak.

Fél évezred távlatából a középkori hozzáállás talán nevetsége-
sen átlátszónak tűnik, de vajon nem mi is ilyen előítéletekkel
tekintünk embertársainkra? Jézus pontosan belelát az ember
szívébe, és tudja, ki melyik kategóriába sorolható. De ezzel
együtt lehetőséget is ad, hogy – még életünkben, avatás nélkül
- valódi, hétköznapi szentté váljunk.

Makovei Róbert, szakfordító

4 2011. november 16.

Korszerűsítik a békési
szennyvíztisztító telepet

Sikeres európai uniós pályázattal 498 millió 749 ezer forintból 2013
végére megtörténik a békési szennyvíztisztító telep korszerűsítése,
így a tisztított elfolyó víz a szigorú környezetvédelmi előírásokat tel-
jesíteni fogja, ezzel is csökkentve a működési kiadásokat.

Békés Város Önkormányzata a jelenlegi szennyvíztisztító telepet 1993-ban
építette, az akkor korszerűnek tartott, módosított A2/O eleveniszapos tech-
nológiával, 2.500 m3/nap kapacitással. Az akkori szennyvízmennyiség nem
érte el a napi 1000 m3-t. 1998-2010 között a város társulati, céltámogatási,
környezetvédelmi alapbeli források segítségével kiépítette a város teljes
területén a szennyvízhálózatot, melyre az érintett ingatlanok több mint 90
százaléka csatlakozott.
A rákötések következtében olyan terhelés érte a tisztítótelepet, amelyet bár
mennyiségben fogadni tudott, de a szervesanyag tisztítása már csak a határ-
érték fölött tudott megvalósulni. 
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. októberében KEOP
kiírásra nyújtott be pályázatot, melyet 2011. májusában támogatásra érde-
mesnek minősítettek. A projekt az Európai Unió támogatásával, a Kohéziós
Alap társfinanszírozásával valósul meg, 82,36%-os támogatási intenzitással.
A szakemberek elvárásai szerint lehetőség van az elérhető legjobb technoló-
gia kiválasztására.
A beruházással egyidejűleg a csatornahálózaton is megvalósul egy 20 millió
forintos rekonstrukció.
A beruházással alacsony működési költségű, korszerű szennyvíztisztító
telep fog megvalósulni, mely legalább két évtizedre megoldja a város ezen
problémáját.

Amire figyelni kell:
– A lehulló falevelek miatt

csökken a gumiabroncsok
tapadása.

– Esőben a látótávolság
csök ken, a járművek kör-
vonalai elmosódnak, és a
valóságosnál távolabbinak
látszanak. A közeledő jár-
művek távolságát sokan
túl-, míg a sebességüket
alulbecsülik.

– Nagyobb esőzések során a
rossz vízelvezetésű utakon
megáll a víz, melynek a
mélységét nem lehet megál-
lapítani. Ha relatív nagy
sebességgel érkezik a sofőr,
járműve kormányozhatat-
lanná válik.

– A földutakról felhordott
sáron a jármű könnyen meg-
 csúszhat.

– Az őszi-téli időszakban
nagyobb gondot kell fordí-
tani a járművek műszaki
állapotára. Át kell vizsgálni
a fékberendezéseket, a
gumiabroncsokat, a világí-
tó- és jelző berendezéseket,
ablaktörlőt, ablakmosót, az
utastér fűtő- és páramente-
sítő berendezéseit. 

– Téli gumiabroncs használata
+ 7 fok alatt javasolt, mely-
nek összetétele lágyabb, és
mintázatánál fogva megfele-
lő tapadást biztosít.

– Téli időszakban hidakon,
felüljárókon és erdősávval
védett útszakaszokon számí-
tani kell az úttest eljegesedé-
sére, valamint a hirtelen fel-
lépő oldalszélre. Jeges út felü-
leten minden hirtelen moz-
dulat a kormányon, fé ken
vagy a gázon tragédiához
vezethet. A jármű sebességét
gázelvétellel és motorfékkel
csökkentsük. Soha nem sza-
bad a gépkocsit hirtelen visz-
szakormányozni.

Kapcsoljon 
téli fokozatba!

Az őszi-téli időjárás be köszöntével megváltozott
közlekedési környezet vá ratlan helyzetek elé állít-
hatja a járművezetőket, melyre fel kell készülni. 

Még a hívő reformátusok
között is vannak, akik azt
vallják, hogy a tánc istentelen
dolog, Isten elleni vétek.
Pedig a Bibliában, a Pré diká -
tor könyvében azt olvassuk,
hogy „Mindennek megszabott
ideje van… Megvan az ideje a

nevetésnek… És megvan az
ideje a táncnak…” Ez a bibliai
gondolat, mint mottó fogadta
a vendégeket a harmadik
Békési Református Bálon no -
vember 12-én, hirdetne, hogy
ezen az estén és éjjelen igenis
szabad táncolni, sőt a vendég-
látók el is várják azt. 

Sokan eljöttek a nevezetes
alkalomra, százötven vendé-
get fogadott a díszteremmé

va rázsolt tornaterem, amelyet
a rendezvény főszponzora, a
Tisza Kálmán Közoktatási
Intézmény szakoktatói és
tanulói alakítottak báli han-
gulatúvá. A diákok voltak az
ügyes felszolgáló pincérek is
az est folyamán. 

A bél védnöke Erdős Nor bert
térségi országgyűlési kép viselő
és a megyei kormányhivatal kor-
mánymegbízottja volt, míg a
házigazda szerepet Izsó Gábor
polgármester és Pocsaji Ildikó
iskolaigazgató-helyettes vállalta. 

Jelen volt a Megyegyűlés el -
nöke, Farkas Zoltán, és alelnö-
ke, Mucsi András, továbbá dr.
Pálmai Tamás alpolgármester,
több önkormányzati képviselő,

valamint Nagy József esperes-
plébános. Katona Gyula refor-
mátus vezető lelkész kö szöntő-
jében kiemelte, hogy ennek a
bálnak is az a célja, rendelteté-
se, mint ami nagyszüleink, déd-
szüleink idejében volt: a közös-
ség formálása. Azt szeretnék

elérni, hogy a hasonló gondol-
kodású emberek összejöjjenek
baráti beszélgetésekre, hogy
jobban megismerjék egymást. 

A köszöntő beszédek után
gazdag és színes műsor szóra-
koztatta a kö zönséget. Fel lép -
tek a Kenye res Csaba által veze-
tett Fre golina Tár sas tánc Klub
tagjai, a református óvoda kis
táncosai, a Karacs Teréz Álta -
lános Iskola tanár-diák össze-

vont kórusa, amely a Körös
Cite razenekarral közösen béké-
si népdalokat adott elő. Képze -
letbeli színpadra lépett Ha nusz
Richárd és Varga Vik tória is.

