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AUGUSZTUS 21-28.
Oroszlán Patika (Kossuth u.)

AUG. 28. – SZEP. 4.
Levendula Patika (Csabai u.)

SZEPTEMBER 4-11.
Jázmin Patika (Rákóczi u.)

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

valamint 17-18 óra között. 
Váltás mindig szombaton

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

Orvosi ügyelet: 416-637

Gyógyszertári
ügyeleti rend

TUDÓSÍTÁS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET AUGUSZTUSI ÜLÉSÉRŐL

Szeret Békésen élni?

USZODA NYITVA TARTÁSA:

– hétfô-péntek: 6-20 óra 
– szombat: 8-20 óra 
– vasárnap 8-18 óra
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Izsó Gábor sajtótájékozta-
tón jelentette be, hogy függet-
lenként elindul az őszi helyha-
tósági választásokon, mint
pol gármesterjelölt, és mint a
VI. választókerület képviselő-
jelöltje. Mint ismert, és la -
punk is megírta, figyelembe
vé ve az országos politikai
hely zetet és elfogadva Erdős
Norbert or szág gyűlési képvi-
selő érvelését, Izsó Gábor a
közelmúltban le mondott az
újabb indulásról. Azon ban a
visszajelzések azt mu tatták

számára, hogy a város lakóit
nem megnyugtatta, ha nem
megzavarta ez a bejelentés.
Mindezek után olyan óriási
lelki és politi kai támogatást és
szeretet megnyilvánulást
kapott a bé kési lakosoktól,
magánszemélyektől és közéle-
ti szereplőktől egyaránt, hogy
döntését meg változtatta.

Engedve így tehát a meg-
szám lálhatatlan békési lakos
ké résének, és elfogadva azt,
hogy a békésiek döntéseit
nem csak egy párt logója be -

fo lyásolja, a polgármester úr
úgy döntött, hogy Békés vá -
ros jövője és annak lakossága
iránt érzett felelősségtudatá-
tól vezérelve indul a helyha-
tósági választáson, de füg-
getlenként. Ugyanakkor el -
fogadja a várost eddig is irá-
nyító polgári oldali képvise-
lők jó részét magába foglaló,
az előző vá lasztásokon is
nyertes Jobbol dali Össze -
fogás Békésért Pol gári Kör
támogatását. 

Folytatás a 2. oldalon

Izsó Gábor függetlenként indul a polgármester-választáson 
VÁMOS LÁSZLÓ VISSZALÉP – A JOBBOLDALI ÖSSZEFOGÁS BÉKÉSÉRT POLGÁRI KÖR ÉS A KDNP TÁMOGATJA IZSÓT

Szeptember 5-én, vasárnap 15 órától az iskolaépület 
komplex felújítását megvalósító, mintegy 600 milliós projektet

lezárják, majd 16 órakor a 2010/2011-es tanévet 
ünnepélyesen megnyitják a Békési Kistérségi Iskola 

Dr. Hepp Ferenc Tagiskolájában, a József Attila utca 12. szám alatt.
A 15 órakor kezdôdô rendezvényen kellô hely hiányában 

csupán a meghívott vendégek és az iskola kiválasztott képviselôi
lehetnek jelen, míg a 16 órai tanévnyitóra a tanulókat és szüleiket

és valamennyi békésit hívják és várják. 
Az ünnepségen jelen lesz Dr. Hepp Ferenc, a névadó fia, 

és több más neves személyiség, elsôsorban a magyar olimpiai- 
és diáksport-szervezetek magas rangú képviselôi. 

Projektzáró és tanévnyitó

A Jobboldali Összefogás
képviselőjelöltjei és az álta-
luk támogatott Izsó Gábor
független polgármester je -
lölt kijelentik, hogy a kor-
mány országépítő Széche nyi
Tervét örömteli és ki tűnő
dolognak tartják. Hisz nek
és bíznak abban, hogy ha
eddig – el lenkező politikai
széljárás ellenére is – építeni

tudták a várost, akkor most,
mikor a Bé kést eddig is ve -
zető, polgári és keresztény
ér tékrendet megjelenítő
kép viselők gondolatiságá-
hoz ha sonló érzelmű kor-
mány áll az or szág élén, az
építkezésnek még nagyobb
tere nyílik számukra, és így
a város számára is. 

Folytatás a 3. oldalon

Polgári kormányhoz 
békési önkormányzatot!

Rajtunk múlik, kik képviselnek minket a Képviselő-testületben.

Vámos László visszalépett a polgármester-jelöltségtől, a Jobboldali
Összefogás Izsó Gábor független polgármesterjelöltet támogatja.
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A csökkentés azért lehet-
séges, mert május 14-től
közbeszerzési eljárás kereté-
ben kiválasztott szállítóktól
szerzik be az élelmiszereket,
és ez levitte az árakat. Az
iskolai napközi térítési díja
szeptember 1-jétől 330 Ft-
ról 296 Ft-ra, az iskolai

menza 210 Ft-ról 200 Ft-ra
változik. Az óvodai napközis
ellátás térítési díja 296 Ft-

ról 258 Ft-ra csökken, míg a
bölcsődei ellátás 270 Ft
naponta. 

Szóba került a Békési Uszo -
da eddigi működése is. Az első
félévben 24092 látogató hasz-
nálta a tavaly december 13-án
átadott intézményt, a bevétel
és a kiadás egyensúlyban volt.

Elhangzott, hogy Mako -
vecz Im re építész egy kúthá-
zat tervezett az Asztalos utcai
ár tézi kúthoz, amelynek
meg építése la kos sági gyűjtés-
sel lesz lehetséges.

Az ülésen a képviselők tá -
mogatták, hogy a település is -
mét csatlakozzon a Bursa
Hun garica Felsőoktatási Ön -
kor mány zati Ösztöndíj pályá -
zat hoz, ezzel is támogatva a
főiskolákon, egyetemeken ta -
nuló bé ké si diákokat, összes-
ségében mintegy hatmillió
forint értékben. 

