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MEGJELENIK: Békés, Bélmegyer, Kamut, Murony, Tarhos településeken
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Szavazzon ön is!
www.bekesiujsag.hu

USZODA NYITVA TARTÁSA:
– hétfô-péntek: 6-20 óra
– szombat: 8-20 óra
– vasárnap 8-18 óra

Gyógyszertári
ügyeleti rend
AUGUSZTUS 7-14.
Jázmin Patika (Rákóczi u.)
AUGUSZTUS 14-21.
Turul Patika (Piac tér)
AUGUSZTUS 21-28.
Oroszlán Patika (Kossuth u.)
Hétfőtől péntekig 18-20 óráig,
vasárnap és ünnepnap 9-11 óra,
valamint 17-18 óra között.
Váltás mindig szombaton
reggel fél nyolckor.
Figyelem, egyes gyógyszertárak
szombaton is nyitva tartanak.
Orvosi ügyelet: 416-637

AZ EMBEREKRŐL SENKI SEM BESZÉL?
Mielőtt a helyi politika dolgait próbálnánk elemezni és
feldolgozni, hiszen ettől fortyog
a város közvéleménye, mindenekelőtt e cikk alcímében olvasható gondolatról kell beszélnünk, ez a legfontosabb. Mert a
város jövője szempontjából rettenetesen fontos ugyan a
következő helyhatósági választások győztesének kiléte, az
eljövendő polgármester személye, a testület összetétele, de az,
hogy a lassan a nyomor szélére
kerülő, az éhezés határán álló

Dr. Hepp Ferenc
Tagintézmény tanévnyitója
Tisztelt Lakosok!
Kedves Szülôk!
Békés Város Önkormányzata
nevében tájékoztatjuk
a Békési Kistérségi Iskola
Dr. Hepp Ferenc
Tagintézményébe járó
gyermekek, diákok szüleit,
hogy az iskola
2010/2011-es
tanévnyitójának az idôpontja:
2010. szeptember 5.
vasárnap, 16 óra.
Ezen alkalomból hivatalosan is
átadásra kerül a több mint
félmilliárd forintból felújított
tagintézmény.
A megnyitóra mindenkit szeretettel várunk.

És velük... velünk ki törődik?

békési kisemberrel mi lesz,
rajta ki segít, ennek kell mindenek fölött állnia. Hiszen ez
az egész politika ezért van,
ezért kellene lennie, hogy őket
szolgálja. Még a miniszter szó is
szolgát jelent, az őt megválasztó nép szolgáját, s nem első sorban milliós fizetést, luxusautót,
irodát. Hát akkor az egyszerű,
mezei helyi képviselő! Neki a
szolgák szolgájának kellene
lennie.
Mindezek helyett mit látunk, hallunk? Egy, a várost

ellenzéki sorban is fejleszteni
tudó, működő városvezetést
szétverni szándékozó, csak saját
hasznot néző akarnok csapat
kardcsörtetését, mindenkin
való átgázolását. Miért? A hatalomért, a pozícióért, a pénzért.
Közben azt látja az emberfia,
hogy az ártézi kútról a biciklijét
a kantakassal hazatoló, egy élet
munkájától hétrét görnyedt
mamika vagy tatika otthon
csak egy pislákoló villanykörtét
tud meggyújtani.
Folytatás a 3. oldalon.

Tovább viszik Békés jó hírét
A Békési Galériában a
korábbi években készített
alkotásokból összeállított
tárlatmegnyitóval indult, és
a békéscsabai Jankay Ga lériában egy kiállítással zárult a XX. Csuta Nemzetközi Művésztelep. A békéscsabai kiállításra „A Kor”
mottóval frissiben készül alkotások jutottak el, ezzel is
megyei rangúvá emelve az
alkotótábort. A telepre idén
harmincnál is több művész
érkezett az ötlet- és házigazda, Csuta György meghívá-

sá ra, részben külföldről,
rész ben országunk számos
pontjáról, hogy egy héten át
kellemes közegben, egymást
is inspirálva együtt alkosson
a Bolyai utca 17. szám alatt.
Békési személyek összefogásával, a város és megye támogatásával, így együtt színesítették és pezsdítették településünk kulturális életét,
nyertek ihletet alkotásaikhoz, eljuttatva közel s meszszire Békés tájait, látványosságait, az itt átélt órák, napok hangulatát.

FOTÓ: GAZSÓ JÁNOS
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Az „Összefogás” együtt, tovább, a városért!
KÉPÜNK ILLUSZTRÁCIÓ. FOTÓ: GAZSÓ JÁNOS

Melyik a legszebb
békési középület?

Többeket a kikötő ihletett meg.

Készüljünk együtt a 12. Madzagfalvi Napokra
Idén a XII. Madzagfalvi Napokat szeptember 10-12-én
rendezik meg. A főszervezők az
Ön közreműködésére is számítanak. Tavaly indult el a közös
kezdeményezés,
melyben
kerestük Madzagfalva termelőjét, szolgáltatóját, kereskedőjét, és kuponrendszerre épülő
vásárlást ösztönző ötletünkkel
is megkerestük a helyi vállalkozásokat. Ezeknek a kezdeményezéseknek számunkra is
meglepő sikerük volt, a vártnál
is többen támogatták új ötletünket. A város lakosságának
több mint tíz százaléka szavazott a versenyben lévő vállalkozókra és vállalkozásokra,
összesen 2212 szavazat érkezett be hozzánk. Minden kedves békési lakosnak ez úton is
köszönjük közreműködését!
A 2010-ben meghirdetésre
kerülő akciók és versenyek sora

kibővül. Célunk a Madzagfalvi
Napok programsorozatát mindenki számára interaktívvá
tenni, és a vállalkozóknak játékos formában segíteni PR tevékenységük bővítésében és a
márkaépítésben. Az egyes felhívásokra bárki jelentkezhet, aki
részese szeretne lenni a város
életének: magánszemélyek,

SZENT ISTVÁN NAPI ÜNNEPSÉG
2010. AUGUSZTUS 20. (PÉNTEK)

civil szervezetek, intézmények
és vállalkozások egyaránt. Éljen

Madzagfalvi „Legek” Versenye
Teljesen új kezdeményezésünkre mindenki jelentkezhet,
aki úgy érzi, hogy bármiben is kitűnik a többiek közül,
vagy el tudja készíteni/ki tudja állítani Madzagfalva „Legjét”. Az attrakciók között a legötletesebb, legkreatívabb,
leginteraktívabb kiállítóknak helyet biztosítunk. Legyen
Ön a legkreatívabb vállalkozó szellemű békési, aki példaértékű ötletével megmozgatja a közönség fantáziáját, és
rámutat a környezetünkben lévő lehetőségek kreatív felhasználására! A jövő és a vállalkozások sikeressége ma már
az egyediségben, a kreatív megújulásban rejlik! Éljen a
lehetőséggel, legyen Ön Madzagfalva „Legje”! A nevezés
ingyenes, és augusztus 25-ig lehetséges.

a lehetőséggel! A versenyen
résztvevőkre szavazók között
ajándékokat sorsolunk ki.
Koszecz Sándor

A XII. Madzagfalvi
Napok felhívásait és jelentkezési lapjait megtalálja honlapunkon:
www.bekesikultura.hu.
Bővebb tájékoztatás:
Békés Városi Kulturális
Központ 5630 Békés,
Jantyik M. u. 23-25. Telefon: 66/411-142, 20/
569-80-58.

9 óra Ünnepi szentmise a hazáért a Szentháromság
Plébániatemplomban
9.15 Ünnepi istentisztelet a református templomban
9.45 Térzene. Közreműködik a Békés Városi Ifjúsági
Fúvószenekar. Vezényel: Bagoly László, a Békési
Kistérségi Iskola Alapfokú Művészeti Tagiskolájának igazgatója
10 óra Ünnepi műsor a Királyok Kapujánál
Himnusz
Kaffka Margit: Augusztus című versét Soós
Enikő adja elő
Ünnepi köszöntőt mond Izsó Gábor, Békés
város polgármestere
Az új kenyér megszentelése, megáldása ökumenikus szertartás szerint
A Belencéres Néptáncegyüttes műsora
Faludi Ferenc: Szent István királyhoz című
versét hallhatjuk Soós Enikő előadásában
Szózat
ÜNNEPELJÜNK EGYÜTT!
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Az Új Magyarország Fejlesztési Terv
egymásra épülő programjai tették lehetővé, hogy az iskolában első lépésben infrastrukturális fejlesztés valósuljon meg: a
DAOP-4.2.1/2F-2f-2009-0007 pályázat
keretében a Hepp Ferenc Tagiskola teljes
felújítása a szep temberi tanévkezdésre
készül el. Az infrastrukturális fejlesztést
módszertani megújulás követte: a pedagógusok több mint 60 %-a vett részt a
TÁMOP 3.1.4 pályázaton belül a kompetencia alapú oktatást segítő továbbképzé-

sen, ebből 30 óra informatikai (IKT) továbbképzés volt.
Az egymásra épülő pályázatok első két
szakasza a tanulási-tanítási környezet kialakításával segítette a tanulók fejlődését, a harmadik szakasz közvetlenül a tanulókat célozta meg. A népszerűbb nevén tanulói laptopprogramnak nevezett TIOP 1.1.1-09/1-20100085 pályázat keretén belül az iskola 20 osztályának 447 tanulója jut a tanulást segítő
korszerű informatikai eszközhöz.
A könnyen kezelhető kis játékszernek
tűnő gépekre szinte minden tantárgy megértését megkönnyítő digitális tananyagok kerülnek, melyek az órai és tanórán kívüli
munkát is segítik. A tanári laptopok képesek
együttesen és egyenként is felügyelni a tanulók munkáját, a feleltetésen és az egyéni
munkán túl a tanár-diák közvetlen beszélgetés lehetőségét is biztosítják.
E-világban tanulunk – együttnevelés modern infrastruktúrával. Ez a jövő februárig
megvalósuló pályázat címe, s egyben célja is.
A számítógép sokaknak munkaeszköz, másoknak tanulási segédlet, de legtöbbünknek
szórakozást is nyújt. Szeretnénk, hogy a tanulás is érdekesebb, szórakoztatóbb legyen e
pályázat eredményeként.


A világhálón is:

www.bekesiujsag.hu

ÉLÕ BOLYGÓ
Köztünk jár a kisgólya
Békés főterén az elmúlt hetekben szokatlan eseményre figyeltek fel az emberek. Sokan alig akarnak hinni a szemüknek, amikor hol a bevásárlóközpontok
parkolóinál, hol pedig a forgalmas Kossuth út kellős közepén megpillantanak
egy nyugodtan sétáló gólyát.