A bál gasztronómiai finom-
ságait a Békés Megyei Hajnal
István Szolgáltató Centrum

szakácsai készítették, az ita-
loktól a békéscsabai Méteres-
Snack Centrum gondosko-
dott. A talpalávalót Szabó Pé -
ter szolgáltatta. 

Éjfél körül természetesen
tombolasorsolásra is sor ke rült,
a fődíj Csuta György festőmű-
vész egyik nagyméretű tájképe
volt, amelyet az alpolgármester
és felesége nyert meg.

Zsombok Imre

Amikor a táncnak van itt az ideje
III. BÉKÉSI REFORMÁTUS BÁL A KARACS TERÉZ ISKOLA TORNATERMÉBEN

A felvételen balról jobbra Pocsaji Ildikó igazgató-helyettes, Katona
Gyula vezető lelkipásztor és Izsó Gábor polgármester.

A református óvoda növendékei nagy sikert arattak táncukkal. Még
több fotó a bálról a www.bekesiujsag.hu oldalon.
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– Ki vagy te?
– Ez egy nehéz kérdés, még

sohasem gondoltam így végig.
Sok minden érdekel, sok min-
dennel foglalkoztam már.
Ami leginkább megmaradt
gimis korom óta, az a kézmű-
vesség. Kipróbáltam a tégla-
faragást, a festést, az illusztrá-
lást és a nemezkészítést. Ez
utóbbit aktívan művelem ma
is, próbálom fejleszteni maga-
mat. Több mindent gyűjtök,
amiről azt gondolom, hogy
később használható lesz. Most
például farönköket, amikből
állólámpát szeretnék készíte-
ni. Nekem az a pihenés, ha
alkothatok saját kedvtelésem-
re, használatomra, és ebben a
párom is támogat. Ez az, ami
legerősebb bennem, ez tart
egyensúlyban. A nemezelést
bevittem a munkahelyemre is,
és megmutattam azoknak az
embereknek, akik érdeklőd-
nek iránta. Nagy öröm volt
számomra, hogy másoknak is
élményt ad ez a technika, és
képessé váltak a „gyapjúgyú-
rás” alapjainak elsajátítására
olyan szinten, hogy az „őszi
gyümölcsnapon” már saját

standdal, saját termékékkel
tudtunk kiállni.

– Apropó, munkahely. Tu -
do másom szerint a Mentál -
higiénés Egyesület elnöke
vagy. Mit tudtok ti tenni a
lelki egészség érdekében?

– Van egyfajta profilunk: a
pszichiátriai és szenvedélybe-
tegek ellátása. Ez jelent lakó-
környezeti gondozást Béké -
sen, Csabán és a kistérségben,
Békésen még nappali ellátás

is működik. A szakorvosok
mellett mi is azon munkálko-
dunk, hogy ezek az emberek
újra egyensúlyba kerülhesse-
nek önmagukkal. Lehetőséget
biztosítunk számukra a közös-
ségbe való bekapcsolódáshoz,
reális célok megfogalmazásá-
hoz és annak megvalósításá-

hoz, valamint különböző kép-
zéseken való részvételhez. A
problémát az egyénnek kell
felismernie, mi csak segítő ke -
zet nyújtunk felé. A mi mun-
kánkra egyre nagyobb szük-
ség van. Mi vagyunk a Dél-
alföldi Regionális Szo ciális
Módszertana ezen célcsopor-
tokat ellátó intézmények szá-
mára. Szűcs Judit elnök mel-
lett szervezetünk társelnöke
vagyok. Az én dolgom a mód-

szertani feladatok elvégzése, a
szervezet szakmai fejlesztése,
valamint pályázati, pénzügyi
kontrollja mellett az ügyfelek
segítése. 

– Szociális munkás is vagy.
Mit értünk ez alatt?

– A szociális irányultságom
igazából gimis koromban kez-
dődött, amikor egy négyvég-
tagbénult nőt segítettünk a
mindennapi életvitelében egy
önkéntes program keretében.
Aztán más területekre vitt az
élet, de 2003-ban visszatalál-
tam szociális területre a Csa -
ládsegítő Szolgálatnál. A
Men tálhigiénés Egyesületnél
2006 júliusa óta folytatom a
választott hivatásomat mint
szociális szakember, reménye-
im szerint 2012-től pedig
mint főiskolát végzett szociá-
lis munkás. A szociális szakma
tulajdonképpen abban segít,
hogy az egyén újra megtalálja
az egyensúlyát és helyét a tár-
sadalomban. Nagyon fontos
az elfogadás, anélkül nem le -
het segítséget nyújtani. Ná -
lam ez a hivatásválasztás belső
indíttatás. Nincs sem szemé-
lyes, sem családi indíttatása.
Szeretem, hogy körülvesz egy
olyan közösség, amely segíteni
akar önmagán, és én hozzáte-
hetem azt, ami bennem van,
aki én vagyok.               Gugé

Következő interjúalanyunk
Polgár Zoltán, a sportcsarnok
vezetője.

52011. november 16.

Hogy más legyen…
„… és mindig tudd, hogy mit kell tenned érte, hogy
más legyen.” /Radnóti Miklós/ A 32 éves Tüzes
Katalin mindig tudja, mit kell tennie, hogy más,
hogy jobb legyen mind a saját, mind pedig mások
élete. Ismerjék meg Önök is ezt a mosolygós, örök
optimista és a világra bizalommal tekintő fiatalasz-
szonyt a vele készült interjúból!

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

Honlap:  www.bekesiallatvedok.hu 
Adó 1% – Adószám: 18392607-1-04.

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

1956-ban nem engedhette meg magának a Szovjetunió,
hogy precedenst teremtsen a magyar forradalom győzelme.
Ma a nemzetközi pénzvilág nem engedheti meg magának,
hogy a magyar gazdaságpolitika nem szokványos intézke-
dései mintául szolgáljanak más országoknak – mondta
Kövér László a Fidelitas tisztújító ülésén. Szerinte a jelen-
legi kormányzati ciklus Magyarországnak az utolsó esélye.
„A mi kudarcunk nem tud politikai ellenfeleink sikere
lenni. A mi kudarcunk az egész nemzet kudarca is egy-
ben”, vagyis a felelősség óriási és egyetemleges. Azt mond-
ta: ahol az IMF előírásai szerint próbáltak kilábalni a vál-
ságból, ott mindig gazdasági és szociális katasztrófa lett a
következmény. 2012 kérdésének azt nevezte, hogy a kor-
mány talpon tudja-e tartani az országot, vagy „elvérzik
abban a szabadságharcban”, amelyet azokkal szemben vív,
akik erre az országra „kizsákmányolandó gyarmatként,
pénzszivattyú kiüríthetetlennek tűnő medencéjeként”
tekintenek. A kormány emberfeletti munkát végzett, bár
sokan gondolják úgy a Fidesz szavazói között is, hogy töb-
bet is el lehetett volna érni, és előrébb kellene tartani, ám
az, amit a kormányoldal elért, mindent egybevetve, tisztes
eredmény, amely alkalmas a 2012-es év megalapozására.