Utolsó rendes ülését tartotta a képviselő-testület
Az október elejére eső
helyhatósági választá-
sok előtt a tervek sze-
rint már nem ül össze a
békési képviselő-testü-
let. Augusztus 19-i utol-
só tanácskozásukon
csök kentették a városi
általános iskolák és óvo-
dák élelmezési díjait. 

Utoljára ülésezett a jelenlegi képviselő-testület. Balról jobbra: Dr. Rácz
László, Pataki István, Dr. Pásztor Gyula, Dr. Gosztolya Ferenc, Belleli
Lajos, Mucsi András, Erdős Norbert, Dr. Tóth Attila, Izsó Gábor, Vámos
László, Deákné Domonkos Julianna, Dr. Pálmai Tamás, Barkász
Sándor, Miklós Lajos, Szalai László. A képről hiányzik Dr. Farkas
István és Mészáros Sándor.

– Rohanjon bárhogy a világ, fújjon
bármerről a szél, augusztus 20-a, s ben -
ne I. István király soha el nem halvá-
nyuló alakja mindig része volt és része
lesz a magyar nyárnak. Állam alapító

nagy királyunk megvalósult életműve,
a stabil, keresztény alapokra helyezett
európai állam ma ismét célként lebeg
előttünk – fogalmazott beszéde elején
Izsó Gábor.          Folytatás a 2. oldalon

Tiszta szívvel, 
gondtalanul ünnepelni

Szent István királyt és a magyar államalapítást ünnepelni
gyűltek össze a békésiek, mintegy 250-en, augusztus 20-án a
Királyok kapuja emlékműnél. Ünnepi beszédében Izsó Gábor
polgármester arról szólt, hogy szavak helyett tettekkel, ígére-
tek helyett munkával állhatunk csak meg a vállalt feladat és
embertársaink előtt.
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– Milyennek minősíti a
szil vatermést?

– A Békésre annyira jellem-
ző vörös szilva az elmúlt 26 év
átlagához képest gyenge-kö -
zepes termést adott. Ennek fő
oka, hogy a tavalyi rekordter-
més miatt a fák kevesebb ter-
mőrügyet tudtak nevelni, rá a-
dásul a tavaszi nagy esők
miatt ezek kevésbé terméke-
nyültek meg. Más fajtáknál
jobb a kép. A korai fajták
közül a Rana és a Lepotica jó
termés volt, a későbbi fajták-
nál Beszterceiből és Azsániból
közepesre számítunk. Szintén
jó a Stanley és a Ringló fajták
eredménye. A Békési és Fia Bt.
egyébként 8 hektáron 4000
Stanley szilvafájáról  2000
mázsa termést szüreteltünk. A
vörös szilva szürete még tart,
5 hektáron 2000 fánkról úgy
400-450 mázsát várok. 

– Az összes szilvából pálin-
ka készül?

– Leginkább igen. Újdon -
ságként jelenik meg ebben az
évben a bio vörös szilva pálin-
kánk, hiszen ettől az évtől bio
bizonyítvánnyal rendelkezik a
vörös szilvánk. Ugyanebből a

bio vörös szilvából idén is
készítünk rösztert és lekvárt.
Előbbi a lekvárnál hígabb, és
főleg vadhúsokhoz, sültekhez
szokták adni szósz gyanánt. A
röszter- és lekvár készítésünk
még nem olyan nagy volume-
nű, de szeretnénk egyre bőví-
teni. Egyébként vákuumtech-
nikával üstben készítjük.

– Sokan beszélnek az új kor-
mány által kidolgozott házi
pálinkafőzésről szóló törvény-
ről, amely magánszemélyek-
nek, saját gyümölcsből, saját
készülékkel bizonyos mennyi-
ségig megengedi a házi párlat-
készítést. Mit szól ön ehhez?

– Alapvetően támogatom,
hogy otthon lehessen párlatot
készíteni, de csak akkor, a
pálinka nehezen kiharcolt hír-
neve ettől nem szenved csor-
bát. Értem, hogy mi a célja
vele a kormánynak, hogy azt a
kistermelői létet meghatározó
életformát segítse, amit az
országirányítás a zászlajára
tűzött, azonban a jelenlegi
helyzet kaotikus. A törvényt a
parlament elfogadta, a köztár-
sasági elnök augusztus 13-án
hirdette ki. Életbe ezt követő-

en 45 nappal, azaz szeptember
27-én lép. A rendelkezés min-
ket is érint, hiszen a pálinka-
főzdékben történő főzetés sze-
mélyenként 86 liter 50 fokos
mennyiségig szeszadómentes-
sé válik. Ennek megfelelően a
főzetés díja mintegy a felére,
600 Ft alá fog csökkenni lite-
renként. De ezt csak a tör-
vény életbe lépése után tud-
juk érvényesíteni. 

– Milyen friss hírei vannak
az Ady utcai leendő Pálin ka -
házzal kapcsolatban?

– Gőzerővel épül a ház, a
pince rövidesen elkészül, és
attól fogva a belső tér immár
látványosabb kialakítása kez-
dődik meg. Elképzelhető,
hogy még idén elkészülünk,
de az bizonyossággal állítható,
hogy a jövő évi Békési Szilva -
pálinka Ünnepnek egyik fő
helyszíne, egyben attrakciója
lesz a Pálinkaház bemutatása
a lakosoknak, vendégeknek.

Szegfű Katalin

Olcsóbb lesz a pálinka bérfőzetés
szeptember végétől

Idén kevesebb szilva termett, de olcsóbb lesz kifő-
zetni, amint az új pálinkatörvény hatályba lép.
Mások mellett erről beszélgettünk Békési Zol tán -
nal, a Békési Pálinka Zrt. vezérigazgatójával.

Március 1-én lépett életbe a 41/2010. (II. 26.)
számú kormányrendelet, amely a házi kedven-
cekkel való bánásmódot szabályozza, és egyebek
mellett az akvaristák, valamint a kutyatulajdo-
nosok számára ír elő új szabályokat - derült ki a
Magyar Közlöny 27. számából. A rendelet több
pontja 2010. július 1. óta hatályos.