Vannak, akik megszánják élelemmel, emiatt napról-napra szelídebb, és már attól sem
ijed meg, ha egészen közel merészkednek
hozzá a kíváncsi emberek. De csak néhány
embernek engedte meg, hogy megsimogassák. Emlékezhetünk pár évvel ezelőttről Rudi
gólyára, aki olyan barátságos volt az emberekkel, hogy a Duzzasztóhoz járt kunyerálni

halat a horgászoktól. Úgy tűnik, most egy
hasonló életvitelű gólyával gazdagodtunk.
Szemmel láthatóan az emberek között remekül érzi magát. Határtalanul merész és bátor,
már-már játékos, bár ez annak tudható be,
hogy a fiatal, az önálló életet még éppen csak
kóstolgató, fészkéből nemrég kirepült fiatal
madárnak nincsen igazi veszélyérzete. Nem
tudja, hogy az emberi közegben ezernyi
veszély leselkedik rá. A közlekedési csomópontokon komótosan sétálgat, és értetlenül
bámul a gépjárműkre, amikor a gépkocsivezetők hangosan rádudálnak.
Mindig tartsuk szem előtt, hogy ő vadmadár!
Tartsuk meg a tisztes távolságot, mert soha nem
lehet tudni azt, hogy milyen ösztönök vezérlik
az adott pillanatban. Könnyen saját maga is
veszélyessé tud válni, ha úgy érzi, nincsen biztonságban, vagy zavarja a közelségünk. Ez az
ártatlannak tűnő fiatal madár hegyes, hosszú
csőrével röpke másodpercek alatt komoly és erőteljes ütést tud mérni bármely testrészünkre.
Elégedjünk meg azzal, hogy távolabbról gyönyörködünk benne. Minden úton közlekedő
legyen nagyon elővigyázatos vele, és LASSÍTVA,
óvatosan kerülje ki a madarat!
„ESÉLY” Állat- és Természetvédő
Közhasznú Egyesület

Köszönet a kerékpárosbarát támogatóknak
Július 24-25-én a Fenntartható Térségért Alapítvány
(FETA) szervezésében megvalósult az I. Békési Kerékpárosfesztivál. Az időjárás viszontagságai miatt a fesztivál több
programja sajnálatos módon
elmaradt, de számos programelem megvalósult, és igen jó
visszhangot váltott ki. Bár az
időjárás idén nem volt kegyes
hozzánk, jövőre újra megrendezzük a fesztivált, remélhetőleg szikrázó napsütésben. Addig
is rendszeres programokkal
látja el a FETA saját szervezésben, valamint a városi rendezvényekhez kapcsolódóan a
helybeli családi és baráti összejöveteleket, sportolást kedvelő
lakosságot, és az idelátogató
turistákat.
A fesztivál nem valósulhatott
volna meg, ha nincsenek mindazon magánszemélyek, médiumok, vállalkozások és szerveze-

mi életében jelentős szerepet
vállalnak!

FOTÓ: GAZSÓ JÁNOS

Békés Város Önkormányzata a TIOP
1.1.1-09 pályázaton sikeresen vett részt, és
több mint 60 millió forintot nyert a Békési
Kistérségi Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat informatikai fejlesztésére.

FOTÓ: GAZSÓ JÁNOS

E-világi játékok

tek, akik és amelyek a kerékpáros életvitelt támogatandónak
ítélik, és felajánlásaikkal nem
segítik az I. Békési Kerékpárosfesztivált. Ezúton is köszönjük
támogatóink segítségét!

Anyakönyvi hírek
Házasságot kötöttek: Fodor
Sándor és Vetési Júlia,
Gulyás István és Szász
Andrea, Nagy Róbert és
Duzs Diána.
Sok boldogságot kívánunk!
Elhunytak: Reszelő Dániel
(55 évesen), Vágási László
(54), Fazekas Mihály (78,
Bélmegyer), Szegfű András
(85, Murony), Hégely László
(69), Csávás Sándorné (50),

Hidvégi László (80), özv.
Takács Imréné (83), Hidvégi
Gáborné (93), Szabó Sándor
(83), özv. Szabó Lászlóné
(86), Kelemen Mihály (82),
Sipaki András (55, Murony),
Gulyás József (51).
Nyugodjanak békében!

A FETA ajánlja az alábbi
vállalkozásokat és szervezeteket, hiszen magas minőségű szolgáltatásokat nyújtanak, kiváló termékeket állítanak elő és Békés társadal-

Fő támogatók: Békés Város Önkormányzata, Békési Újság, Békésmátrix, Docufox Kft., IntlliHome,
Marathon Sportszergyár Zrt., Metódus Kft., Streamline Purchasing Kft.
Támogatók, együttműködő szervezetek: Bagoly Étterem, Békés és Vidéke
ÁFÉSZ, Békés Városi Kulturális Központ, Békési Fotó Klub, Békési Hulladékgyűjtő Kft., Békési Kajak-Kenu
Club, Békési Kishajó Kikötő – Almási
Imre, Békési Photo Hall Telefonszerviz,
Békési Polgárőrség, Békési Rendőrkapitányság, Belterep Kft, Botond Autó
Kft., Csapó Pékség Kft., Dübögő Étterem, Európa Universitas, Ezüsttoll,
Fakuckó – Juhos és Társa Kft., Gradinauri Codru – Békéscsaba, JátékVár –
Pap János, K. Szabóné Kocsor Anna,
KIS Autós-Motoros Iskola, Kis Zoltán:
www. mobilkemence.hu, Kisfaló Büfé,
Korbasket Kft., Lagzi Cukrászda, Molnár István (Mobil Kerékpárkölcsönző,
Tarhos), Napraforgó Játék-dohány üzlet, Papírbolt - Kugyelka Mihály, Piaci
Zöldséges, Rákóczi ABC, Rehabil Kft.,
RUTIN Autósiskola, Szám-Tech Szaküzlet, Szent Lázár Alapítvány – Kis
Madzagos Bolt, Trend Sport Bolt,
Vasker Plusz Kft., Veloshop Kerékpár és
Alkatrész Szaküzlet, Wiener Center Kft.
– Bécsi Gábor.
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Az „Összefogás” együtt, tovább, a városért!
Folytatás a címoldalról
Hogy csak a konyhában
tud fűteni, hogy a hozatott kis
vékony ebédből még a vacsorára is kell, hogy jusson, és
még a kutyusnak is kell adnia
belőle. Róluk ebben a rettenetes acsarkodásban ugyan ki
beszél? Csak a lokálpatrióta
emberekből összeállt Jobboldali Összefogás tagjai, akiket
nem a rang, nem a hatalom
érdekel, hanem a város, annak
összes lakója, azok sorsa.
A kormányt, a „nagy”
Fideszt, a KDNP-vel való
szövetséget, közös, országépítő munkájukat elismerés
illeti, ezzel nem is volna baj.
A gondok helyi – jelen esetben békési – szinten kezdődnek, ahol éppen ezt a munkát kihasználva akar egy
Fidesz-zászló alatt hajózó,
arra egyáltalán nem hivatott
csapat hatalomhoz jutni,
élén Erdős Norberttel, aki az
országgyűlési képviselői,
parlamenti jegyzői, bizottsági tagi budapesti munkája és
fizetése mellett a békési polgármesteri tisztséget is el
akarja látni. Mikor? Hogyan?
Hogy teljesen érthető legyen mindenki számára a
helyzet, nézzük az eseményeket időrendben! Erdős Norbertnek június derekáig kellett volna polgármestert jelölni. Izsó Gábor szeretett volna
Fidesz-jelölte polgármester
lenni továbbra is. Ezt a jelölést
Erdős meg is ígérte, sőt, Izsó
elmondása szerint írásban is
megtette, azaz, hogy nem
indul ellene, helyette polgármesterként. A hírek szerint
Erdős a megyei közgyűlés
elnöke akart lenni, de nem
sikerült. Ezek után prefektusi
státusra vágyott, ami, ugyancsak a hírek szerint, szintén
nem sikerült. Mindeközben
az idő telt, és Izsó Gábor polgármester-jelölti megnevezése
elmaradt, ezért fogadta el a
Fidesszel szövetséges KDNP
jelölését és támogatását, és
zárkózott fel melléje a négy
évvel ezelőtt győztes Jobboldali Összefogás csapata,
Erdős kivételével. Három héttel ezután Erdős megszavaztatta magát Fidesz-színekben
induló polgármester-jelöltként, és összeszedett egy csapatot, amely a „nagy” Fidesz
árnyékában akar pozícióhoz
jutni. Hogy mi lesz Békéssel,
a kisemberekkel, az számukra
a jelek szerint másodlagos sajnos. Erről így nyilatkozott
Izsó: „Valóban jelen voltam a
Fidesz helyi csoportjának jelölő ülésén, ahol az elnökség
gyakorlatilag önmagát jelölte
a polgármester- jelölti és képviselőjelölti helyekre. Engem,
mint a Fidesz jelenlegi polgár-

mesterét, fel sem vettek a
jelöltek listájára. Az elmúlt
négy évben sikerült bebizonyítanom, hogy Békésen a
Fidesz politikája valósult meg.
Nem értek egyet azzal, hogy
az elnökség döntése Békés
lobbiérdekeit szolgálja.”
Mivel Erdős Fidesz-jelölt
lett, és mert pártszövetség
van a Fidesz és a KDNP között, a feszültség, az egymás

Ugyanígy környékezték
meg – mézes-mázos és kevésbé szép szavakkal –
Deákné Domonkos Juliannát és Mucsi Andrást is,
akik ellenálltak a kísértésnek. Pár nappal ezek után,
derült égből villámcsapásként jelent meg a Fidesz városi vezetése és dr. Tóth
Attila a polgármesteri irodában. Hogy ott mi történt,

hogy a várost hetediziglen is
ide gyökerező vagy itt tartósan gyökeret vert embereknek kell irányítani, aki valódi
lokálpatrióták. Akiknek a
város az első, és annak minden lakója, aki nem csak
„projekteket” akar lehozni és
„menedzselni”, hanem a
békésiek mindennapi apró
nyűgével is szeretne foglalkozni, a lelküket is ápolni.