A CSEND HANGJA
A fülzúgás Magyarországon körülbelül félmillió embert

érint. A betegek életkor szerinti megoszlása az elmúlt egy
évtized alatt jelentősen megváltozott, és az 55 év fölötti
korosztályról a 30 évesekre tolódott. A fülzúgással együtt
élő személyek olyan hangokat hallanak egyik vagy mind-
két fülükben, melyeket környezetük nem. Ez a sípolás,
kattogás, morajlás, sistergés, dübörgés rendkívül zavaró,
csökkenti a koncentráló-képességet, megnehezíti az elal-
vást, és állandó frusztrációt eredményez. A fülzúgás hátte-
rében állhatnak fülészeti és neurológiai betegségek, vér-
nyomással összefüggő problémák, bizonyos szervi betegsé-
gek vagy akár trauma is, például hirtelen erős zaj, hangos
zene. A legtöbb esetben a fülcsengés összefüggésbe hozha-
tó a fül elégtelen vérellátásával, amikor a sejtekhez, szöve-
tekhez nem jut elegendő oxigén. Ha valaki tartósan, egy-
két napon túl nem hall jól, vagy zúg a füle, minél előbb
szakemberhez kell fordulnia, gyógyulásának esélye az idő
múlásával egyre csökken. A gyógyszeres kezelés mellett
gyógyhatású készítmények, alternatív gyógymódok is lé -
teznek, melyekről tájékozódhat a Levendula Patikában.

Jeszenszky Attila, szakgyógyszerész

Izsó Gábor polgármester egy
csokor virággal és a minisztéri-
um emléklapjával köszöntötte
Szatmári Lász ló nét a 90. szüle-

tésnapja alkalmából. Zsuzsa
nénit sokan ismerhetik a piac-
ról, hiszen növényekkel foglal-

kozott, és hosszú éveken keresz-
tül árulta a palántákat. Öt
gyermeke van, és unokái közül
az egyik a családjával együtt

viseli gondját, így az idős hölgy
a fiatalok között továbbra is
őrzi szellemi frissességét.  

Szépkorút köszöntöttek



Tisztelt Olvasóink!
Az apróhirdetésekben

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

INGATLAN 
Békésen a Vásárszél utcában első eme -
leti, kétszobás, nagy konyhás, egyedi köz -
ponti fűtéses, légkondicionált 58 m2-es
lakó tele pi lakás eladó. Érd.: 30/414-87-95.
Békés legmagasabb részén 851 m2-es épí -
tési telek faházzal eladó. 70/324-74-24. 
Az Ék utcában garázs eladó. 30/320-60-71.
Fáyn, I. emeleti, háromszobás, 64 m2-es, er -
kélyes, felújított lakás garázzsal és téliesített
kamrával eladó vagy cserélhető kertes ház
értékegyeztetéssel. Érd.: 70/945-95-59. 
Ház eladó nagy udvarral a Lorántffy u. 5.
szám alatt. Tel.: 66/634-214.
Sürgősen eladó a Mezey u. 3. szám alatti
padlástér beépítéses családi ház. Érd.:
70/227-12-70.
Békés központjában, a Juhos Fotó fölött
kétszobás, III. emeleti lakás garázzsal
vagy nélküle eladó. Érd.: 30/320-60-71.
Összközművesített telken komfort nélküli
ház eladó. Érd.: 30/320-60-71.
Rosszerdőn 10x10-es téglaépítésű, két-
szobás lakás eladó. Villany, víz, kövesút, 8
kvadrát földdel. Érd.: Békés, Summás u. 3.
vagy 30/386-89-65.
A Legelő u. 29. számú ház eladó. Fél kom -
fortos melléképülettel, nagy kerttel. Érd.:
30/38-68-965. Békés, Summás u. 3. 
Elcserélném háromszobás, nappalis, két -
konyhás, két fürdőszobás, összkomfortos,
garázsos családi házamat háromszo bás
első emeleti lakásra, értékegyeztetéssel.
Érd.: 30/542-72-12.
Kertes ház sürgősen eladó a Hegedűs u.
5. szám alatt. Érd.: 30/423-58-79.
Eladó egy másfélszobás + konyha + für -
dő szobás lakás Tarhoson. 30/406-13-38.

Ház eladó a Rákóczi u. 20. alatt. Érd.:
30/48-10-449.
Egyszobás vegyes falazatú ház sürgősen
eladó Békésen. Tel.: 70/235-97-29.
Békésen kétszobás, téglaépítésű kocka -
ház eladó. Tel.: 20/20-60-161.
Ady-n, negyedik emeleti, 59 m2-es, külön
szobás, nagy erkélyes, egyedi lomkamrás
lakás jutányos áron eladó. 20/248-50-87.
Ház eladó Békésen. Érd.: 66/415-380.
Ady 8/C-ben a negyedik emeleten 76 m2-
es, háromszobás, felújított, egyedi órás la -
kás eladó. Érd.: 30/46-20-746.
Békésen kétszobás családi ház eladó.
Érd.: 66/634-103, 30/55-19-108.
Összkomfortos családi ház sürgősen eladó
Békésen a Magyar Imre u. 30. szám alatt.
Békéscsabán (Jaminában) háromszobás
+ étkezős családi ház eladó nagy mel-
léképülettel, kétállású garázzsal. Tel.: 20/
521-95-04.
Mezőberényben kétszobás, összkomfor-
tos, 12 éve épült ház eladó. 30/355-24-38.
Kamuton ház sürgősen eladó. 70/539-09-40.

INGATLAN 2 MILLIÓ FORINTIG

Komfort nélküli kisház eladó, 100 m2 tel ken.
Irányár: 1,2 millió Ft. Tel.: 30/463-20-51.

INGATLAN 2-5 MILLIÓ FT KÖZÖTT

Félkomfortos régi ház sürgősen eladó. Bé -
kés, Kopasz u. 10. Irányár: 3,4 millió Ft. Érd.:
Békés, Mátyás u. 20. Tel.: 20/912-48-06. 
Nagykertben kétszobás, nappalis, ebédlős
ház gazdasági épülettel, 7 kvadrát földdel
eladó 3,5 millió Ft-ért. Tel.: 20/571-51-25.
A Veres Péter téren V. emeleti, erkélyes,
egyedi gázkazános lakás eladó vagy ker -
tes házra cserélhető. Ár: 5 millió Ft. Tel.:
70/204-28-28.