Az állatok jobb életkörülményeinek biztosítá-
sára irányuló rendelkezés – amelynek betartását
a helyi jegyző bármikor ellenőrizheti - egyik
újdonsága, hogy megtiltja a halak gömbakvári-
umban való tartását. A rendelkezés szerint a
madarakat sem lehet már kör alakú kalitkában
tartani. Az indoklás szerint ugyanis a gömbfor-
mák veszélyeztetik az állatok testi épségét.

A kutyatartást is szigorították, csak azonosító
chippel ellátott ebeket lehet eladni, ajándékozni
vagy tulajdonjogát más módon átruházni! A
kutyákat tartósan tilos tíz négyzetméternél
kisebb területen vagy négy méternél rövidebb
láncra kötve tartani. Egy kennelben több kutyát
tartva pedig ebenként minimum hat négyzet-
méteres életteret kötelező biztosítani számukra.

Kutyát közterületen – a kutyafuttatók kivé-
telével – csak pórázon szabad sétáltatni, és csak
olyan személynek, aki képes a kutyát irányíta-
ni. Szájkosarat viszont az utcán nem kötelező
négylábú társainkra tenni, csak ha agresszívek.

Különböző fajhoz tartozó állatok csak úgy
tarthatók együtt, ha ez egyik állat testi épségét
sem veszélyezteti, és idegi megterhelést sem
okoz nekik. Vagyis ne tartsunk kutyát barom-
fi udvarban! Agresszív állatokat pedig egyszerű-

en tilos bármilyen más állattal együtt tartani!
Az állatok étrendjét és tartási körülményeit

egyébként is úgy kell kialakítani, hogy azok a
leginkább emlékeztessenek természetes élet-
módjukra. A kereskedők „kezelési útmutatót -
használati utasítást” kötelesek továbbá adni
va lamennyi házi kedvencként tartott állathoz.

Magyarországon sokkal több állatot tenyész-
tenek és szaporítanak, mint amennyire a fele-
lős állattartók igényt tartanának. Sok állatot
profitcélból, az állatok igényeinek figyelembe-
vétele nélkül tartanak, és sok a feketéző is.
Fontos lenne a lakosság körében a környezet-
tudatosabb állatkezelés és a felelős állattartás
elterjesztése. Az állatvédők munkájukkal e
mindenkinek kedvezőbb környezet kialakítá-
sán és meghonosításán fáradoznak.

„Esély” Állat- és Természetvédő
Közhasznú Egyesület

Tilos a gömbakvárium a halaknak,
hosszabb lánc kell a kutyáknak!

Folytatás a címoldalról
Ugyanakkor elindul a

Jobboldali Összefogás képvi-
selőjelöltként is a VI. számú
választókerületben, ahol már
nyert választást az előző idő-
szakban is. Ezt a végleges fel-
állást két ember nagylelkűsé-
ge, és a városért érzett felelős-
ségtudata tette lehetővé. Az
egyikük Vámos László, aki
visszalép a polgármester-
jelöltségtől Izsó Gábor javára,
mert – mint elmondta – fele-

lős békési szülöttként egysze-
rűen kötelességének érezte ezt
a lépést. Hasonlóképpen tett
és vélekedett Miklós Lajos
képviselő is, aki a VI. válasz-
tókerületben lépett vissza Izsó
Gábor javára, és csak listán
indul a választásokon.

Ezek után Izsó Gábor be -
mutatta a Jobboldali Össze -
fogás je löltjeit, kiemelve
azok az adott szakterületen
való jártasságát és emberi
kvalitásait, és megköszönte

a békésiektől kapott meg-
annyi biztató támogatást. A
képviselőjelöltek közül Dr.
Pálmai Tamás szólt még, aki
kifejtette, hogy a képviselői
munka lényege az egyszerű
békési emberek mindennapi
gondjaival, lelkével való fog-
lalkozás, mely tevékenység
meglehetősen aprólékos,
sok szor nem látványos, ám
fá rasztó, de elengedhetetlen
egy magára valamit is adó
képviselő számára.

Izsó Gábor függetlenként indul 
a polgármester-választáson

Elkezdődött Békésen az új bölcsőde építése,
miután a kivitelezést végző cég megkezdte a
munkálatokat. Jelenleg az alapozás szakaszában
tart a fejlesztés, s ugyan a pályázat szerint 2011
áprilisáig kell befejezni a munkálatokat, de ha

minden jól megy, akár már idén elkészülhet a
beruházás. Mint azt Izsó Gábor polgármester
elmondta, nem csak a bölcsődei kapacitás
bővül, hanem várhatóan új munkahelyek is léte-
sülnek a Fábián utcában készülő új bölcsődével.  

Elkezdődött az új bölcsőde építése Békésen

A kulturális központban a
közelmúltban megnyílt Her -
bert Anikó „Semmi” című fest-
ménykiállítása, melyet Püski
Sándor helyi grafikusművész
ajánlott a látogatók figyelmébe.
A fiatal alkotó vizuális kultúra-
rajz szakon frissiben szerzett
főiskolai diplomát. Első önálló
békési tárlata szeptember 7-ig,
díjtalanul látogatható a Kápol -
nateremben.

Mégsem „semmi” a falakon

Folytatás a címoldalról
A szónoklat szólt Szent

István király államalapító
nagyságáról, felidézve az ezer
éve élt uralkodó történelmi
tetteit, emellett aktualitásokat
is megfogalmazott. „De vajon
ott van-e nagy királyunk esz-
meisége mindannyiunk szívé-

ben? Hányan tekintjük való-
ban szolgálatnak a közért, a
társadalomért vállalt munkát?
Ott csengenek-e a fülekben
István király intelmei? Az eltö-
kélt uralkodó szavai, aki nem a
tőle függetlenül zajló politikai
eseményekre bízta a saját és
országa sorsát. István király
tetteinek ereje éppen abban

rejlett, hogy nélkülözött min-
denfajta öncélúságot, sőt ellen-
kezőleg: biztonságot, hitet, jö -
vőképet adott az országnak.”