A Jobboldali Összefogás Békésért Polgári Kör - KDNP jelöltjei a helyhatósági választásokon. Balról
jobbra: Barkász Sándor, Balázs László, Pocsai Ildikó, Miklós Lajos, Dr. Pálmai Tamás, Vámos László,
Mészáros Sándor, Mucsi András.

ellen való indulás elkerülése
végett a KDNP keresztényi
módon a jelölést visszavonta,
de Izsó Gábor támogatását
továbbra is fenntartotta, mint
ahogy a mai napig jelöli és
támogatja a Jobboldali Összefogás jelöltjeit is. Közben
Erdős Norbert Izsó Gábornak
– aki erről be is számolt
nagyon sok embernek a városban – alpolgármesteri széket ígért és igen tetemes fizetést, költségtérítést, irodát, ha
átáll hozzá. Izsó Gábor erről
így nyilatkozott: „A helyi Fidesz-csoport döntött: a várost
négy éve sikerrel irányító
frakcióból csak Erdős Norbert
határozott úgy, hogy kiválik
közülünk. Ezt mi, a Fidesz, a
Jobboldali Összefogás és a
KDNP jelenlegi képviselői
sajnálattal vettük tudomásul,
és továbbra is Képviselő Úr
egyéni ambícióinak tulajdo-

nem tudjuk, de Izsó Gábor
lefújta a sajtótájékoztatót, és
közölte az Összefogás csapatával, hogy nem indul polgármester-jelöltként, hanem „átigazol” Erdősékhez,
indul náluk, az Összefogás
ellenében, és elfogadja az
alpolgármesteri pozíciót,
amit számára felkínáltak.
Ugyanezt hivatalosan még
nem jelentette be. Sajtónyilatkozatában így fogalmaz:
„Négy évvel ezelőtt a békési
jobboldalnak csak széles körű összefogással sikerült
győznie. Jelenleg ez az egység megbomlani látszik a
polgármester-jelölés körül
kialakult vitában. Hosszas
mérlegelés után Békés város
hosszú távú érdekeit szem
előtt tartva úgy döntöttem,
hogy nem kívánok egy, a
várost megosztó politikai
csatározás része lenni.”

nítjuk. Erdős úr alpolgármesteri felajánlását a fentiek tükrében komolytalannak tartom, semmilyen ajánlat hatására sem fogom cserbenhagyni azon képviselőtársaimat,
akikre mind jómagam, mind
Békés város is számíthatott
2006 ősze óta. Ismételten szeretném leszögezni, hogy
engem és – a rengeteg visszajelzés alapján – a város lakosságát is meglepte a bejelentés
nyomán kialakult helyzet.”

Hogy állunk ma? Indul a
választáson a jelenlegi várost
irányító csapat, azaz a Jobboldali Összefogás Békésért
Polgári Kör-KDNP, meg
nem erősített hírek szerint
szintén indul az MSZP, a
Jobbik, az Ipartestület és az
Erdős-féle Fideszes társaság.
Ez van tehát. Meg a józan
eszünk, a békési emberek
józansága, ítélőképessége,
igazságérzete, az át nem verhetősége, hiszen ők tudják,

Akiket nem a „Majd bevisz
minket a kedvező politikai
szél” szlogen irányít, hanem a
becsületesség, az önzetlenség,
a valódi tenni- és segíteni
akarás, aki nem a szájukkal,
hanem a kezükkel dolgoznak.
Ezért is – kicsit laikusan
latolgatva a dolgokat –
mondjuk azt, hogy talán a
jórészt kipróbált emberekből álló Összefogás csapata
az, amely a fenti kritériumoknak leginkább megfelel,
és valószínűleg ezért is gondolkodtak a polgármesterjelöltjük állításakor a város
egyik ismert és elismert családjának sarjában, a mindannyiunk által tisztelt Vámos Laci bácsi fiában, ifjabb
Vámos Lászlóban.
Nem szép és nem könnyű
hetek elé nézünk. De a Békési Újság szerkesztői azt
kívánják, hogy sárdobálás ne
legyen, hogy a legjobb győzzön. Hogy a szavazók ne a
címkét, hanem a jelöltet, az
embert nézzék, azt, aki nem
csak ígér, hanem meg is áll
egy percre, meg is hallgatja
szavukat, és valóban segít is,
ha kell.
Mert azt tapasztaljuk a
városban járva-kelve, hogy
elege van már a békésieknek abból, hogy ejtőernyősök mondják meg a tutit, és
fikarcnyit sem törődve az
itt lakókkal, dagadt zsebbel
távozzanak, ha magasabb
szék kerül valahol. Hogy
ők, helyi kisemberek csak
akkor legyenek fontosak, ha
épp szavazni kell. Ők a
többi hétköznapon is fontosak szeretnének lenni a városvezetésnek. És ebben nagyon igazuk van.

Je g y z e t

Logó és billog
Pálmai
Tamás

A logó egy szervezet egyedi,
jól felismerhető, azonosításra
szolgáló jele. Egy jól bejáratott
logónak komoly reklámértéke
van, a politikai pártok ezért
komolyan ráfigyelnek. De
nem csak pénzt költenek rá,
hanem rengeteg nekik dolgozó kisember sok éves munkája
is benne van egy logó hitelességében. Választások közelednek. A ma kormányzó szövetség fő ereje a Fidesz. Kormánya, annak vezetője hatvan
nap alatt emberfeletti munkát
végzett. Nagyon sokunk megelégedésére. Még a népnyúzó
neoliberális pénzvilág képviselőivel is szembementek.
Értünk. Ők tehát, és a párt
más prominensei, de egyszerű
„talpasai” is a maguk mindennapi egyszerű, sokszor fárasztó és unalmas - de nélkülözhetetlen – munkájával évek óta
hozzájárulnak ahhoz, hogy a
logó igazat, követendőt hirdessen. 2010-re mindez 2/3-ot
eredményezett.
Békésen is az országoshoz
hasonló szép választási eredmények születtek. Ezt húzza
alá az a fantasztikus tény is,
hogy négy évvel ezelőtt a
polgári oldal teljes összefogását létrehozva választást
nyert a mai városvezetés.
Méghozzá úgy, hogy tízből
tíz helyet nyert meg. Erősítette és éltette, mondtam
múlt időben, mert sajnos a
jelen időt már nem használhatom. Kevesebben lettünk,
de együtt maradtunk. A tizedik egységet bontott, kilépett, s saját karriert, még
egy pozíciót akarva csapatot
verbuvált, és indul a polgármesteri székért. Izsó Gábor,
Békés polgármestere, augusztus negyedikéig csapatunk vezető embere és jelöltje volt, visszautasítva a neki
felkínált, zsíros fizetéssel járó
alpolgármesteri állást Erdős
Norbert esetleges városvezetése alatt. Ám augusztus
negyedikén délelőtt, miután
irodáját mondhatni megszállta a helyi Fidesz vezetése, és ahol dr. Tóth Attila is
jelen volt, kihátrált az Összefogás csapatából, mégis elfogadta a felkínált alpolgármesteri állásajánlatot, és
egyéni jelöltként is indul Erdős csapatában. Utóbbi abban bízik, hogy egy Békés
méretű városban az emberek
a pártlogót nézik, amikor választanak, és nem az embert,

aki indul. És most már abban
is, hogy Izsó Gábor arca neki
szerez majd szavazatokat.
Önös pozíciószerzés reményében, az egységet szétverve, a város érdekeit semmibe
véve, a párt sok kis munkásának és országos vezetésének, a kormánynak, Orbán
Viktor miniszterelnök verejtékes munkájának fel- és
kihasználásával, a nyerőnek
remélt logó árnyékában a
hatalom fele ólálkodnak.
Nem kímélnek e cél érdekében sem Istent, sem embert.
Mondják, Erdős Norbert a
megyei közgyűlés elnöke akart
lenni. Nem jött össze neki, így,
a hírek szerint, kinézte a prefektusi (alispáni) pozíciót. Ez
sem sikerült. Így nem maradt
más, „csak” a békési polgármesterség. Ezért nem nevezett
meg sokáig polgármestert,
ezért hitegette előbb, majd
„győzte meg” – hogy milyen
„eszközökkel”, ki tudja – Izsó
Gábort. És logikája szerint
bármi áron kell még valami
státus, mert négy év múlva a
megyei
választókerületek
száma lecsökken hétről négyre, a békési megszűnhet, s
akkor mi lesz vele? Őszintén
szólva: kit érdekel? De, hogy
mi lesz Békéssel, az igenis
érdekel mindannyiunkat. Azt
hittük, a múlt rendszer letűntével az enyészeté lett a kilóra
megvásárlás, a zsarolás, a
fenyegetés, a megfélemlítés, a
„véletlenszerű” hatósági vizsgálat, az egzisztenciális ellehetetlenítés eszköztára. Úgy néz
ki, naivak voltunk. Magam
már megjártam rendőrséget,
bíróságot Erdős feljelentése
miatt. Akkor is csak magyarul
és csak az igazat mondtam el.
El is bukta jogerősen a pert.
Most (tőle nyilvánvalóan teljesen függetlenül, és csakis a
véletlennek köszönhetően)
szeretteim, barátaim éri ilyenolyan megpróbáltatás. Állunk
elébe. De azt már én is mondom (mindössze húsz éves
békési múltammal is), hogy el
a kezekkel a városunkról! S ha
én ezt mondom, mit mondhat, gondolhat egy igazi, tősgyökeres békési ember, aki
mindezt látja? A békési
embereknek józan paraszti
eszük van. Ők nem néznek
semmilyen plecsnit, logót. Ők
az embert nézik, annak becsületességét, munkáját. Így
viszont szégyenjellé válhat,
billogként bőrükre éghet a
haszonlesőknek a nyerőnek
remélt logó.
Hajrá Magyarország, hajrá
magyarok, hajrá Orbán Viktor, hajrá Fidesz-KDNP szövetség, hajrá az Összefogás
csapata és hajrá Vámos László!
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Ország-világ ismerni fogja Kamut nevét
Kamut nyerte azt a néhányak által sajtótörténeti
jelentőségűnek nevezett versenyt, amelynek végén
a Békéshez közeli település egyik parkját a legnépszerűbb magyarországi hírportálról, Index.hunak nevezik el.
A versenyre nyolc település
jelentkezett, és az olvasók
döntötték el, melyik falu
nevezzen el utcát, teret vagy
parkot az Indexről, egyben
kapjon lehetőséget a bemutatkozásra, hogy ismertebb legyen. Kamut a vetélkedés során három Zala megyei kistelepülést győzött le. Lapunknak a kamuti ötletgazda, Kanalas Sándor informatikus
elmondta, hogy a névadó ünnepségre várhatón a következő hónapban kerül sor. A
zenés fesztivál fellépőinek, és
a további programokhoz az
ötleteket email-ben várják
azoktól, akik szavazataikkal
segítették Kamut győzelmét.