INGATLAN 5-8 MILLIÓ FT KÖZÖTT

Társasház eladó Irányi D. u. 51. alatt. Ár:
5,5 millió vagy megegyezés szerint. Érd.:
70/776-88-33, 66/634-238. 

A Veres P. téren egy 2,5 szobássá átalakí-
tott erkélyes, egyedi gázkazános lakás el -
adó. Házra is cserélhető hasonló érték-
ben. Irányár 6 millió Ft. Tel.: 30/476-93-80.   
Kétszobás, összkomfortos ház eladó. Bé -
kés, Mátyás u. 20. Irányár: 6,8 millió Ft.
Tel.: 20/912-48-06.
Békésen, a Széchenyi tér 2-ben 2,5 szo -
bás, II. emeleti, 65 m2-es, azonnal költöz -
hető, világos lakás eladó 6,9 millió Ft-ért.
70/234-64-19.

INGATLAN 8-10 MILLIÓ FT KÖZÖTT

Családi ház eladó Mezőberényben. Három
szoba, külön konyha és étkező. Telek:
1200 m2, tele meggyfával. 60 m2-es mel-
lék épület. Fűtés: gáz-központifűtés +
cserépkályha. Irányár 8,7 millió Ft. Tel.:
70/943-96-13. 
Móricz Zs. u. 12-ben ház eladó. Tömbla -
kás ra csere érdekel I. emeltig, értékegyez -
tetéssel. Irányár: 9,6 millió Ft. Érd.: 70/59-
67-401, egész nap.

INGATLAN 10-15 MILLIÓ FT KÖZÖTT

A Kereszt utcában igényesen kialakított,
két szobás nappalis kertes családi ház
gazdasági épületekkel eladó 10,9 millió Ft-
ért. 20/416-91-17.
Kétlakásos kertes ház eladó főútvonal
mel lett 12 millióért. Érd.: 20/331-69-82.
Háromszobás családi ház műhellyel, ipari
árammal eladó. Békés, Árvíz u. 1. Irányár:
12 millió Ft. Tel.: 70/406-26-48.
Eladó vagy első emeleti tömblakásra cse -
rélhető egy teljesen felújított téglaház fűt -
hető garázzsal a fürdő és Dánfok vonzás -
körzetében. Irányár:12,8 millió Ft. Érd.:
70/67-83-155, csak hétvégén.

INGATLAN 15 MILLIÓ FT FÖLÖTT

Eladó vagy békéscsabai házra cserélhető
értékegyeztetéssel Budapest vonzáskör -
ze tében lévő tetőtér beépítéses, 25 éve
épült kertes ház. Irányár: 16 millió Ft. Érd.:
20/926-13-47. 

KIADÓ INGATLAN

Békésen a belvárosban, a Fáy 1-ben ga -
rázs kiadó. Érd.: 66/411-837.
Fáy utca elején kiadó egy 20 m2-es garázs.
Jó beállási lehetőség. Érd.: 66/634-207.

KERT
Malomasszonykertben, járdás dűlőtől
nem messze 1486 m2 alap területű, beke -
rített gyümölcsöskert fúrt kúttal eladó.
Rajta téglaépület szigetelt tetőtérrel és
pincével, árammal. Érd.: 30/82-41-570
vagy pppandras@citromail.hu.
Malomasszonykertben közművesített zárt
kert, rajta téglaépítésű kis házzal eladó a
Csabai úthoz közel. Érd.: 30/314-58-02.
Nagykertben 5,3 kvadrát bekerített zártkert
fúrt kúttal, gyümölcsössel eladó. Tel.:
66/634-460, este.
Délóban 5700 m2 szántóföld eladó. 30/
381-37-27.
Gyümölcsös a Sebők kertben eladó. Vil -
lany, víz, faház van. Tel.: 70/235-97-29.
Eladó 1,5 hektár 38,80 AK szántóföld Tar -
hos külterületén. Dréncsövezett és öntö -
zésre alkalmas. Tel.: 20/387-39-79, 30/
978-65-91.

JÁRMŰ, ALKATRÉSZ
Kétütemű Trabant eladó. Tel.: 30/65-52-515.
Régi motorkerékpárokat vagy alkatré szei -
ket keresek megvételre. Hiányos, roncs is
érdekel. Tel.: 66/412-862, 70/36-68-635.
Megkímélt 1.1-es 206-os 11 éves Peugeot
20 ezer km-rel, nyugdíjastól eladó. Jó die -
sel ötajtós autót beszámítok, akkor is, ha
öreg. 30/578-63-80.

ÁLLAT
Pecsenyeliba eladó. Békés, Raktár sor 24.
70/881-93-00.
Selejt kocát vennék. 30/537-87-35.
Egy szép fiúcica ingyen elvihető. 66/415-967.
Fekete fajtiszta pulikutya eladó. Tel.: 70/
77-92-811.
Húshibrid csirke eladó konyhakészen
vagy élve. Érd.: 20/289-80-04.
Nagysúlyú hízó hasítva eladó. 30/537-87-35.
Egy db 190 kg-os sertés eladó. Érd.: 66/
634-708.
Vágni való kisgalamb élve, vagy pucolva
eladó. Tel.: 30/433-79-89.

TÁRSKERESÉS
56 éves férfi élettársat keres. Tel.: 30/573-
77-54.

61 éves özvegy nő férfit keres 73 éves kor -
ig, ismerkedés céljából. Tel.: 70/20-40-112.
Komoly kapcsolatra keresek társam. Negy -
venes férfiak előnyben. 30/558-71-26.

MUNKÁT KERES, AJÁNL
Saját autómmal munkát keresek. Minden
megoldás érdekel. Tel.: 30/573-77-54.
Segédmunkát keresek. 20/33-20-768.
Kombi személyautómmal munkát kere-
sek. Érd.: 20/39-330-082.
Rokkantnyugdíjas hölgy jó kézügyes ség -
gel bedolgozói munkát keres. Tel.: 66/634-
553, 20/220-85-26.