Kiemelte, hogy István fiá-
hoz, Imre herceghez intézett
intelmében úgy fogalmazott,
hogy „minden ember azonos
állapotban születik, és semmi

sem emel fel, csakis az alázat,
semmi sem taszít le, csakis a
gőg és a gyűlölség.”

Izsó Gábor szólt még a ke -
nyérről, amely szavai szerint a
dolgozó és nem utolsósorban az
áldozatra kész embert jeleníti
meg. Múlt, jelen és jövő szim-
bóluma. Mementója em ber-
nek, becsületnek és munkának. 

Végül a polgármester az
összefogást emelte ki: „Békés
városa már bizonyított. A tör-
ténelem viharait kiállva a so -
ka dik generáció állja most
körül e kenyeret. Ez a város,
mely példát adott környezeté-
nek felelősségvállalásról, kö zös
ügyeket előremozdító mun ká-
ról. A kicsinyes politikai takti-
kák, furkálódások ideje lejárt.
A ma Magyaror szá gában csak
azok maradhatnak talpon,
akik egy em berként képesek
küzdeni egy vá rosért, egy
célért. Erre a munkára hívom
most ismét Békés város lakos-
ságát, hiszen közeleg az újabb
vetés ideje. Induljunk hát,
tegyük a dolgunkat Békésért,
hogy egy év múlva ismét
emelt fővel állhassunk meg a
MI KENYERÜNK mellett.”

A műsor folytatásában
Nagy József római katolikus
esperes és Katona Gyula re -
formátus vezető lelkész meg-
áldotta és megszentelte, majd
megszegte az új kenyeret,
amely kézről-kézre járt az ün -
neplők között. Az ünneplést a
Belencéres Néptánc együttes
fellépése és Soós Eni kő szava-
latai színesítették.         Sz. K.

Tiszta szívvel, gondtalanul ünnepelni

Az egyházak képviselői megáldották és megszentelték az új kenyeret.
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A fiatal alkotó egyik festménye előtt.
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Házasságot kötöttek: Szi geti
Béla és Szabó Andrea, Egri
Tamás és Sas Katalin, Illyés
Mihály és Gergely Edit.
Sok boldogságot kívánunk!

Elhunytak: Szabó Józsefné
(66 évesen), Molnár Mátyás
Gáborné (55), özv. Ilyés
Jánosné (94), Rácz András
László (74), özv. Tóth Im -
réné (88, Bélmegyer), Nagy

János (53), Szotyori Péterné
(96), özv. Elek Gáborné
(86), özv. Futaki Lászlóné
(85), Tóth László (72), Ge -
dei Zoltán (37), Petrás
Sándorné (61).
Nyugodjanak békében!

Anyakönyvi hírek

Igen, talán ezekkel a sza-
vakkal jellemezhető legin-
kább Békés város lakossá-
gának a hozzáállása a kiala-
kult, de hál’ Istennek meg-
oldódni látszó politikai
helyzethez, gubanchoz. Az
utóbbi hetekben óriási nyo-
más volt Izsó Gábor pol-
gármesteren és polgármes-
ter-jelöltön éppen ez utóbbi
minősége, annak lehetősége
miatt. És a polgármester is
emberből van, adott hely-
zetben úgy érezte, hogy –
bár nem ő a hunyó a dolog-
ban – mégis neki kell gesz-
tust gyakorolnia a várt egy-
ség, a város kormányozha-
tósága érdekében. Ezért
volt az a pár, kívülről této-
vának tűnő lépés, a politi-
kai élettől történő visszavo-
nulással való kacérkodás.
Ám mindez a múlté már.

Izsó Gábor éppen onnan
kapta legnagyobb, a legem-
beribb támogatást, ahon-
nan egy igazi, közéletért
dol gozó proeminensnek
kapnia kellett, ha eddig jól
végezte a dolgát. Az egysze-
rű békési „kisemberektől”.
A barátoktól, szomszédok-
tól, családtól, munkatársak-
tól, az egyházközösségtől, a
Jobboldali Összefogás tag-
jaitól és jelöltjeitől, de végül
is – s messze nem utolsó
sorban – azoktól az érett
politikai gondolkodásról
bizonyságot tevő városla-
kóktól, akik egyszerűen
nem hagytak számára más
utat, mint a visszatérést, és
a függetlenként való elin-
dulást a Jobboldali Össze -
fogás tá mogatásával, mely
csapat gyakorlatilag csak-
nem mind a régi harcostár-
saiból, az eddigi jobboldali
képviselők zöméből áll.

Igen, ez a sokszor és
sokak – főként a haszonleső
„gyüttmentek” – által lené-
zett békési kubikos nép
hihetetlen bölcsességgel, és
az annyiszor – és nem hiába
– emlegetett józan paraszti
ésszel odahajolt polgármes-
teréhez, és a kérés nélkül
kezébe adott tömérdek
kopogtatócédulával egysze-
rűen azt mondta, sugallta,
hogy polgármester Úr, Gá -
bor, rád szükségünk van,
szüksége van a városnak,
indulnod kell! Volt, aki

indulatosan, volt, aki sírás-
sal küszködve, volt, aki
kérve, volt, aki követelve,
de mind ugyanazt mondta.

Mennyire találóak erre a
helyzetre is Orbán Viktor
miniszterelnök szavai is, aki
épp a napokban fejtette ki,
hogy: „Eljött az idő, hogy
magunk mögött hagyjuk a
pártkorszakokat.” Megíté lése
szerint immáron nem négyé-
ves ciklusokban, polgári pár-
tokban kell gondolkodni,
hanem „olyan hely megte-
remtésében, ahol mindenki
szövetséget köthet a vele
hasonszőrűekkel, és közös
célok érdekében együtt dol-
gozhatunk”. Min denkinek
szüksége van egy olyan
közösségre, ahol nem pozíci-
ókat osztanak, hanem első-
sorban munkát és felelőssé-
get – mondta még Orbán
Viktor, aki a fenti gondolato-
kat épp a polgári körökkel,
mint nemzetmegtartó erők-
kel kapcsolatban fejtette ki.