Úgy tudjuk, Békésről, a megyeszékhelyről, más megyei
településekről és persze az
ország egyéb részeiről is érkeztek a szavazatok. De még
külföldről is. Mindenki megmozdult, akinek Kamut győzelme fontos volt. Az e-mail
cím: park.kamut@index.hu.
A tervek szerint további
rendezvényekhez is segítő
kezet nyújt a hírportál, egyben külön rovatot kap Kamut,
ahová híreket, tudósításokat
feltöltve önmagára irányíthatja a közvélemény figyelmét.
- Ha ügyesen menedzseljük
ezt az oldalt, a térség egésze
profitálhat belőle. Meghívunk
majd civil- vagy sportszerve-

zeteket a faluba, akár Békésről is, és ennek híre messzire eljut. Meg vagyok róla győződve, hogy az információnak
ereje és értéke van – mondta
el a Békési Újságnak Kanalas
Sándor, aki a győzelmet az
összefogásban, a lelkes tenni
akarásban látja.
A parknévadásnak még van
bizonyos jogi procedúrája.
Augusztus 12-i ülésén várhatóan határozatot hoz róla a
korábban szándéknyilatkozattal egyöntetűen a terv mellett
kiállt képviselő-testület, hiszen
a Munkácsy utcában lévő 4994
négyzetméteres terület önkormányzati tulajdonban van. A
névváltozással kapcsolatos hatósági eljárás megkezdéséhez
még szükség van az Index.hu
Zrt. hozzájáruló nyilatkozatára
a név felvételét illetően, és
ezután következhet a földhivatal névbejegyzése, mellyel létrejön a kamuti Index.hu Park –

ismertette a menetet Balog
Imréné polgármester, külön
megköszönve a békésiek szavazatait, valamint a helyi és a
megyei sajtó támogatását.
Kamuton nagy az érdeklődés az Internet iránt – mondta
Kanalas Sándor, de sajnos nem
mindenki számára érhető el a
világháló. A fiatalok tanuláshoz, munkához, barátkozáshoz
használják, az idősebbek információszerzésre és a távolabb
élő családtagokkal kapcsolattartásra.
Szegfű Katalin

Ez alkalommal nem Békés
múltjáról szeretnék írni, bár
részben mégis szó lesz róla,
hanem egy hozzám látogató
külföldi
levelezőbarátom
megjegyzése ösztönöz e cikk
megírására.
„Tudod, te Sándor, hogy ez
a kisváros milyen gyönyörű!
Engem és a feleségemet nagyon megfogott” – mondta,
és még hozzáfűzte, hogy
„büszke lehetsz rá, hogy itt
élsz. Sok a fa, szépek a virágok, de nem csak a városközpontban, hanem amint a sétánkon látjuk, másfelé is.”
Ezeket a mondatokat hallgatva úgy éreztem, talán mi,
itt élők mindezeket nem veszszük észre, és az egyre szebb
és virágosabb tereket, utcákat
minden nap látva nem figye-

A SEGÍTSÉG IGEN KÖZEL VAN!
Az elmúlt hónapokban sok segítségért kinyújtott kezet láthattunk az árvízsújtott területeken. De az élet más nehézségeiben is
igaz ez a megállapítás. Ezekben a helyzetekben az ember által
nyújtott segítség csak egy időszakot tud magába foglalni. Az életet megváltoztató segítség nincsen távol senkitől sem. A Zsoltárok 34. rész 18-19.: „Akik az Úrhoz kiáltanak, azokat meghallgatja és kimenti őket minden bajból. Közel van az Úr a megtört szívűekhez, és a sebzett lelkűeket megsegíti.”
Isten az ember életének a megoldását az Ő Fiában, Jézus
Krisztusban hozta el a számunkra, kivétel nélkül a bűntől és
annak következményétől, a szellemi haláltól. A kimenekedés
közel van, el van készítve: „A megtört szívűeket és a sebzett lelkűeket megsegítem.” „Az Isten nem ember, hogy hazudjon.”
Talán sok töprengés, álmatlan éjszakák, felszültséggel teli nappalok és a megoldási lehetőségek hosszú sora is kevésnek bizonyult. De a segítség ott van a te szádban, illetve a te kezedben,
kiálts az Úrhoz: „Hívj segítségül engem a nyomorúság idején, én
megszabadítlak, és te dicsőítesz engem!”
Krizsanyik Győző, lelkipásztor

Kikötői életkép. Képünk illusztráció.

lünk fel a változásra.
Ezzel a levelezőbarátommal,
aki kétévente jön el Békésre,
legutóbb beszélgettünk arról,
hogy az általa már ismert régi
fürdő helyén új fedett uszoda
fog épülni. Most meg is mutathattam neki, és meglepetés
is érte, az ízlésesen kialakított

új körforgalmi csomópont a
Kossuth-Ady-Szarvasi utcák
találkozásánál.
Ahogy pár napja a békési
utcákon kerékpároztunk,
eszembe jutott, hogy barátom még nem látta a KettősKörös duzzasztónál elkészült
kishajó-átemelőt, és ugyan-

FOTÓ: GAZSÓ JÁNOS

Fedezzük fel városunkat
csak érdekes lehet számára a
KEVIÉP Verseny utcai volt
irodaháza, amely hatalmas
átalakuláson megy keresztül.
A csabai ismerőseim panaszkodnak, hogy milyen
nagy felfordulás van a városukban a szennyvízcsatornahálózat építése miatt. Szinte
irigykednek amiatt, hogy a
mi városunkban mindez már
a múlté, és nagyon sok utcában utána elkészült az aszfaltburkolat, mind többfelé sok
szép virágot és nyírott gyepsövényt telepítettek mellé.
Legyünk hát büszkék városunkra, és reménykedjünk abban, hogy az utaknál eltűnnek
a kátyúk, és egyre több más
településről vagy külföldről
idelátogató vendég fedezi fel
városunkat. Ferenczi Sándor
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Kalandjárat, otthon
Akinek már volt része benne, az pontosan tudja,
a házfelújítás egy nagy „kaland”. Avagy: kicsi ház
– kis gond, nagy ház – nagy gond. Szóval kalandjárat, otthon egészen a munkálatok befejeztéig.
Erről a „kalandról” faggattam Salamon Zoltán
Györgyöt, a Szarvasi út 2. szám alatti társasház
közös képviselőjét. A 41 éves fiatalember a témának megfelelő komolysággal válaszolgatott türelmesen „oktondi” kérdéseimre.
ben volt, nem történt homlokzat-felújítás az épületen.
Az előző képviselő jó pár éve
már elindított egy felújítási
projektet, de az akkori törvé-

FOTÓ: GAZSÓ JÁNOS

– Mit csinál egy közös képviselő?
– Megbízott közös képviselő vagyok. A közös képviselőség az egy szolgálat. Ez azt
jelenti, hogy nem szerződésben állok a tömb tulajdonosaival (ő maga is tulaj – a
szerk.), hanem közgyűlési határozat alapján lettem megbízva a feladattal, immár 7
éve. A társasházzal kapcsolatos mindennemű ügyek intézése (karbantartási, javítási,
pénzügyi), és a társasházi törvényben előírt feladatok, pl.
kötelező tulajdonosi közgyűlések összehívása, határozatok
végrehajtása, pénzügyi forgalom nyilvántartása, adóügyintézés, stb. és jogi képviselet. A
felújítás időszakában nagyságrendekkel megnő a ráfordított idő és energia. Egyébként
„rendes”, általános munkahely mellett elvégezhető. A
feladat azért valamennyit
nyilván elvesz a szabadidőből.
– Apropó felújítás! Ki volt
az ötletgazda, és miként zajlott ez az egész?
– Úgy általában a lakók,
mert mindenki látta a ház
rendkívül leromlott állapotát,
mivel az építés óta, ami 1981-

Mielőtt a kivitelezési munkák
elkezdődtek volna, egyéb
engedélyeket is be kellett szereznünk, többek között a
Kulturális és Örökségvédelmi
Hivatal engedélyét, mivel
duplán
műemlékvédelmi
területen helyezkedik el az
épületünk. Ehhez az engedélyeztetéshez a szín- és az ezzel
kapcsolatos 3D-s tervet Czira
Roland építésztervező készítette el. A munkálatok 2009.
szeptember 7-én kezdődtek,
és a téli időjárás miatti leállás
után ez év májusában történt
meg a műszaki átadás.

nyek miatt a megvalósuláshoz
100 százalékos konszenzusra
volt szükség, ami nem jött
létre. A tavalyi év elején vetettem fel újra a tulajdonosoknak az épület-felújítás elodázhatatlanságát, és többszöri
egyeztetés, tervezés, megbeszélés és megvitatás után döntést hozott a tulajdonosi közösség, és több beérkezett
kivitelezési ajánlat közül
Szabó István építési vállalkozóval kötöttem szerződést.

Felújításra került a teljes homlokzat és a lépcsőház, illetve a
tetőzet csapadékvíz elleni szigetelése is. A felújítás ideje
alatt napi kapcsolatban voltam a kivitelezővel, aki
nagyon korrekten végezte a
munkáját, s az esetenként felmerült problémákat azonnal
jelezte, amiket közösen a
szakmai szempontok és a
tulajdonosok igényei alapján
oldottunk meg, figyelembe
véve a lehetőségeket. Ha bár-

melyik más társasházi közösség vagy egyéni érdeklődő
kíváncsi a felújítás részleteire,
vagy egy jól működő társasház életére, akkor keresse fel
honlapunkat, a www.tarsashaz.wilcon.hu-t.
– Ezt még hallani is sok.
Hát a magánélet? Mesélj!
– Jelenleg távközléstechnikai műszerészként dolgozom.
Van egy 21 éves fiam, Roland,
aki multimédiás grafikával
foglalkozik (lásd pl. a társasházunk honlapja). Mindig szerettem csapatban dolgozni, így
sokat tevékenykedtem színpad
technikusként, színpadmesterként és rendezvénymenedzserként is. Szabadidőm kevés van,
így azt inkább pihenéssel, jó
filmek megnézésével és legfőképpen számítógépes játékokkal töltöm el. Na meg persze a
társasház ügyeivel.
– Álmok?
– Ha egyszer sok pénzem
lenne, minden gyereknek,
akinek nincs, vennék egy számítógépet, és azt mind saját
kezűleg raknám össze nekik.
Ha lenne miből, létrehoznék
egy élőzenei centrumot, koncertteremmel, galériával, sok
játékkal, jó és olcsó kiszolgálással, próbatermekkel és nagyon sok élő koncerttel, ahol
minden generáció jól érezné
magát. Ha ezek a dolgok teljesülnének a munka terén, teljes lenne az életem. A jó mostanában egyébként felfelé
ívelő tendenciát mutat a
magánéletemben.
Gugé
Következő interjúalanyunk
Lukács Eszter tanár, hímző népi
iparművész.

Négy kisebbségi
önkormányzat alakulhat
Békés Város Helyi Választási Bizottságának elnöke,
Palatinus Pál közleménye értelmében városunkban az október 3-i kisebbségi önkormányzati választásokkal egy időben
cigány, német, román és szlovák kisebbségi önkormányzat
alakulhat a kisebbségi választá-

Vitára bocsátja, és gazdasági konzultációsorozatot indít a
kormány az új Széchenyi Tervről. Az új fejlesztés-politikának okosan, célzottan kell beruházásokat, fejlesztéseket
támogatni. Ebből származik a növekedés. Ennek a gazdaságpolitikának egy olyan gazdaságfejlesztési programra
van szüksége, amely okosan oda teszi a pénzt, ahol arra
szükség van. A tervek szerint Magyarországnak 2030-ra
kell elérnie az uniós átlag feletti gazdasági fejlettségi szintet, életszínvonalat. Ez példátlan történelmi siker lehet,
hiszen Magyarország az elmúlt 150 évben soha nem volt az
európai átlag fölött. Ennek a 2030-ig terjedő időszaknak
van egy első tíz éves, 2020-ig terjedő gazdaságfejlesztési
koncepciója, ez az Új Széchenyi Terv. Fő célkitűzése egymillió új munkahely létrehozása. Az Új Széchenyi Terv hét
kiemelt programja: gyógyító Magyarország (egészségipar),
megújuló Magyarország (zöld gazdaságfejlesztés), otthonteremtés (lakásprogram), vállalkozásfejlesztés (üzleti környezetfejlesztés), tudomány és innováció (növekedés), foglalkoztatás, közlekedés (tranzitgazdaság). Le kell zárni a
2004-től indított fejlesztési irányokat, mert az azóta letűnt
kormányok 9 ezer új munkahelyet létesítettek, míg korábban másfél év alatt 37 ezer új munkahely jött létre.