EGYÉB
41-es méretű munkabakancs, 170/50-es
mun karuha öltöny, Lehel kombinált hűtő -
gép eladó. 30/655-25-15.
Zanussi fagyasztószekrény, Zanussi hűtő -
szekrény, szövőszék, üveges ablakke re -
tek, keverőtárcsás mosógép, centrifuga
és heverők nagyon jó állapotban, olcsón
eladók. Tel.: 30/246-96-79.
63 cm-es tévé olcsón eladó. 30/323-79-22.
Privileg 4000-s overlock varrógép, fém há -
zas kitűnő állapotban lévő háztartási var-
rógép eladó (négyszálas, kéttűs, vág, szeg
és összevarr). Érd.: 20/80-77-679.
Eladó szép, fekete Johnson akusztikus gi -
tár. Új húrokkal, megkímélt állapotban.
Érd.: 20/80-77-679.
Háromkerekű, jó állapotú felnőtt kerékpár
teljes felszereléssel 28.500 Ft-ért eladó.
Érd.: 20/944-19-95.
Üstben főtt szilvalekvár és kisbálás búza-
szalma eladó. Tel.: 30/433-79-89.
Eladó vagy jószágra cserélhető termény-
daráló. Tel.: 30/320-60-71.
32-es elektromos húsdaráló eladó 70/
385-4315, Szigetvári u. 45.
Benzines utcai rokkantkocsi eladó, kézzel
hajtós utcai rokkant kerékpár elvihető.
Tel.: 70/368-18-16.
Ötliteres fémkupakos olasz borosüvegek
vennék. Tel.: 66/414-007, este.
Eladó egy 2x3-as piaci sátor, ruhaállvá -
nyok, asztalok tetővel, járókák. Érd.: 30/
361-17-01.
Villanymotorok, ütvefúró, gyári bikázó, fér -
fi kerékpár, kistraktor, eke, ekekapa, tégla,
faanyag, cserép eladó. Békés, Mikes u. 12.
Tel.: 66/412-862. 
Labdarózsa, jázmin, kecskerágó, tiszafa
cse meték eladók. 20/355-77-26.
Emeletes lakásból való 150x150-es ab -
lakok és toknélküli ajtólapok több méret-
ben eladók. 30/578-63-80.

Használt televízió 800 Ft-ért eladó.
70/236-35-37.
Eladó 2 db rekamié, 6 db fotel, taka rí -
tógép, háromrészes ülőke. 30/905-49-14.
Újszerű akkumulátortöltő 6-12 voltos
220V-ról 2000 Ft-ért eladó. 70/236-35-37.
Eladó 2 db zománcozott 20-25 literes
zsírosbödön. Kovács Mátyás. Békés,
Farkas Gy. u. 1. 
2 db 20 literes szabványos fém benzines -
kanna (1500 Ft/db) eladó. 70/236-36-37.
Hordozható csempekályha eladó. Érd.:
70/70-36-470.
Eladó: háromszemélyes ágymenűtartós
rekamié két fotellal újszerű állapotban 35
ezer Ft-ért. Tel.: 20/416-91-17. 
Karácsonyi rózsa (pirosló hunyor) eladó.
20/355-77-26.
Színestévé, nagy mikró eladó. Tel.: 20/
220-85-26, 66/634-553.
Kutyaújságok 1995-2005-ig eladók. 50
Ft/db 70/236-35-37.
Eladó 2 db 50 literes kosaras üveg, szo -
bapáfrányok, leánderek. Tel.: 66/416-144.
Békés, Deák F. u. 39. 
2 db nagyméretű, jó állapotú fa kutyaház
eladó (5500 Ft/db). 70/236-35-37.
Légpuskát vennék. Slávia előnyben. Maxi -
mum 10 ezer Ft-ig. Tel.: 20/228-58-66.
Közepes Bioptron lámpa eladó. 20/331-
69-82.
Szabadföldi fagyálló amarilliszhagymák
eladók. 20/355-77-26.
2 db terménydaráló, zománcozott üst üst -
házzal, 28-as női kerékpár eladó. Tel.: 20/
355-77-26.
Textima varrógép 30 ezer Ft-ért, 3x2 m-es
újszerű szőnyeg nyolcezerért, ruhásszek -
rény nyolcezerért, 4 db fotel 2000 Ft/db
áron eladó. 20/416-91-17.
Új német légpuska eladó. Rosszat, régit 10
ezer Ft-ig beszámítok. Tel.: 20/62-92-838.
Jó állapotú 2 x 3 m-es perzsaszőnyeg
3000 Ft-ért eladó. 70/236-35-37.
Rossz akkumulátort, vashulladékot vásá -
rolok. 30/230-58-53.
Új kolbásztöltőgép eladó. Érd.: 66/411-938.
Aranyeső, boglárka, hibiszkuszcserjék
eladók. 20/355-77-26.
Üres gázpalack 6000 Ft-ért eladó. 70/
236-35-37.
Eladó: teleajtó, 4 db 100-as vasbak, mal-
terrosta, kézi kukoricamorzsoló, 220 W-os
terménydaráló, piaci mérleg, egyka ri kás vil-
lanyrezsó, Zsuzsi kötőgép. 30/381-37-27.
Alig használt Bioptron lámpa 255 ezer Ft-
ért eladó. 66/643-971.
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Apróhirdetések

INGYENES LAKOSSÁGI APRÓHIRDETÉS LEADÁSA 
A KÖVETKEZŐ HELYEN LEHETSÉGES: 

CERKA PAPÍRBOLT (PIAC TÉR).
VALAMINT ELKÜLDHETŐ LEVÉLBEN ÉS E-MAILBEN: 

5630 BÉKÉS PF. 61. VAGY BEKESIUJSAG@GLOBONET.HU. 
MAXIMÁLIS TERJEDELEM 15 SZÓ.

MOBILTELEFONOKNÁL A SZÁMOK ELÉ EZ SZÜKSÉGES: 0036
LEADÁSI ÉS BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ: NOVEMBER 22. KEDD 12 ÓRA.

A Pszichiátriai Nappali El -
látó és Szociális Foglal koztató
Intézmények igazgatója,
Gyet vai Gellért elmondta,
hogy ezt a folyamatot a foko-
zatosság jellemezte: előbb a
Szabó Dezső utcai Aktív Ház -
ban, aztán a Cseresznye utcai
Kreatív Ház ban, végül a Hu -
nyadi tér 1/1. szám alatti Esély
Házban dolgoztak. Utóbbi a
szervezet székhelye lett, az
ünnepség is itt, ebben az egy-
kori iskolaépületben zajlott.
Elhangzott to vábbá, hogy az
elmúlt években a munkájuk
jelentősen függött a minden-
kor változó törvényi háttértől,
amely olykor szinte teljesen
ellehetetlenítette a foglalkoz-
tató intézmények mű ködését.
Szinte csoda, hogy mindezek
ellenére még mű ködni tud-
nak, sőt jelenleg az ország
egyik legtöbb megtermelt

értéket előállító foglalkoztató-
ja lehet a Szent Lázár. Munká -
jukat a piacok, a kereslet
folyamatos keresése jellemezte.
Most éppen alkatrész-össze-
szereléssel foglalkoznak (be -

dol gozóként több vállalkozás-
nak), hálókötéssel és egyéb
betanított munkákkal, népvi-
seletek és más varrott termé-
kek előállításával 50 ellátottat
foglalkoztatnak, míg a teljes
dolgozói létszám 62 személy. 

Az ünnepségen visszaemlé-
kezések és fotók segítségével
felidézték az elmúlt öt év leg-
szebb pillanatait, majd ebéd
és az ünnepi torta közös elfo-
gyasztása zárta a rendezvényt.