A Jobboldali Összefogás
Békésért is egy ilyen polgá-
ri kör, amelyet épp azért
hoztak létre annak idején
alapítói, hogy azokat a
közéletért, a város közössé-
géért dolgozni akaró em -
bereket fogja össze, akiknek
közös munkája, akarata
nélkül nem jött volna létre
a mai városvezetés, és
amely nek egységét épp a
helyi, különös utakra tévedt
Fidesz zilálná szét egyéni
ambíciók miatt és mentén.

Az a meglehetősen furcsa
helyzet alakult ki tehát, –
de nem egyedi sajnos az
országban – hogy épp ez a
civil szerveződés, a Jobb -
oldali Összefogás az, amely
a polgári kormány, az őt
alkotó „nagy” Fidesz és a
vele szövetséges KDNP
értékeit, teljesítményét ma -
radéktalanul elismeri, helyi
szintre „lefordítva” igyek-
szik azt – mint ahogy eddig
is – megvalósítani, és baja
csak és csupán az előbb
említett különös utakra
tévedt helyi Fidesz csapatá-
val, annak hangnemével és
módszereivel van. A Jobb -
oldali Összefogás megyei
szinten is a Fidesz – KDNP
listát támogatja.

Nos, ez a csupaszív béké-
si lokálpatrióta csapat kéri
Békés érett és öntudatos
lakosságát, hogy a jövőben
is csak a saját józan paraszti
eszére hallgasson, és csak-is
az embert, annak teljesít-
ményét, békési kötődését
nézze, amikor választ.

Érett és öntudatos

Jegyz e t

Pálmai
Tamás

Az egyik kereskedelmi válla-
lat üzlethálózata által meghir-
detett nyereményjátékon Bé -
kés város kétmillió forintot
nyert. A Közösség Szíve (KÖ -
SZI) elnevezésű program kere-
tében a CBA üzlethálózat bolt-
jaiban vásárolt, a nyereményjá-
tékban meghirdetett termékek
árából harminc fo rint folyt a
jótékonysági alapba. Bár a
nyereményjátékot két vállalat
támogatta, a la kosság összefo-
gásával valósulhatott meg a
végső cél. Idén Békés város
mellé állt a szerencse, mert

további négy településsel
együtt azon szerencsések közé
tartozik, amelyek kétmillió
forintot fordíthatnak oktatási
intézményük fejlesztésére. Izsó
Gábor köszönetét fejezte ki a
kereskedelmi vállalatnak a
nyereményért, és Bé kés város
lakosságának a já tékban való
aktív részvételért, hiszen sza-
vazataikkal erősítették meg
azt, hogy idén iskolára költsék
a győztes települések a pénzt.
A kétmillió forintos nyere-
ményt a Békési Kis térségi Is -
kola fogja felhasználni.

Kétmillió forintot nyert
Békés egy nyereményjátékon

KÖLCSEY FERENC GIMNÁZIUM 
Békési Tagintézménye 

esti tagozatának közleményei:

Beiratkozás: 2010. augusztus 25-28. között 
délután 15-16 óráig 

az Eötvös József Általános Iskolában.

Tanévnyitó és pótvizsga: 
2010. augusztus 30-án 15 órától 

az Eötvös József Általános Iskolában. 
Telefon: 30/280-30-25.

Folytatás a címoldalról
Ugyan akkor hi szik és vall-

ják, hogy Békés nek testre
szabott fejlesztési tervre van
szüksége. Egy B. Szabó Ist -

ván- egy dr. Vitéz Durkó
An tal- eszmeiségű, lokálpat -
rióta irányultságú, a békési
józan paraszti észen alapuló
sajátos, helyi elképzeléseket
meg valósító programra.
Olyan ra, amely elsősorban a

kisemberek mindennapi, ap -
ró, de számukra életbevágó-
an fontos, megélhetéséhez
nélkülözhetetlen szükségle-
teit biztosítja.

A Jobboldali Összefogás nak
nincsenek aktivistái, vi szont
megszámlálhatatlan, a város
jövőjében gondolkodó és azért
tenni akaró bé kési lakos nyújt
segítséget önkéntesen és ön -
zetlenül a választási kampány-

ban. Ők azok, akik mögöt-
tünk állnak: a város lakói. Kö -
zös mottójuk: Pol gá ri kor-
mányhoz békési önkormány-
zatot! Sok helyi ihletésű, ön -

zetlen munkát és segítséget.
Helyezke désben avatott kor-
mányoldali képviselő már
amúgy is adott, akinek bizony
embert próbáló feladat és
kötelesség lesz egész héten
Bé késért lobbizni Bu da pesten.

A Jobboldali Összefogás
nyu godt kampányt szeretne,
sarat nem dobálna, hanem
abból inkább vályogot vetne, és
házat építene, melynek kamrá-

jában hűvös marad a pá linka, s
hol sokáig eláll a ko sárban a
kenyér, és együttműködésre
kész minden bé késivel, a civil
szervezetekkel és a városért fe -
lelősséget érző valamennyi po -
litikai alakulattal.                

�

Polgári kormányhoz békési önkormányzatot!

I. választókerület
VÁMOS LÁSZLÓ

V. választókerület
BALÁZS LÁSZLÓ

VI. választókerület
IZSÓ GÁBOR

VII. választókerület
POCSAI ILDIKÓ

VIII. választókerület
MUCSI ANDRÁS

II. választókerület
MÉSZÁROS SÁNDOR

III. választókerület
DR. PÁLMAI TAMÁS

IV. választókerület
BARKÁSZ SÁNDOR

BBÉÉKKÉÉSS   VÁROS
POLGÁRMESTERI HIVATALA
FELHÍVÁSA

Tartsuk tisztán a csapadékvíz-elvezető árkokat!

Ezúton kérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy az ingatlanuk
előtt található nyílt csapadékvíz-elvezető árok területé-
nek kaszálásakor a keletkező kaszálékot ne hagyják az
árokban elrothadni, mivel ez a csapadékvíz elfolyását
akadályozza, ezáltal az árkok vízelvezető képességét
jelentősen rontja.
Segítségüket és közreműködésüket ezúton köszönjük. 