Ausztráliába készül a békési roma festőnő

BÉKÉSI ÚJSÁG
– családi magazin

– Nem az a fontos, hogy
személy szerint én szerepeljek.
Sokkal fontosabb, amit a vásznaimon szólaltatok meg. A
végső kérdés ezeknél az, hogy
kik is vagyunk mi, cigányok.
Én mindenkit arra biztatok,
vállalja fel bátran származását. Ahogy egy nagy költő írta
egykoron, az ő szavával élve:
„cigányságom büszkén vállalom” – nyilatkozta lapunknak
az alkotó.
A három éve tartó nagyszabású versenyen egyébként
minden művész a saját nemzetiségéről, személyes identitásáról szóló képekkel nevezhetett.

ADJUNK ESÉLYT AZ ÉLETRE NEKIK IS!
Telefon: 70/947-35-04, 30/981-76-54.
Honlap: www.bekesiallatvedok.hu
Adószám: 18392607-1-04.
„Esély” Állat- és Természetvédő
Közhasznú Egyesület (Békés)

nép vagyunk, s mindenhova
tartozunk, egyben mégsem
tartozunk sehová sem. Mi cigányok ott vagyunk mindenhol, és mégis sehol sem vagyunk otthon a világban –
mondta az immár nemzetkö-

FOTÓ: VÁRI LÁSZLÓ

„Számomra nem az én személyes létem a fontos,
sokkal inkább az, ami a vásznamon megszólal” –
vallja Milák Brigitta békési roma festőnő, aki
hatalmas utazásra, élete legnagyobb művészeti
élményére az ausztráliai Sydneybe készül.

Az alkotó munka közben.

Összesen 156 nevező volt.
– A verseny számomra
azért fontos, hogy festményeim által megismerjék és elfogadják a nemzetem. Bár nagy

zileg ismertté váló békési festőművész, aki már készül a
verseny döntőjére, amely a
távoli kontinensen, Ausztráliában lesz.
L. Gy.

son. Erre azért van lehetőség,
mert a kisebbségi választói
jegyzékbe történő felvétel
során Békés városban 876-an a
cigány, 47-en a német, 36-an a
román, 46-an a szlovák kisebbségi jegyzékbe kérték felvételüket (kisebbségenként minimálisan 30 fő volt szükséges).
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1990,3980 Ft/l

Oettinger
alkoholmentes
dobozos sör
0,5 L

119,238 Ft/l

145,290 Ft/l

370,-

Steffl
dobozos
sör
0,5 L

1850 Ft/l

Hunyadi
Mátyás
pálinkák
- Meggy
- Barack
- Szilva
- Körte
0,5 L

Tisztelt Olvasóink!
Az apróhirdetésekben
szereplõ adatok hitelességéért szerkesztõségünk
NEM vállal felelõséget.
Csak lakossági apróhirdetéseket adunk közre.
INGATLAN
Békés, Szélső u. 72. szám alatt eladó kétszobás, összkomfortos, konvektoros parasztház. Tel.: 20/619-33-57.
Békésen padlásszobás, rendezett családi
ház két garázzsal, díszkerttel eladó. Érdeklődni: 20/886-27-81
2,5 szobás, hőszigetelt kertes ház eladó.
Egyszobás tömblakást második emeletig
beszámítok. 20/374-50-56.
Városközpontban kétszobás, összkomfortos kertes családi házrész garázzsal áron
alul sürgősen eladó. 66/644-630.
A Legelő u. 29. számú ház eladó. Félkomfortos melléképülettel, nagy kerttel. Érd.:
30/38-68-965. Békés, Summás u. 3.
Egyszobás, összkomfortos, üvegfolyosós,
bútorozott, gázkonvektoros, felújított kertes ház eladó. 30/202-98-78.
Jó állapotú háromszobás kertes ház a
Cseresznye úton eladó. Érd.: 66/413-655.
Békésen építési telek bontásra való házzal
eladó. Központhoz közel, jó fekvésű,
csendes helyen. Érd.: 70/94-99-365.
Békésen a főút mellett vállalkozásra
háromszobás, 150 m2-es ingatlan 860 m2
telken városközponthoz közel eladó. Érd.:
30/367-83-04.
Békésen a Petőfi utcában, összkomfortos
kertes ház eladó, vagy lakásra cserélhető.
Tel.: 70/616-46-84.
Eladó belvárosi, amerikai konyhás családi
ház. Tömblakást értékegyeztetéssel beszámítok. Tel.: 70/310-88-07.
Békésen a Fáy 2-ben első emeleti lakás
garázzsal együtt eladó. 30/910-10-09.
Két utcára nyíló, nagy portájú, belül felújított parasztház három fázissal, gyümölcsössel eladó, vállalkozásra alkalmas. Másik utcára beépíthető telekkel. Tel.: 66/634570, 30/55-66-020.
Kossuth 23-ban háromszobás, ebédlős
lakás garázzsal eladó illetve cserélhető Bpi 12-13. kerületi vagy békési másfélszobás
lakásra megegyezéssel. 20/377-42-85.
Garázs eladó a Kossuth 23-ban. 20/37742-85.
Összkomfortos téglaház áron alul eladó.
70/360-50-36.
Békésen Ady 6-ban IV. emeleti középső
lakás eladó, vagy csere is érdekel. Tel.:
70/94-84-753.
Négyszobás, két fürdőszobás rendezett
családi ház csendes környezetben eladó.
Érd.: 30/411-08-57.
Kőépítésű garázs Békésen, Fáy utcában,
sürgősen eladó. 20/436-85-29.
Békésen kétszobás, téglaépítésű kockaház eladó. Tel.: 20/20-60-161.
Régi típusú ház eladó. 66/643-307.
Eladó egy másfélszobás, összkomfortos,

téglaépítésű családi ház. Tel.: 30/568-30-67.
Ház eladó a Lorántffy u. 5. szám alatt. Tel.:
66/634-214.
Békésen ház eladó. 30/259-32-95.
Földszinti lakás igényesnek eladó. Fizetési
kedvezmény lehetséges. Érd.: 30/518-07-28.
Békésen a Fáy 6-ban földszinti 1 + 2 félszobás lakás eladó. Tel.: 30/272-55-77.
A Fáy utcán második emeleti, másfélszobás lakás reális áron eladó. Érd.: 20/4523-597.
Békésen, a Kettős-Körös partján kertes
ház eladó. 70/638-12-45.
Kétszobás, fürdőszobás kisebb ház felújításra vagy bontásra eladó a Keserű soron.
Érd.: 66/414-087.
Kétszobás kertes ház eladó a Deák F. u. 11.
alatt. Érd.: Deák F. u. 13. alatt vagy telefonon: 66/634-029.
Az Árok utcában téglaépítésű, összkomfortos családi ház, gazdasági épületekkel,
az udvarban termő gyümölcsfákkal. Tel.:
20/98-30-794.
Összközművesített telken komfort nélküli
ház eladó. Érd.: 30/320-60-71.
Békésen négyszobás, 2 fürdőszobás, gáz
és vegyes központi fűtéses, kétszobás
családi ház zöldövezetben eladó. Érd.:
30/411-08-57.
Garázs eladó Békésen a Fáy utcában.
Érd.: 30/608-70-05.
Összkomfortos, téglaház áron alul eladó.
70/360-50-36.
Békésen a Szarvasi 14-ben kétszobás, 3.
emeleti, felújított, kilépős lakás eladó.
Érd.: 30/252-33-90.
Sürgősen eladó Békés, Mezei 3. szám
alatti padlástér beépítéses családi ház.
Érd.: 70/227-12-70.
Régi polgári ház eladó. Tel.: 30/370-50-85.
A békési homokbányánál levő 3-as horgásztónál igényesen kialakított horgászhely eladó. Érd.: 20/448-57-60.
A Téglagyári Horgásztónál lévő tórészemet eladnám. Érd.: 30/696-78-98.
Eladó kétszobás kertes ház a Teleki u. 68.
sz. alatt. Tel.: 30/257-36-81.
Eladó 2,5 szobás kertes ház a Kert u. 4.
sz. alatt. Tel.: 20/803-44-08.
Kétszobás összkomfortos családi ház a
Lengyel Lajos u. 11 sz. alatt eladó. Érd.: a
Lengyel Lajos u. 2 .szám alatt, vagy:
70/524-73-96.
Fürdő közelében zöld övezetben három és
félszobás összkomfortos családi ház
eladó. Hitel átvállalással kisebb emeleti
lakásra cserélném. Tel.: 70/677-44-90.

Napoleon
St. Pierre
0,2 l
(ü.: 36 Ft)

Apróhirdetések
Tel.: 66/643-553, 20/56-47-186.
Bélmegyeren ház eladó nagy telekkel.
Irányár: 2,5 millió Ft. Érd.: 66/630-130.
Nagykertben kétszobás, nappalis, ebédlős
ház, gazdasági épülettel, 7 kvadrát földdel
eladó 3,5 millió Ft-ért. Tel.: 20/57-15-125.
Félkomfortos kis ház eladó a Kopasz utca
10. szám alatt. Irányár: 3,8 millió Ft. Érd.:
Mátyás király utca 20. alatt vagy 15 óra
után a 70/36-17-246-os számon.
Ház eladó Békésen, a Bocskai u. 16. alatt.
Irányár: 4 millió forint. Érd.: 66/416-642.
Békésen a Táncsics utca 8. szám alatt
családi ház eladó. Irányár: 4,6 millió Ft.
Tel.: 30/439-92-62.
Békésen a Tóth utcán komfortos régi ház,
760 m2-es telken felújításra vagy bontásra
4,9 millióért eladó. Tel.: 70/55-83-434.
Kétszobás, vegyes falazású, régi típusú
kisebb ház eladó a Teleky utca 99. szám
alatt. Irányár: 5 millió Ft. Érd.: 30/262-4357, 30/551-73-78.

INGATLAN 2-5 MILLIÓ FT KÖZÖTT

Malomasszonykertben, a járdás dűlőben
kis ház 13 kvadrát földdel együtt eladó.
Fúrt kút, villany van. Irányár: 2,5 millió Ft.