Sz. K.

Fél évtizedes jubileum 
a Szent Lázárnál

Öt esztendeje, 2006-ban kezdte meg kialakítani a
Szent Lázár Alapítvány a foglalkoztatóinak hálóza-
tát. Az eltelt években közel százötven, hátrányos
helyzetű személynek tudtak hosszabb-rövidebb
ideig munkát, hasznos elfoglaltságot adni – derült
ki a napokban megtartott jubileumi ünnepségen.

Értesítem a Tisztelt La kos ságot, hogy Bé -
kés Város Ön kor mányzata Képviselő-testüle-
te 2011. december 1-jén 15 órától általános
közmeghallgatást tart a városi vezetők és az
önkormányzati képviselők részvételével. 

A közmeghallgatásra ezú ton tisztelettel
meghívjuk a város azon polgárait, akik vé le-
ményüket, javaslataikat e fó rumon el szeret-
nék mondani. 

A közmeghallgatás első részében Békés
Város Ön kor mányzata 2012. évi költség-

vetési koncepciója kerül megtárgyalásra, a
közmeghallgatás második részében pedig
általános, közérdekű javaslatok és kérdések
megtételére nyílik lehetőség Békés Város
Önkor mány za ta Képviselő-testületének
szervezeti és működési szabályzatáról szóló
13/2011. (IV.1.) önkormányzati rendelet
25.§ – 26.§ rendelkezéseinek megfelelően. 

A közmeghallgatás helye: Polgármesteri
Hivatal (Békés, Petőfi utca 2.) Nagyterme.

Izsó Gábor, polgármester

Lakossági felhívás közmeghallgatásról

Pünkösdi Cigánymisszió
Szeretet Szolgálata 

keres a rászorultak részére bútorokat, fûtôberendezést
(kályha, csempekályha) és használható edényt, 

evôeszközt, illetve tartós élelmiszert, 
valamint hagyatékokból felhasználható dolgokat.

Az adományról visszajelzést, igazolást adunk.

Karácsony közeledtével újra szervezzük és gyûjtjük 
a karácsonyi cipôsdoboz-ajándékokat. 

Tavaly 15-17 helyszínre juttattuk el az ajándékokat, 
és örömöt tudtunk szerezni a gyerekeknek.

Csatlakozzon hozzánk, és Ön is készítsen gyermekeivel,
unokáival együtt. Lehet, hogy a rászorultaknak, 

a nehéz helyzetben lévô családoknál 
ez lesz az egyedüli ajándék az idén.

Gyûjtés: 5630 Békés, Petôfi u. 56.
Munkanapon: 8-16 óra között

Info telefon: 06/20-886-4484, 06/70-315-9427

„ADNI ÖRÖM”

Kovács Istvánné Eszter, a Szent Lázár Alapítvány kuratóriumának
elnöke az ünnepség résztvevői között.
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Nemrégiben sikerült megfejteni a Copiale
Chiphert, egy 105 oldalas terjedelmű, kézzel
írott szabadkőműves iratot, melyet 1970-ben
fedeztek fel Berlinben, s azóta próbálták valla-
tóra fogni. A tintával írott kötetben görög és
latin betűk, illetve szimbólumok alkották a
szöveget, amelyet nem csak megfejteni nem
tudtak, de a szöveg nyelvéről sem volt fogal-
muk. Hosszú ideig azt hitték, hogy a latin
betűk fogják előbbre vinni a desifrírozás (kód-
fejtés) folyamatát, mígnem kiderült, hogy ezek
a betűk mindössze csak a szóközöket jelölik.

Hogyan sikerült rájönni a szöveg nyitjára?
Sajnos a kihalt nyelvek kutatója és az automa-
tikus fordítás szakembere külön-külön csődöt
mondott, de kutatócsoportot létrehozva segít-
ségül hívták a számítógépes nyelvészetet. Ez
az új keletű tudomány azt használja fel, hogy
minden nyelvre jellemző, milyen betűcsoporto-
kat használ, és azokat milyen gyakorisággal.
Magyar példával: elképzelhetetlen, hogy nyel-

vünkben nyl betűkombinációval szó kezdődne,
tehát ha ilyet találna a kutató, a magyar nyel-
vet ki is lehetne zárni a szóba jöhető nyelvek
közül. Mivel német nyelvterületen bukkant fel
a kötet, erre a nyelvre gyanakodtak, de ez nem
hozott eredményt. Mintegy két hónapi kuta-
tás után derült ki, hogy mégis ezen a nyelven
szólnak hozzánk a szabadkőművesek, csak ép -
pen a XVIII. századi dialektusban: szemészet-
ről, szertartásokról és a skót testvériség elveiről
írnak a könyvben, s ez utóbbi kettő titkossága
folytán volt szükség a szöveg kódolására.

Mit tegyünk, ha mi magunk akarunk
kódtörésre vállalkozni? Ha biztosan magyar
nyelvű a szöveg, és a szavak végén két egy-
forma betűt látunk, az csak a t lehet (szimp-
lán is gyakran előfordul, többek között
tárgyragként). Ha ezt behelyettesítjük, és
hozzávesszük, hogy a leggyakoribb magán-
hangzónk az e, akkor már sokat haladtunk
előre…                    Szilágyiné Szabó Ágnes

Egy nyelvet beszélünk
KÓD

November 17. csütörtök 14 óra
Békés Város Nyugdíjasok Érdekvédelmi
Egyesülete klubdélutánja.
Nyugdíjasok Háza

November 17. csütörtök 14 óra
Frakk, a macskák réme – zenés mesejáték kisis-
kolásoknak a Fogi Színház előadásában. Jegyár:
680 Ft/fő.
Kulturális központ

November 18. péntek 17 óra
A Békési Fotós Klub Fókusz-Pókusz című kiállí-
tásának megnyitója. Megnyitja: Balázs László
önkormányzati képviselő. A tárlat január 3-ig
nyitvatartási időben ingyenesen látogatható a
kápolnateremben.
Kulturális központ

November 23. szerda 10 óra
Minden egér szereti a sajtot – mesejáték óvodá-
soknak a Meskete Meseszínház előadásában.
Jegyár: 550 Ft/fő.
Kulturális központ

November 25. péntek 8-13:30
Véradás a Vöröskereszt szervezésében. 
Nyugdíjasok Háza

November 26. szombat 16 óra 
Békési FKC – Dabas-Diego KC bajnoki férfi
kézilabda-mérkőzés.
Sportcsarnok

November 29. kedd 8-15 óra
Biliárdverseny ebéddel egybekötve a Békési
Nyugdíjasok Egyesületében.
Nyugdíjasok Háza