Békés Város Polgármesteri Hivatala
Hatósági Osztálya
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FELHŐ ÉS TŰZOSZLOP…
A zsidók Egyiptomból való szabadulása több száz éves rab-

szolgaságuk után, különleges módon ment végbe. Az egyipto-
mi tízcsapás a Biblia feljegyzései szerint a hébereket nem súj-
totta, s majd a tizedik, legsúlyosabb csapás után a Fáraó végül
elengedte őket. Isten vezetését azonban nem csupán vezetőjük-
ben, Mózesben nyerték meg, hanem természetfeletti csodák,
felhő és tűzoszlop vezetése által nyerték el. „Az Úr pedig megy
vala előttök nappal felhőoszlopban, hogy vezérelje őket az
úton, éjjel pedig tűzoszlopban, hogy világítson nékik, hogy
éjjel és nappal mehessenek. Nem távozott el a felhőoszlop nap-
pal, sem a tűzoszlop éjjel a nép elől.” 2. Mózes 13:21 -22

A héberek a felhő és tűzoszlop védelme és vezetése alatt
érkeztek meg a Vörös-tengerhez, ami egyúttal hitük próbájává
is vált. Istenben való bizodalmukat kifejezhették volna hálá-
jukkal és örömükkel. A tenger, a pusztaság valamint az üldöző
egyiptomi seregek félelemmel töltötték meg szívüket. Isten
vezetése biztonságos ösvény, azonban a rabsághoz szokott lélek
számára bizonytalan és hiábavalónak tűnő próbálkozás volt
csupán a biztos halál felé menetelni. Már visszakívánkoztak
Egyiptomba, és már régi rabszolgatartóik is valami megma-
gyarázhatatlan ok miatt kezdtek kívánatossá válni. Mivel Isten
tekintélye volt a tét, és szava forgott kockán, azonnal üzent a
megrettent sokasághoz, szabadulást és csodát ígérve. 

Vajon kisebb lett-e Isten azóta, vagy kevésbé vágyik-e gyerme-
kei vezetésére ma, mint a múltban? Megérkeztünk esetleg
Kánaánba, vagy csak egyszerűen átvettük az irányítást? Tudunk
veszteg maradni és Várni a szabadítást, a Szabadítót, vagy tény-
leg jobb volt nekünk a szolgaság?          Balog Tibor, lelkipásztor

Huszonkét fellépésből álló
idei turnéja részeként Bé késen
is koncertezett a Ma gyar
Continental Singers, amelynek
tagjai énekelni szerető 16-25
éves keresztény fiatalok, akik
egész nyáron át városról-város-
ról járva adják elő műsorukat.
Városunkban, a baptista ima-
házban koncerteztek telt ház
előtt. A koncert címe ez volt:
„Megváltást hoz”. E témáról a
táncokkal, fény- és árnytechni-
kával kísért, változatos műfajú,
rap- és gospel-elemekkel gaz-
dagított energikus zenék, vala-
mint szólódarabok mellett sze-
mélyes bizonyságtételek is
szól tak. A színpadon 17
mosolygós fiatal szívvel-lélek-
kel hirdette Isten szeretetét.
Az idei csapatban három bé ké-
si kapott lehetőséget a be mu-
tatkozásra: Kesjár Rá hel, So -
mo gyi Tamás, ifj. Somogyi
Zsig mond.

A kétórás koncert végén
kétszeri ráadás is járt az igen

lelkes közönségnek, közte a
koncert címadó dala, a lendü-

letes és fülbemászó Megvál -
tást hoz.                       Sz. K.

Teltház tapsolt a Magyar Continental Singersnek
Jeneiné Lagzi Mária, a bé ké-

si Piacfelügyelet vezetőjének
tájékoztatása szerint az év
további részében havonta tar-

tanak bolhapiacot, figyelembe
véve a vevők és az eladók ér de-
keit. A bolhapiacokat minden
hónap első vasárnapján rende-
zik meg a kisállatbörzével egy
időben. Időpontok: szeptem-
ber 5., ok tóber 3., no vember 7.,
december 5., minden alkalom-
mal 8-12 óra kö zött. Helyszín
a békési piactér.

Még két vásárról tudtunk
meg részleteket. Az egyik az
október 2-án, szombaton
sor ra kerülő Szüreti vásár,

amely kellemes hangulatú
mulatságot ígér minden kor-
osztály tag jainak, a másik
pedig a piacfelügyelő dédel-
getett ter ve, vágya: szeretne
aranyvasárnapra „Aranyka -
put” megszervezni, amilyen
karácsonyi vásár már hosszú
esztendők óta nem volt vá -
ro sunkban.

Az augusztusi bolhapiacon sok volt az érdeklődő, kevesebb a vevő.

Havonta lesz bolhapiac

FO
T

Ó
: G

A
Z

SÓ
 J

Á
N

O
S

A Jobbik képviselőjelölt-
jei: Megyesi Gábor bizton-
ságszervező, Balogh István
vállalkozó, Molnár József
agrármérnök, Kima Norbert
rockze nész, Szűcs Attila
informatikus, Veres Attila
élelmiszeripari technikus,
Zubán István érdekvédelmi
referens. 

A Fidesz – Magyar Polgári
Szövetség képviselőjelöltjei:
Balog Zoltán autószerelő, Csi -
bor Géza informatikus-tanár,
Erdős Norbert országgyűlési
képviselő, Lele Árpád köz-
tisztviselő, Blaskovits Péter
köztisztviselő, Rácz Attila vál-
lalkozó, Kárp Imre pályakez-
dő agrármérnök, Koppné Dr.

Hajdú Anikó fogszakorvos.
Az MSZP is harcba száll a

voksokért, képviselőjelöltjei:
Dr. Rácz László, Takács János,
Dr. Gosztolya Ferenc, Szojka
Gábor, Szalai László, Dr.
Kibédi-Varga Lajos, Takács
Ernő, Pataki István.