INGATLAN 15 MILLIÓ FT FÖLÖTT

Békésen a Petőfi utcában emeletes családi ház eladó. Irányár. 20 millió Ft. Érd.:
20/886-87-04.
A Csokonai utcában igényesen kialakított
4,5 szobás családi ház melléképületekkel,
két garázzsal eladó. Irányár: 20,5 millió Ft.
Érd.: 30/564-86-45.

INGATLAN 5-8 MILLIÓ FT KÖZÖTT

KIADÓ INGATLAN

Kétszobás, összkomfortos ház eladó a
Gát utca 26. szám alatt. Érd.: a Gát utca
33. szám alatt, vagy telefonon: 20/59-99102. Irányár: 5,5 millió Ft.
Vásárszél u. 7/B. I. em. egyszobás lakás
eladó 5,5 millió Ft-ért. Érd.: 70/208-14-58,
30/314-94-22.
Társasház eladó az Irányi u. 51. alatt. Ár:
5,5 millió Ft, vagy megegyezés szerint.
Érd.: 70/77-68-833, 66/634-238.
Békésen a Fáy utcában rendezett I. emeleti egyszobás lakás eladó. Irányár: 5,7
millió Ft. Érd.: 30/696-79-01.
Kossuth utcában 4. emeleti, egyszobás
lakás megkímélt állapotban eladó. Irányár:
5,75 millió Ft. Érd.: 70/36-36-627.
Kétszobás, összkomfortos ház eladó bútorozottan a Mátyás király utca 20. szám
alatt. Irányár: 6,8 millió Ft. 20/912-48-06.
Sürgősen eladó Békésen, a Pásztor u. 4.
szám alatt háromszobás, vegyes falazatú,
összkomfortos családi ház. Tel.: 30/6921-934. Irányár: 6,8 millió Ft.
Békésen eladó 2,5 szobás, II. emeleti, 65
m2-es lakás. 6,9 millió Ft. 70/234-64-19.
Békésen a Petőfi utcában 85 m2-es, összkomfortos családi ház eladó 7,5 millió Ftért, vagy lakásra cserélhető. 70/616-46-84.

Békéstől 6 km-re, kövesút mellett hétvégi
ház albérletbe kiadó. 20/463-25-33.
Békésen a központban, szép környezetben
házrész albérletbe, megbízható személynek
hosszú távra kiadó. Érd.: 30/86-10-769.
Békésen a Fáy utcában földszinti lakás
kiadó. 66/413-039.
Albérlet kiadó november 1-től szükséglakásnak. Víz, villany, gáz. 70/408-50-14.
Szegeden kétszobás lakás olcsón kiadó.
30/239-80-72.
Garázs kiadó. 30/214-75-81.
Garázs kiadó Békésen a Kossuth u. 7-ben
hosszú távra. A garázshoz szerelőakna és
önálló padlásrész tartozik. 70/361-98-60.

INGATLAN 2 MILLIÓ FORINTIG

Telek eladó Békésen, a London utca 19.
szám alatt. Irányár: 330 ezer Ft. Érd.:
70/253-70-45, vagy személyesen a Mónus Illés u. 19. alatt.
Komfortos parasztház eladó Bélmegyeren
a Szíksor utcában. Irányár: 800 ezer Ft.
Érd.: 30/26-29-579.

Békésen elit környezetben 1100 m2 területen négyszobás, 160 m2-es kertes ház
eladó ásott kúttal, ipari árammal, 50 db
gyümölcsfával. Irányár: 12 millió Ft. Érd.:
30/225-78-24.
A Posta u. 2/2. szám alatti ház eladó, vagy
lakásra cserélhető Békésen. Irányár: 14
millió Ft. Telefon: 70/227-17-87.
Békésen 2x3 szobás összkomfortos családi ház két garázzsal, két melléképülettel egy
udvarban két család részére vagy vállalkozásra is eladó 15 millió Ft-ért. Érd.: 20/3251-244, szombat kivételével minden nap.

INGATLAN 8-10 MILLIÓ FT KÖZÖTT

Háromszobás ház műhellyel, garázzsal,
melléképületekkel eladó. 30/382-67-97.
Háromszobás családi ház kerttel és
udvarral, központhoz közel eladó. Irányár:
8,5 millió Ft. Tel.: 66/410-323.
Eladó a Fürdőhöz közel 1+2 fél szobás
összkomfortos családi ház. Első emeletig
csere is érdekel. Érd.: Dózsa u. 41. vagy
20/474-40-93. Irányár: 9,5 millió Ft.
A Lengyel Lajos utcában tetőtér beépítésű
háromszobás családi ház sürgősen eladó.
Irányár: 10 millió Ft. Érd.: 30/506-31-85.

INGATLANT KERES

Békésen és környékén eladó házat, lakást
keresek. 30/520-45-12.

KERT
Keresek megvételre kisebb gyümölcsöskertet a Szécsény vagy a Jégvermi kertben. Tel.: 70/242-83-38, 66/413-409.
Békésen 1600 m2-es kert eladó jó helyen.
Tel.: 30/309-09-58.
Sebők kertben zártkert eladó. Ház, villany,
ásott kút, pince van. Érd.: 66/416-747.
Malomaszonykertben a járdás dűlőben
eladó 3000 m2 kert fúrt kúttal. Tel.: 20/
596-1-201.
Nagykertben 5,3 kvadrát bekerített zártkert
fúrt kúttal, gyümölcsössel eladó. 66/634460, este.
Kert eladó a Malomasszonykertben, járda
mellett. Faház, villany, víz van. Érd.: Petőfi
u. 39.
Siófokhoz közel szőlő termőföld borospincével kedvező áron eladó. 30/376-69-16.

JÁRMŰ, ALKATRÉSZ

INGYENES APRÓHIRDETÉS!

INGATLAN 10-15 MILLIÓ FT KÖZÖTT

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: AUGUSZTUS 17. KEDD 12 ÓRA.

Békésen a bánhidai részen 3,5 szobás
ház eladó 11 millióért. Tel.: 70/234-64-19.
Békésen, a Dózsa utca 5. szám alatti háromszobás + étkezős kertes magánház
eladó 11 millió Ft-ért. Érd.: 66/634-258.
Dánfokon a Kökény u. 10. szám alatt igényesen kialakított zsalugáteres, tetőtér
beépítéses épület, berendezve, szép telekkel (361 m2) eladó 12 millió Ft-ért. Tel.:
66/411-252, 66/414-685.

Aprilia RS 50 cm3-es, jó állapotban lévő
gyorsasági segédmotor-kerékpár eladó.
Kezdő motornak is megfelel. 30/568-30-67.
VW Polo 1.2 2007-es szervizkönyvvel, kevés kilométerrel ezüst színben eladó. 30/
322-53-33.
Megvételre keresek gyári állapotban lévő,
kevés kilométert futott Simson segédmotor-kerékpárt. Feljavított, újrafestett nem
érdekel. 20/216-28-60.
Simson S51-es nagyon jó állapotban lévő

motorkerékpár eladó. Érd.: 18 óra után a
30/394-20-59-es telefonon.
120 L-es Skoda érvényes műszakival 55
ezer Ft-ért eladó, hozzávaló alkatrészek
külön is. Tel.: 30/646-70-57.
C.P.I. Hussar 50 cm3-es robogó 2002-es,
110 ezer Ft-ért eladó. Érd.: 30/95-29-735.
Jawa 250 cm3 csepptankos, szürke, forgalmival, 24000 km-rel, üzemképes állapotban eladó vagy cserélhető. Érd.: 66/
412-356, 30/457-23-02.
Eladó MZ 125S motor, érvényes műszakival. Érd. este 18 óra után: 66/294-848.
Megkímélt 1200-as Lada több alkatrésszel
2011. decemberig érvényes forgalmi engedéllyel eladó Békésen. Tel.: 66/643-713.
Eladó egy Simson robogó jó állapotban, jó
gumikkal. Érd.: 30/568-30-67.

ÁLLAT
Hathónapos (kb. 35 kg-os) merinói jerke
bárány eladó továbbtartásra vagy vágásra. Tel.: 70/21-82-968.
135-ös póni kanca kocsival olcsón eladó.
70/222-10-48.
Választási malacok eladók. 30/537-87-35.
Házi cicák ingyen elvihetők. 30/98-17-654.
Yorki kiskutyák eladók. 70/944-26-54.
Házi cicák ingyen elvihetők. 66/416-069.
Fekete puli kölykök eladók. 30/382-67-97.
MT borjú és tehenek eladók. 30/259-32-95.

MUNKÁT KERES, AJÁNL
MTZ-s gazdához elszegődnék traktorosnak! Sofőr munka is érdekel Békés és
környékén. 70/674-12-36.
Megbízható nyugdíjas ápolónő idősgondozási tapasztalattal munkát keres. Tel:
70/677-44-90.
Pótvizsgára való felkészítésben és korrepetálásban jártas tapasztalt általános iskolai
tanár munkát keres. Érd.: 70/309-66-95.
Segédmunkát, állatgondozási munkát
keresek. 20/33-20-768.
Szakápolóként idősgondozási munkát
keresek. 30/50-40-711.

EGYÉB
Kombájntiszta, szárítás nélküli kukorica,
valamint szárítóból nagyobb tételben is
kukorica eladó. Tel.: 30/433-79-89.
Házi vastag füstölt kolbász eladó (nem
erős). Tel.: 30/433-79-89.
Almapálinka eladó, 2000 Ft/liter. Békés,
Kopasz u. 23. 70/586-26-90.
Sürgősen családi okok miatt eladó: 1 db
szobafenyő, 1 db szobapálma, 1 db kék
színű konyhabútor, 1 db kék színű sarokülő. Érd.: 20/482-23-34.
Művészi értékű grafikák eladók esküvőre,
ajándékba. Érd.: 70/513-35-34.
Régi típusú ablakszárnyak üvegezve eladók. 30/322-66-90.
Háromfiókos fagyasztószekrény, 120 l-es
hűtőszekrény, vákuumos fóliaragasztó és
diófa hálószoba bútor eladó. 66/410-323.
Szobavécé 5 ezer Ft-ért eladó. Békés,
Mátyás király u. 14. 70/29-14-026.
Eladó jó állapotban lévő vezetékes Karancs gáztűzhely. Tel.: 30/513-65-76.
Magas támlás fotel, fekhellyé alakítható ülőgarnitúra heverők eladók. 30/565-82-95.
Eladó egy fehér íróasztal. 20/48-22-334.
3 méteres, kétágú, 10 fokú létre eladó. Békés, Tavasz u. 76.
Útitársakat keresek aug. 19-23-ig a Magas-Tátrába (2-3fő). 30/94-55-433.
Eladó: hármas világos ruhásszekrény,
ágyneműtartó, ebédlőszekrény, íróasztal,
sezlon. Tel.: 70/222-75-11, 66/738-640.
Szekrénysor, heverő, dohányzóasztal
eladó. Érd.: 66/413-655.