November 29. kedd 18 óra
Ifj. Tompó László irodalomtörténész előadása
Prohászka Ottokár küzdelmei a magyarságért címmel
a „Hazatalálás” előadássorozat keretében. A belé-
pés ingyenes. Szervezők: Múltunk A Jövőnkért
Szövetség, Életfa Kulturális Alapítvány.
Kulturális központ

November 30. szerda 16 óra
Békési Kertbarát Kör közgyűlése.
Nyugdíjasok Háza

BÉKÉSI PROGRAMAJÁNLATOK NOVEMBER 16-30. KÖZÖTT
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Október 13-án rendezték
meg az Apáczai Tankönyv kiadó
és a nagykőrösi Kossuth Lajos
Általános Iskola közös szervezé-
sében a „Fénylő csillagok száza-
da” országos tanulmányi ver-
senyt. A Szegedi Kis István
Református Gimná zium, Álta -

lános Iskola, Óvoda és Kollé -
gium alsó tagozatos gyermekei
két kategóriában is megméret-
tették magukat: hangos olva-
sásból és szövegértésből.

A versenyre a gyerekek és
felkészítőik nagy izgalommal
és sok-sok munkával készültek

a tanév kezdete óta. A hangos
olvasás kategóriában Maczik
Róbert országos 2. helyezést
(felkészítő: Hanuszné Pesti
Erika), míg szövegértés kate-
góriában Balog Gábor orszá-
gos 3. helyezést ért el (felkészí-
tő: Fekete Józsefné).

Jól olvastak a kisiskolások 
SZEGEDISEK ORSZÁGOS SIKERE

DEBA-PRINT KFT. (Értékesítés, Ügyfélszolgálat)

5630 Békés, Ligeti Pavilon sor 3/2.
Telefon: 66/411-270 • Mobil: 30/370 8516
Nyitva tartás: Hétfő-Péntek: 8:30-17:30; Szombat: 8:30-12 óráig

Hasonlóan a tavaszi rendez-
vényhez, most ősszel is dr.
Pálmai Tamás alpolgármester
nyitotta meg a hatodik alka-
lommal megrendezett Fre -
golina Kupa versenyeit, a
tánciskolások táncversenyét,
városunk kulturális központ-
jában. Az október 29-én lezaj-
lott táncversenyre ezúttal is
nagyszámú, összesen 103 pár
nevezett. A zsűritagok közül
már járt ezen a versenyen
korábban Sziliné Csáki Emília
(Szeghalom) és Bíró Csaba
(Debrecen), míg először vál-
lalta a zsűrizést Lengyel Zol -
tán (Szeged), Szabó Norbert
(Deb recen) és Tályai András
(Hajdúböszörmény). 

A békésiek mellett az or szág

számos városából érkeztek tán-
cosok, így mások mellett Deb -
recenből, Tiszaújvá rosból,
Szen tesről, Hajdúbö ször mény -

ből és  a megyéből. A Fregolina
Tár sastánc Klub versenyzői
közül két páros ért el jó ered-
ményt: a felnőtt standard ka te-
góriában Békési Gergely és
Bíró Emese párosa második
lett, míg Oláh Ádám és Bíró
Veronika az ifjúsági standard
táncokban (Angol keringő,
Tangó, Quickstep, Bécsi ke rin-
gő) negyedikek lettek. 

A táncverseny főszervezője
és lebonyolítója ezúttal is
Kenyeres Csaba táncpedagó-
gus, a Fregolinba Társastánc
Klub vezetője volt. A rendez-
vényt Kovács István, Juhász
Sándor, Vizsnyiczai Sándor
vállalkozók, valamint az Írisz
és a Paulcsik Virágüzletek
támogatták.                 Zs. I.

Táncosok koptatták a parkettet

Fotók a versenyről:
 www.bekesiuj sag.hu.
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Lapunk megjelenését
Békés Megye

Önkormányzata 
támogatta.
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Horgász
szemmel

Aki kipróbálta a villantózást,
valószínűleg ezzel a fajtájával
kezdte. Használata egyszerű,
ezért gyerekek is könnyen elsa-

játíthatják. A villantó
lényegében egy rozs-
damentes tengely

körül forgó
fémkaná l,

ami pul-
z á l ó

r e z o -
nan -
c i á t
kelt a

v í zben.
Alkalmazásakor
minden esetben a
körforgó elé egy jó
minőségű wolf-
ram előke szüksé-

ges, ami jó minőségű kapocs-
csal és forgóval van ellátva. Ha
esetleg nincs előkénk, akkor
megteszi egy szintén jó minősé-
gű forgó kapocs is. Ezekre azért
van szükség, mert a villantó
forgása a zsinórunkat becsavar-
ja, és használhatatlanná válik.
For mai kialakításuk változatos,
méretválasztékuk a 00-ástól a
7-esig terjed. A színválaszték
széles, különösen bevált az
ezüstös és az arany. Tapasztalat
szerint a csukák nagy része ezt
a csalit kedveli, becsapható
általa, de ki kell tapasztalni,
hogy az adott vízen milyen
méretű és színű kör forgó a
nyerő. Használata: ha látom,
hogy rablás mutatkozik, akkor
a rabláson túldobok 2-3 mé -
tert, várok, amíg süllyed, majd
lassan elindítom az orsót, és
szép lassan gyorsítok. Időnként
megállítom, majd újra gyorsí-
tok. Ezzel a rendszertelen, de
mégis jónak mondható perge-
tési móddal meg lehet téveszte-
ni a csukákat. 

Szekerczés Sándor

KÖRFORGÓ 
VILLANTÓ

BÉKÉSI ÚJSÁG
helyi információs,

közéleti és hirdetési újság

Megjelenik:
1994. évtõl, minden második héten

Főszerkesztõ:
Szegfû Katalin 30/432-20-30

Hirdetésszervezõk:
Szelezsán Angéla 30/49-58-420

Kraszkó Ilona 20/32-34-247

Postacím: 5630 Békés, Pf. 61.

E-mail: 
bekesiujsag@globonet.hu  

info@bekesiujsag.hu

Web:
www.bekesiujsag.hu

Kiadó: Családért Alapítvány

Nyomda:
Bentos-Print Kft. (Békéscsaba)

HU ISSN 1218-4241

Békési
Mentálhigiénés
Szolgálat
Békés, Borosgyán u. 1/1.
Tel: 66/643-991
www.bekesmenta.hu

Fogadjuk és továbbítjuk rászorult ügyfeleinknek 
a következőket:

jó állapotú használt ruha és cipő (bármely életkorú
gyermek, férfi, nő), megunt gyermekjáték: 

Konyhai kiegészítők: háztartási eszközök, edények,
evőeszközök, poharak stb. 

Zárható szekrények, mosógép, centrifuga, kályha.
Használt P4. számítógép 

intézményünkbe klienseink részére.
Köszönet az eddigi felajánlásokért.