Az Ipartestület polgármes-
ter-jelöltet nem indít, de a
kör zetekben megméretteti
ma gát a következő személyek-
kel: Kovács Attila kárpitos-
mes ter, Juhos János fényké-
pész, Nehéz Győző kőműves
vállalkozó, Csuta Imre élelmi-
szer-nagykereskedő, Békési
Zoltán pálinkafőző vállalkozó,
Belleli Anna fodrászmester,
Kulich János vagyonvédelmi
szakember, Dr. Petneházi
Zsig mond ügyvéd.

A Jobboldali Összefogás
kép viselőjelöltjei: Vámos
Lász ló főiskolai tanár, Mészá -
ros Sándor mérnök, vállalko-
zó, Dr. Pálmai Tamás házior-
vos, Barkász Sándor mérnök,
cégtulajdonos, Balázs László
mérnök-közgazdász, vállalko-
zó, Izsó Gábor polgármester,
Pocsai Ildikó zenetanár, Mucsi
András tanár.

A kopogtatócédulákat au -
gusztus 19-től szeptember 3-
ig gyűjtik. Városunkban az
egyes választási körzetekben a
lakosság számától függően
19-24 darab ajánlócédulát kell
gyűjteni, hogy valaki képvise-
lőjelölt lehessen, míg a pol-
gármester-jelöléshez 337
darab érvényes ajánlócédulára
van szükség. 

Öt szervezet indulása már biztos
Az eddigi információk szerint a Jobboldali
Összefogás mellett négy további szervezet jelentet-
te be indulását a békési helyhatósági választáson,
és eddig négy polgármesterjelölt indulása valószí-
nű. Kandidál a polgármesteri székért Izsó Gábor
(független), Pataki István (MSZP), Erdős Norbert
(Fidesz), Molnár József (Jobbik). Ők, valamint a
nyolc választókerületben a képviselőjelöltek ezek-
ben a napokban is gyűjtik a kopogtatócédulákat. 

A XX. Csuta Nemzetközi
Művésztelep megnyitóján, jú li-
us 31-én a Galéria nagytermé-
ben az ajtók feletti angyalka-
szobrok nem titkolt örömmel
olvashatták a nyitókiállítás
címét: „Az angyal, a ke reszt és a
kapcsolat”. Negy ven hét
művész ötvennégy festménye és
grafikája igazolta, hogy a Csuta
művésztelepeken pompás alko-
tások születtek. Köszöntőt Izsó
Gábor polgármester mondott
(„Boldogság és büszkeség, hogy
Békésen ilyen tárlatok nyíl-
nak”), Szepes Hédi művészet-
történész szakmailag tett elis-
merő koronát a sikerekre, a
fővédnök Tuza Béla pedig beje-
lentette, hogy a békéscsabai
zárókiállítás mottója „a kor”
lesz, ki hogyan látja és gondolja.

Egy hét után a zárókiállítás-
ra gyülekeztek a művészbará-
tok a Jankay Galéria kortárs

termében. Általános volt a
vélemény, hogy az év egyik leg-
jobb tárlatát látjuk, erről be -
szélt Simonyi András volt was-
hingtoni nagykövet is. Voltunk
vagy kétszázan, de százötvenen
biztos. A Csuta-művésztelep
híre nem akármi. Hogy ez a
„kor művészete”, hogy a békési
nemzetközi művésztábor a
Dél-Alföldön a párját ritkítja.
És hát a képek! Mély gondola-

tiság, könnyed líra, ha a
művész éppen úgy gondolja. A
spanyol Paco Ariza Nyitott
világa egy hatalmas, középkori
(?) kőkapun vezet a zöld han-
gulatú mezők felé: a bátrak
útja. A romániai Takács Mihály
Bé késcsaba című képe a harso-
gó derű villogó színeivel a
jelenbe kalauzol, az üzbég
Adilov Alim szomorú, magá-
nyos nő alakja viszont kortalan-

nak tűnik... A terem tengelyé-
ben az olasz Matteo Massag -
rande A kor jelzésű, hatalmas
táblaképe: egy háromtörzsű,
sokszáz éves fa, nyíló virága
alant. Ki tudja, mire gondol, az
őserőre talán és a szépség hal-
hatatlanságára? Várkonyi
János Múló időt fest egy öreg
párral, Bende Róbert tiszta
arcú leánygyermeke elmereng-
ve néz az idő után vagy elé.
Szeverényi Mihály Ge ne zise (a
világ teremtése) a „csodák csú-
csa”, a zöldreményű hit, szin-
túgy kortalanul.

A megnyitón az Urban
Dance Theatre hip-hop táncosai
akrobatizáltak, Csuta György
pedig átvehette Békés város
díját, a Pro arte Beke siensis-t. A
hírek szerint decemberben a
budai San Marco Galéria látja
vendégül a művésztelep kiállítá-
sát. Gra tulálunk!      Sass Ervin

Közönségsiker a csabai zárókiállításon

Pillanatfelvétel a művésztelep munkájáról.
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– Eszter! Ha megengeded,
néhány fontos dolgot felidéznék
az előző interjúból: „Nálunk a
hímzés családi hagyomány.
Már a nagymamám is kézi-
munkázott és édesanyám is…
én már belenőttem ebbe. 72’-
ben hímzőszakkör-vezetői képe-
sítést szereztem. 74’-ben édes-
anyám megalapította az első
hímzőszakkört Békésen. 83’-tól
én vettem át a vezetését…
1990-ben a Népművészet Ifjú
mestere, 1991-ben Népi Ipar -
művész címet kaptam.” Ez hát
a múlt. Mi változott?