Rossz akkumulátort veszek. 30/30-10-924.
Eladó: 3F termésdaráló, 8 db rozsdamentes fagylaltos tégely, 2 db új ágykeret, 4
szék, 5 l befőttesüvegek. 70/408-50-14.
Eladó: nagytestű elektromos robogó 30
ezerért (rossz az akkumulátora). Új ára
150-160 ezer. Érd.: 70/25-37-045, vagy
személyesen a Mónus Illés u. 19. alatt.
Keverőtárcsás mosógép + centrifuga eladó. Irányár: 20 ezer Ft. Békés, Mátyás
király u. 20.
Másfél hektár lábon álló cirok és lehúzott
cirokszál eladó. Érd.: 70/318-14-71.
Robi 156 kerti traktor 5,5 LE kocsival, rotával eladó. Érd.: 30/457-23-02.
Új német légpuska eladó. Irányár: 22 ezer
Ft. Rosszat, régit tízezer Ft-ig beszámítok.
Érd.: 20/228-58-66.
Samsung ER-350F pénztárgép eladó 45
ezer Ft-ért. 70/623-94-22.
Eladó egy Textima varrógép 35 ezer Ft-ért.
20/416-91-17.
Eladó: tavirózsa, VW bogár karosszéria elemek, fateknő, vasvágó szalagfűrész, tizesgev láda, szövőszék. Érd.: 30/376-69-16.
Jó állapotban lévő 170x55 cm-es bontott
öntöttvas fürdőkád eladó. 20/970-53-11.
Kéttálcás mosogató eladó. 20/438-46-65.
Eladók: szekrények, asztalok, heverő, rekamié, bontott csempekályha, éjjeliszekrény. 70/97-70-441.
Eladó: heverő 2 ezer Ft-ért, rekamié 6
ezer Ft-ért. 30/202-98-78.
30 q kukorica eladó. 30/232-29-89.
Eladó egy terménydaráló villanymotorral.
20/983-07-94.
Franciaágy eladó. Tel.: 70/622-81-86.
Eladó vagy jószágra cserélhető terménydaráló. Érd.: 30/320-60-71.
Eladó: régi konyhabútor kompletten, mosógép, centrifuga, villanysütő. Békés,
Mátyás király u. 20.
Eladó: 6 db fotel, 2 db rekamié, háromfiókos fagyasztószekrény. 20/47-79-440.
Eladó: újszerű gyermekkerékpár eladó 36 éves korig, összecsukható utazó babaágy. 20/48-13-158.
Horgászcsónak és kacagó gerlék eladók.
30/583-12-69.
Gyermekheverő és fa kombi etetőszék
eladó. Érd.: 30/323-79-22.
Zimmermann pianínó eladó. 70/315-18-39.
Veres szilva eladó Békésen. 30/433-79-89.
631-es Slavia légpuska teljesen felújítva
eladó. Rosszat, megunt típust beszámítok. Érd.: Békés, Bethlen u. 5.
Békésen eladó: rekamié, 2 db fotel, vitrines tv-szekrény, polcos szekrény, ruhaneműk, egyebek. 70/234-64-19.
Régi komplett konyhabútor és villanysütő
eladó. Békés, Mátyás király u. 20.
Eladó: ágyneműtartós heverő két fotellel,
festmény, könyvek, csillárok. 30/467-13-39.
Eladó fiú bébihordozó, 68-92-ig lányka
ruha és cipő, fa rácsos ágy kókuszmatraccal, sportkocsi. Érd.: 30/696-79-01.
Faipari körfűrész, háromfázisú kompreszszor eladó. Érd.: 70/524-73-96.
Szilvatermés fáról eladó, Békés Malomasszonykert, 120 Ft/kg. 30/31-29-478.
Merinói gyapjú ágynemű garnitúra, késkészlet, és 16 részes vastag falú edénykészlet eladó. Tel.: 30/646-70-57.
Légpuskát keresek megvételre, javításra
szoruló is érdekel. Vételár megegyezés
szerint. Tel.: 20/62-92-838.
Leanderek eladók: fehér, rózsaszín, sárga,
vörös. Érd.: Petőfi u. 39.
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BÉKÉSI PROGRAMAJÁNLATOK AUGUSZTUS 11-28. KÖZÖTT
Augusztus 14. péntek 14 óra
Békési Cukorbetegek Életmód Egyesülete klubnapja. Dr. Gulyás Zsuzsanna, a Rendelőintézet
megbízott igazgató főorvosának előadása a cukorbetegség és a szívbetegség kapcsolatáról.
Testtömeg-, vérnyomás-, és vércukorszint-mérés.
Nyugdíjasok Háza (Hőzső u. 4.)
Augusztus 16. hétfő 12-14:30
Véradás a Vöröskereszt szervezésében.
Nyugdíjasok Háza
Augusztus 19. csütörtök 14 óra
Békés Város Nyugdíjasok Érdekvédelmi
Egyesülete klubdélutánja szalonnasütéssel.
Tájház (Durkó u. 8.)

Lajos a Metal Hammertől,
Borsos Pál, a békéscsabai
Falka Rock Lyuk vezetője és
Kima Norbi a Titkolt
Ellenállás és a Palmetta zenekarokból. Az eredményhirde-

tés után fellép az IRON
MAIDNEM Tribute Band.
Belépő: 1000 Ft/fő, tízfős rajongói csoport esetén 700
Ft/fő. Az első 50 érkezőnek
meglepetés.


Vandálok rongálják az új buszvárókat
JUTALOM JÁR A NYOMRAVEZETŐNEK
Városunk gyönyörű, új
buszváróit felelőtlen vandálok
megcsonkították a közelmúltban, mellyel kb. 100 ezer Ft
kárt okoztak. A 470. számú
közút csabai szakasza melletti, külterületi felépítmények
közül a volt virágkertészetnél
polikarbonát lapokat és faülőkéket loptak el, míg a volt
borosgyáni kocsmánál elhelyezett buszváróból a faülőkét
tulajdonították el ismeretlen
tettesek, a volt Viharsarok
TSZ-nél lévőnél pedig a háttámlát próbálták meg elvinni.
Békés Város Polgármesteri
Hivatala ezúton kér mindenkit, ha bármilyen információval
tud szolgálni az esetekkel kap-

Augusztus 20. péntek 17 órától
Falunap Muronyban. Focimeccsek, tekeverseny,
baba-szépségverseny, „Murony Tini Szépe 2010”
verseny, „Murony Szépe 2010” választás, tombolasorsolás, retró diszkó.
Liget (eső esetén a Tornacsarnok)
Augusztus 22. vasárnap 16 óra
Békési Rock Zenekarok Versenye és Találkozója. A döntőt követően fellép az IRON
MAIDNEM Tribute Band. Belépő: 1000
Ft/fő, tízfős rajongói csoport esetén 700 Ft/fő.
Kulturális központ (Jantyik M. u. 21-25.)

Patakok, források, szép tájak a Bükkről
A tavalyi, Bükköt bemutató fotókiállítását követően
idén újabb fotóival jelentkezett Rostás István, a múzeum munkatársa. „A víz körforgása a Bükkben” című
tárlata a Tájházban nyert
elhelyezést. A kiállítás meg-

nyitóján a készítő elmondta,
hogy régóta szereti fotózni a
patakokat, forrásokat, a
köveken megcsillanó napot.
Keresve az apró részleteket a
szép tájban, amit ki lehet
emelni, mint cseppben a
tengert.

– A víz körforgását a felhők, patakok, tavak ábrázolásán keresztül mutatom be 104
fotóml, de tudni kell, és éppen
a közelmúlt árvize mutatta
meg újra, hogy ugyanez a természeti erő rombolni is tud –
hangzott el.

Egy nyelvet beszélünk
MINT A SÁNTA KUTYÁT

csolatban, értesítse a Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztályát munkaidőben a 66/411341-es telefonszámon, vagy

személyesen. Aki érdemi információt tud szolgáltatni az
elkövetőről, annak a hivatal
jutalmat ajánl fel.


Hagyományőrző múzeumi
tábor a Tájházban
Hat-tizenkét éves diákoknak
harmadik alkalommal rendezte
meg a Jantyik Mátyás Múzeum
nyári táborát, melynek során a
jelentkezők kézműves ügyességüket próbálhatták ki, és növelhették általános műveltségüket hagyományaikról. A
tábornak a Tájház adott nem
mindennapi otthont, ahol életközelből ismerhették meg az

Augusztus 20. péntek 10 óra
Nemzeti ünnep. Részletek lapunk címoldalán.
Királyok kapuja emlékmű

H É T V É G E

Lezajlott a Békési Rock Zenekarok Versenye és Találkozója elnevezésű rendezvény
selejtezője. A nevezett tizenöt
zenekar közül nyolc jutott
tovább az augusztus 22-én,
vasárnap 16 órától a kulturális központban sorra kerülő
döntőbe, ahol szakavatott
zsűri előtt élőben mutathatják be tudásukat. Továbbjutó
zenekarok: Atonalic (Békéscsaba), Between Delusions
(Gyula), Deviant (Füzesgyarmat), Dreadfull Peace (Körösladány), Exage (Békéscsaba), Score (Békéscsaba), Six
(Békéscsaba), The High Spirits (Békéscsaba). A zsűri tagjai lesznek: Tóth Gergő a
Blind Myselfből, Laczik Fecó
a Beatrice és a Palmetta zenekarokból, és Darvasi Líviusz
koncertszervező zenekari menedzser. Jelen lesz továbbá:
Héjja Gyula, az Emeretta
Rock Band énekese és a Héjja
Produkció vezetője, Farkas

elmúlt korok használati tárgyait. A naponkénti foglalkozásokat Balog Gáborné kézműves
és Balogné Szabó Éva óvónő
vezette. A legkülönfélébb alapanyagokból készültek ötletesnél ötletesebb játékok és dísztárgyak. Az egyik napon Megyeri Sándor békési fafaragó
együttműködésével készült
pörgettyű. A kézműves foglal-

kozásokon kívül népi játékok
kipróbálására nyílt lehetőség,
vagy lehetett bújócskázni, fogócskázni a nagy kertben, jó
levegőn. A hatnapos tábor egy
mindenki számára nyitott kézműves foglalkozással ért véget,
melynek során vándor-malomjátékot lehetett készíteni. Sok
szülő is elment, hogy együtt
alkosson gyermekével.