Az idei telet is megszínesíti a
Vektor Kupa békési kispályás
labdarúgó bajnokság. A mecs-
cseket november 27-től vasárna-
ponként tartják a Sportcsar -
nokban. Nevezni november 24-
ig lehet Polgár Zoltánnál sze-
mélyesen vagy telefonon (20/
528-25-22). Ezúttal két kategó-
riában írják ki a bajnokságot:
„Amatőr” és „Öregfiúk” kate-

góriákban. Amatőrök között 18
évnél idősebb, nem igazolt férfi-
ak sportolhatnak, míg az
Öregfiúk csapatának minden
tagja 40 évesnél idősebb kell,
hogy legyen. Nevezési díj: 35000
Ft/csapat. A kategóriák első
három helyezettje pénzjutalom-
ban részesül, emellett dí jazzák a
legjobb kapust, me zőnyjátékost
és a gólkirályt. 

Ezen a télen is: Vektor Kupa

Az MMA (Mixed Martial
Arts, azaz Kevert Harcmű vé -
szet) eredete vitatott, de biz-
tos, hogy ez az egyik legkomp-
lexebb küzdősport. Az álló
küzdelemnek ugyanolyan
nagy szerepe van, mint a föld-
harcnak. A szabályok lehetővé
teszik, hogy a földön is lehet
ütések és rúgások különböző
formáit alkalmazni fejre és
testre egyaránt, sőt a térd és
könyök használata is szabá-
lyos. Továbbá dobások, feszí-
tések és fojtások is megenge-
dettek. A küzdelem feladásig
vagy kiütésig tart. Az MMA
küzdelmekre többnyire jel-
lemző, hogy az ütközetek idő
előtt véget érnek. Míg más
küzdősportokban a 10 unciás
kesztyűt és esetenként más
védőfelszerelést használnak,
az MMA-ban kiskesztyű van
alkalmazva, ami nem sokat
véd a mérete miatt. 

Petrovszki Attila gyermek-
ként ismerkedett meg a küz-
dősportokkal, majd az
erősportok kezdték érdekelni.

– Erőemelésben 2008-ban
a WPC-WPO (professzioná-
lis) Magyar Bajnok lettem,
majd egy év múlva egy súly-
csoporttal feljebb a dobogó
harmadik fokán állhattam,
vagyis akkor már az ország
legjobb erőemelőivel és erős-
embereivel küzdhettem meg
– mondta el lapunknak. 

Éppen a profi Eu rópa-baj -
nok ságra készült, ami kor
ízületi problémái miatt abba
kellett hagynia az erőspor-
tot. Műtéte után nem sokkal
újra edzeni kezdett, és egyre
inkább az MMA-hoz került
közelebb. Szabó Sándor és
Kiss Károly edzi, akik mind
az állóharcban, mind a föld-
harcban a lehető legjobb

szakmai hátteret biztosítják.
Attila mutatója jelenleg 9
győzelem mellett egy veresé-
get számol, Moldáviában egy
többszörös dzsúdó és sambo
bajnok ellen, vitatható kö -
rülmények között szenvedett
vereséget. A közelmúltban
egy romániai pénzdíjas tor-
nát nyert meg. 

Petrovszki Attila főszereplő-
je volt a nemrégiben megtar-
tott békési küzdősport gálá-
nak is. Román ellenfelét guil-
lotine-ba fogta, és rövid időn
belül feladásra kényszerítette.

– A klub, amelyhez tartoz-
tam, az ország legjobb harco-
sait „halmozta fel”, de néhány
hónappal ezelőtt darabjaira
hullott, és kilátástalanak tűnt

mindannyiunk sorsa. Kovács
Attila, a hazai MMA-sport
hajtómotorja sietett segítsé-
gemre, aki külföldi meccseket
szervez számomra. Néhány

nappal ezelőtt felkérést kap-
tam a minden évben megren-
dezésre kerülő szentesi gálára,
amelyet a Sport1 tévécsatorna
élőben közvetít. Illetve
Kovács Szabolcstól, a debrece-
ni Pitbull MMA klub vezető-
jétől kaptam ígéretet, hogy a
december 13-án, Debrecenben
sorra kerülő MMA gálán visz-
szavághatok a moldáv Dru -
cioc Gheorgh-nak.

Attila híres arról, hogy igazi
harcosként a szorítóban min-
denkor 100 százalékos teljesít-
ményre törekszik. Erre, vala-
mint arra buzdítja a kezdő
sportolókat, hogy edzőik ta -
nácsait fogadják meg, és töre-
kedjenek saját maguk tűrőké-
pességét túlszárnyalni.

Nemzetközi versenyeken indul
a békési harcos

A békési Petrovszki Attila az MMA szabályrend-
szerén alapuló küzdősportban az ország egyik
meghatározó alakja.

November 9-én Békésen
második alkalommal került
sor a Sportnap megrendezésé-
re, a Városi Sportcsarnokban,
a TÁMOP 5.3.3-08/2-2009-
0002 Kézen-fog-lak projekt
támogatásával.  

A rendezvény regionális volt,
hiszen Orosháza, Gyula, Kecs -
ke mét és Békés hajléktalanszál-
lóinak lakói, a pályázatba
bevont személyek, valamint
hozzátartozóik vettek részt raj -
ta. A rendezvényt csapatver-
sennyel kezdték, majd később
az egyéni versenyszámok zajlot-
tak. Lengőteke, kosárra dobás,
darts és römi közül lehetett vá -
lasztani az indulóknak. A csa-
pat- és egyéni versenyek győz-
tesei az ok levél mellett sport-
szereket, édes séget is kaptak. A
sportnap zárásaként közösen
fo gyasztották el az ebédet. 

A szervezők célja a sportnap-
pal a szórakozás mellett a kö -
zösségépítés volt. Azért is fon-
tosak ezek a szabadidős progra-
mok, hogy a hajléktalan-ellá-
tásban dolgozó szakemberek és
a gondozottak kapcsolatai erő-
södjenek.                             

�

Hajléktalanok
sportnapja Békésen

A Békés Megyei Tisza Kál -
mán Közoktatási Intéz mény
békési oktatási egysége nyer-
te meg az első alkalommal
megrendezett Békés Megyei
Ren dészeti Versenyt Doboz-
Sza na zugban. A vetélkedésen
a me gyei fenntartású intéz-

ményekben a rendvédelmi
képzésben résztvevő tanulók
mérhették össze erejüket és
ügyességüket. A versenyszá-
mok között például légpus-
kalövészet, síkfutás, helyből
távolugrás és kézigránátdo-
bás szerepelt. 

Békési siker a megyei
rendészeti versenyen

A katasztrófavédelmi számok között volt tömlőgurítás és sugárszerelés is.
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