„Felnőni annyi, mint megtanulni hazudni” - állítja az egyik barátom, és bizony hajlamos vagyok (az ivar- és tenyészérettséget
mellétéve) igazat is adni neki. Hogy aztán a
szépítéstől a füllentésen át a tömegek félrevezetéséig terjedő skálán éppen hol áll meg
az illető, az mérlegelés kérdése.
De milyen hazugságok hangzanak el
leginkább? A magyar füllentőket leginkább
az idegennyelv-tudásukat firtató kérdéseken
kapták rajta, a britek kutatásai szerint pedig
az derült ki, hogy szinte mindannyian
mondták már minden alapot nélkülözve,
hogy beszélgetőpartnerük jól néz ki, „csúsztattak”, amikor a testsúlyukat, az edzettségüket firtatták, illetve a hölgyek nem szívesen számoltak be arról, hány fontot hagytak
a boltban új ruhájuk beszerzésekor. A lefü-

lelt hazudozók közül valamelyest több volt a
férfi – az esélyegyenlőséget figyelembe véve
valószínű tehát, hogy a szebbik nem ügyesebben hazudik.
Leggyakrabban ezek a mondataink hangzanak el, ha hazudunk: „Nem volt térerő.”
„Örülök, hogy látlak.” „Majd hívlak.”
„Nincs semmi probléma.” „Csak barátok
vagyunk.” „ Összefuthatnánk valahol.”
„Nem, egyáltalán nem olyan nagy a feneked.” „Nagyon finom.” „Elszállt a számítógépem.” „Már elindultam.” „Holnaptól nem
dohányzom.” Vajon melyik hangzik el többször férfi- illetve női szájból?
Hazudni rút, hazudni bűn – de ha az igazat és csakis az igazat mondanánk, kevesebb
barátunk maradna.
Szilágyiné Szabó Ágnes
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Rendhagyó évadzárót tartott
a Békési TE Boksz Szakosztálya

AMURLESEN
Egy jó barátommal igen
sokat jártunk egy közeli vízre,
én mint meghívott vendég.
Szinte mindig sikeresek voltunk, de az amurok eszén nem
tudtunk túljárni. Pár hete, a
júliusi kánikula kellős közepén
délben kaptam tőle egy hívást,
és azonnal ugrasztott a vízhez.
Alig hittem a szememnek, ott
napoztak előttünk az amurok
egy öbölben. Legalább 25-30
db, volt közte vagy 20 kilós is.
Csodás látvány volt. Estére
kiültünk amurlesre. Nem volt
más nálunk, csak erős bot és jó
erős fonott zsinórral szerelt
orsó. A bitangerős szerelék
végére egy igen erős horgot
kötöttük, ezt a nádszálba fűzőtű segítségével belefontuk, a
nádszál végébe a zsinórt, és a
végén beakasztottuk a horgot a
zsenge hajtásba. Csendben
várakoztunk. A barátom nyeletőfékes orsót használt, ez azért
jó, mert akadálymentesen
tudja felvenni a horgot az amur.
Én hagyományosat használtam. Nem is sokára jelentkezett
az első kapás. Kemény harc
árán fogtuk meg a halat.
Többet nem is fogtunk, de így
is örömmel mentünk haza.
Szekerczés Sándor

LAKÁS: BÉKÉSEN, Kossuth utcában negyedik emeleti,48 m2-es,1+1/2 szobás lakás eladó.
Irányár: 6,9 millió. • BÉKÉSEN, Fáy utcában felújított második emeleti, 54 m2-es, 1+1/2 szobás
lakás eladó. Irányár: 7,4 millió. • BÉKÉSEN, Széchenyi téren elsõ emeleti, 72 m2-es, 3 szobás
lakás eladó. Irányár: 7,8 millió. • BÉKÉSEN, Karacs Teréz utcában elsõ emeleti, 58 m2-es, 2 szobás lakás ELADÓ. Irányár: 9,2 millió. • BÉKÉSEN, Fáy utcában elsõ emeleti, 64 m2-es 3 szobás
lakás eladó. Irányár: 10,5 millió. • BÉKÉSEN, Fáy utcában elsõ emeleti, 59 m2-es, 2+1/2 szobás lakás eladó. Irányár: 10,5 millió. • BÉKÉSEN, Széchenyi téren elsõ emeleti, 2+1/2 szobás
lakás ELADÓ. Irányár: 9,3 millió.
CSALÁDI HÁZ: BÉKÉSEN, Magyar utcában 70 m2-es családi ház eladó. Irányár: 3,0 millió. •
BÉKÉSEN, Hunyadi utcában 90 m2-es családi ház eladó. Irányár: 5,0 millió. • BÉKÉSEN, Pásztor
utcában 150 m2-es, 3 szobás családi ház eladó. Irányár: 13,2 millió. • BÉKÉSEN, Ady utcában
felújított harmadik emeleti, 59 m2-es, 2 szobás lakás eladó. Irányár: 8,5 millió. • BÉKÉSEN, Fáy
utcában felújított második emeleti, 54 m2-es, 1+1/2 szobás lakás eladó. Irányár: 7,4 millió. •
BÉKÉSEN, Piac téren 60 m2-es, 2 szobás lakás eladó. Irányár: 9 millió. • BÉKÉSEN, Legelõ utcában 200 m2-es, 4 szobás családi ház eladó. Irányár: 14,0 millió. • BÉKÉSEN, Kecskeméti utcában felújított 200 m2-es, 4 szobás családi ház eladó. Irányár: 14,0 millió. • BÉKÉSEN, Bartók
utcában felújított 168 m2-es, 4+1/2 szobás családi ház eladó. Irányár: 16,0 millió. • BÉKÉSEN,
Rákóczi utcában 2 generációs 214 m2-es, 6 szobás családi ház eladó. Irányár: 16,0 millió. •
BÉKÉSEN, Malomasszonykertben felújított 100 m2-es, 2 szobás családi ház eladó. Irányár: 18,0
millió. • BÉKÉSEN, Csabai utcában 160 m2-es, 4 szobás családi ház eladó. Irányár: 18,5 millió.
• BÉKÉSEN, Teleki utcában 136 m2-es, 3+1/2 szobás családi ház eladó. Irányár: 25,5 millió. •
BÉKÉSEN, Malom utcai 2 szintes családi lakásba 3 szobás 70 m2-es, és egy 2 + 1/2 szobás 86
m2-es lakás együtt eladó, garázzsal, tárolóval. Irányár: 20,4 millió. • BÉKÉSEN, Csokonai utcában,4+1/2 szobás családi ház eladó. Irányár: 20,5 millió. • BÉKÉSEN, Kastélyzug utcában 2 szobás családi ház eladó. Irányár: 3 millió. • BÉKÉSEN-ROSSZERDÕN, 82 m2-es, 2 szobás családi
ház SÜRGÕSEN ELADÓ. Irányár: 2,5 millió. • BÉKÉSEN, Munkácsy utcában felújított 100 m2-es,
3 szobás családi ház parkosított udvarral eladó. Irányár: 13,2 millió. • BÉKÉSEN, Kecskeméti
utcában felújított 200 m2-es, 4 szobás családi ház eladó. Irányár: 14,0 millió. • BÉKÉSEN, Málna
utcában 153 m2-es, 3 szobás családi ház eladó vagy tömb lakásra is cserélhetõ. Irányár: 17,7
millió. • TARHOSON, Dózsa utcába felújított 60 m2-es, 2 szobás családi ház eladó. Irányár: 6,0
millió. • BÉKÉSCSABÁN, Szabó Dezsõ utcában telek bontandó házzal eladó. Irányár: 17,0 millió. • BÉLMEGYEREN, Bem utcában felújított 100 m2-es, 3 szobás családi ház eladó. Irányár: 7,0
millió. • VÉSZTÕN, Vajda utcában 100 m2-es, 3 szobás családi ház eladó. Irányár: 4,5 millió. •
MEZÕBERÉNY, Fõ úton 62 m2-es, 2 szobás családi ház eladó. Irányár: 8,5 millió.

leszünk együtt, amikor megkezdjük a felkészülést a követ-

Rövid évértékelés után kezdetét vette a több okból is
rendhagyó évadzáró vacsora.
Újítást jelentett a helyszín,
valamint hogy minden versenyző az egész családjával volt
hivatalos az eseményre. Családias hangulatban fogyott el a
finom marhalábszárpörkölt.
– Törekszünk egyébként is
ránk jellemző családias légkört
még családiasabbá tenni –
hangoztatta Szabó Gábor
elnök.
A rengeteg játék mellett az
est fénypontját a régebbi versenyzők és a mai sportolók
muzsikálása jelentette, a legvégén Maczik Pál edző mindenkit magával ragadó száj-

FOTÓ: LAKATOS GYULA

Horgász
szemmel

Nemrégiben került sor Békésen a Malomasszony- osztálya sikeresen zárta a szekertben, Maczik Pál edző tanyáján a Békési TE zont. Legközelebb így teljes
létszámmal szeptember elején
Boksz Szakosztályának évadzáró vacsorájára.

Rendhagyó módon zárták a szezont a Békési TE ökölvívói.

harmonika előadásával.
– A Békési TE Boksz Szak-

kező esztendőre – számolt be
lapunknak Maczik Pál. L. Gy.

Két új grund a romák lakta részeken

További fotók honlapunkon: www.bekesiujsag.hu

Izsó Gábor polgármester kezdeményezésére az önkormányzat két, a helyi adottságoknak
megfelelő méretű labdarúgó
pályát alakított ki a Tanács sor
elején lévő füves területen, illetve a Hunyadi téren. A kezdeményezés célja, hogy a békési fiataloknak még több lehetőségük
legyen a szabadidejük hasznos és
egészséges eltöltésére.
Egyben része annak a
„Csellengő Fiatalok” elnevezésű
programsorozatnak, mely a
nyári szünidőben szeretne segítséget nyújtani a lődörgő fiatalok, vagy programmal nem rendelkező gyerekek hasznos időtöltéséhez.

Mentálhigiénés
Egyesület
Békés, Borosgyán u. 1/1.
Telefon: 66/643-991
www.bekesmenta.hu
Fogadunk
játék-, könyv- valamint
gyermek és felnôtt
ruhaadományokat!!!

Lapunk megjelenését
Békés Megye
Önkormányzata
támogatta.

BÉKÉSI ÚJSÁG
– hírek,
tudósítások, riportok.
Megjelenik Békés,
Kamut, Murony,
Bélmegyer és Tarhos
településeken.
Tízezer példányban
5 település olvassa!

Paulcsik Balázs nyerte
az Emlékversenyt
A tizenkét versengő csapatot felvonultató Körös Kupán
a Békési Kajak-Kenu Club a
harmadik legjobbnak bizonyult az összetett pontversenyben. Az utánpótlás bajnokság előtti utolsó versenyen
a számos értékes eredmény
között kimagaslik Paulcsik
Balázs győzelme a felnőtt férfiak tízezer méteres távján,
így ő kapta meg az első alkalommal kiírt Sándor Tamás

Vándorkupát. A pontversenyt
a Tatai Hódy nyerte, a házigazda Szarvas és a Békés
előtt.
A Békési Kajak-Kenu Club
további győztesei:
Mózes Imre és Domján Kristóf
(K-2 serdülő fiú V-VI. évf. 4000 m),
János Gergely és Görbe Dániel (K2 ffi ifi 4000 m), a Szabó János –
Dobi István – Kovács Attila –
Görbe Dániel egység (K-4 ffi felnőtt 200 m), Domján Kristóf és
Mózes Imre (K-2 serdülő fiú VI.
évf. 500 m).
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