– Akkor nem említettem,
hogy 1983-ban megszereztem
a szövőszakkör-vezetői képesí-
tést is, mert hímzőből nem
indítottak a már meglévőnél
magasabb színtű képzést, én
pedig nem akartam megreked-
ni egy népművészeti ágnál.
Persze a nyári táborokban
minden népművészeti ággal
megismerkedtem, ha nem is
tettem vizsgát valamennyiből.
A szakkör helyzete is megvál-
tozott, mert megbízásos szer-
ződéssel működött a kulturális
központban, és ezt nem hosz-
szabbították meg tavaly febru-

árjában, mert számukra nem
volt gazdaságos. A probléma
megoldásaként megalapítot-
tunk egy Díszítő Mű vészeti
Egyesületet, amely nek székhe-
lye a Galéria lett, és a Gyer -
mekkönyvtár ban tartjuk a
foglalkozásokat augusztus vé -
gétől a következő év júniusá-
nak végéig, változó rendszeres-
séggel, míg ezen időszak után
áprilistól kéthetente jö vünk
össze. A légkört, a kö zösséget a
régi, meghitt családias hangu-
lat jellemzi, mindannyiónk
nagy megelégedésére. Ez az
elért eredményekben is meg-
mutatkozik, mert az Országos
Textiles Konferen cián III.
helyezettek lettünk, és én még
Különdíjat is kaptam a szlovák
nemzetiségi hímzések tervezé-
séért. Külön kiemelték, hogy
hímzéseink szélét csodálatos
csipkék díszítik. Az iskolám-
ban pedig a gyerekeknek is tar-
tottam szakkört, gondolva a
hagyományőrzés fontosságára,
s hogy velük is megismertes-
sem, megszerettessem a nép-
művészetet, re mélve, később,
felnőttként is folytatni fogják.
A Regionális Ifjúsági pályáza-

ton mi is megmérettettük ma -
gunkat erdélyi szász hímzések-
kel, és díjazásban részesültünk.
En nek folytatásaként, hímzés
kategóriában, Balaton almádi -
ban Orszá gos II. helyezést
értünk el.

– A korábbi interjúban azt
vallottad: a kézimunkában és
a matematikában sok a kö -
zös: „mindkettőhöz szükség
van logikára, fantáziára,
türelemre, kitartásra, csak
lassan érik be az eredmény,
állandó tanulást igényel…”
Ma ezt, hogy látod?

– Még most is ezt vallom,
csak ma már több időm jut a
szenvedélyemre (régen az éj sza-
ka óráit áldozta rá – a szerző),
mert a gyerekek felnőttek, és
besegítenek a ház körüli mun-
kákba. A lányomat változatla-
nul érdekli ez a művészeti ág,
de jelenleg előtérbe helyeződött
a tanulás. A többi a jövő titka.

– Most mint pedagógust
kérdezlek. Hogy telt a nyári

vakációd, és mit vársz az előt-
ted álló tanévtől?

– Az idei vakációban sajnos
elmaradtak a megszokott tá -
borok, a helyüket a lakásfelújí-
tás töltötte ki. A terveimben
olvasás, sportolás, hímzés, rejt-
vényfejtés, kertészkedés szere-
pelt, e helyett anyagokért sza-
ladgáltam, mestereknek te le-
fonálgattam. A sok szép terv-
ből jóformán alig valamit tud-
tam megvalósítani. A vi rágaim
csodálatosak, meghálálták a
gondoskodást. Az el jövendő
tanévben várom, hogy beérjen

az elkészített pályázataim gyü-
mölcse. Vá rom a találkozást az
aranyos kis osztályommal.
Szeretnék minél többet lenni
velük közös programokban.
Re mény kedem, a munka mel-
lett lesz lehetőségem az elma-
radt nyári elképzelések, vagy
legalább egy részük, megvaló-
sítására is!                    Gugé

Következő interjúalanyunk
Hegyesi Gábor virágkertész.

52010. augusztus 25.

Egy meg egy az pont EGY!
Ne tessenek megijedni, nincs semmi baj a számo-
lókészségemmel, sőt…! Ez a művelet csak így
helyes, mert egy Népi Iparművész az ugyebár egy,
s egy matematika-fizika szakos is egy, de mivel
mindkét ember Lukács Eszter, egykori diáktár-
sam, a végeredmény EGY. Ezúttal vele elevenítet-
tem fel egy 1999-es beszélgetésünket, hogy össze-
vessük a jelennel.

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)

Elkezdődött a békési Fürdő
területén a kültéri 10x10 mé te-
res gyógyvizű termálmedence
építése, miután a régit elbon-

tották. Az új medence a „Békési
Fürdőért” Közalapít vány által
évek óta gyűjtögetett lakossági
adományokból és az adók egy

százalékának felajánlásából,
valamint az önkormányzat által
biztosított tá mogatásból, össze-
sen mintegy hétmillióból ké -

szülhet el. A termálmedence
natúr színű csempével lesz
borítva, és várhatóan még szep-
tember közepén elkészül.    

Megkezdték a termálmedence építését 

A RÁKBETEGSÉG KEZELÉSE MÁSKÉPPEN 
1. RÉSZ

Minden embernek vannak ráksejtek a szervezetében. Ezek
a ráksejtek nem mutathatók ki a szokásos vizsgálatokkal egé-
szen addig, amíg számuk több milliárdra fel nem szaporodik.
Amikor egy orvos a kezelés végeztével azt mondja a beteg-
nek, hogy nincs több ráksejt a szervezetében, ez csak annyit
jelent, hogy a tesztek nem képesek észlelni a ráksejteket,
mivel azok még nem érték el a kimutatható mennyiséget.

Egy ember élete során a ráksejtek átlagosan 6-10 vagy még
ennél is több alkalommal bukkanhatnak fel. Ameddig az
ember immunrendszere erős, képes arra, hogy elpusztítsa a rák-
sejteket, és ezzel megakadályozza, hogy azok elszaporodjanak,
és daganatokká fejődjenek. Amikor valakinél kimutatják, hogy
daganata van, az azt jelzi, hogy annál a személynél összetett
táplálkozási hiányosságokkal állnak szemben. Ezek hátterében
lehetnek genetikai, környezeti, táplálkozási és életmódbeli
tényezők. Ahhoz, hogy e sokrétű táplálkozási hiányosságokat
megszüntethessük, az étrend megváltoztatására és étrend-
kiegészítők bevitelére van szükség, ezekkel fogjuk megerősíteni
immunrendszerünket. A rák elleni harc másik hatékony módja
a ráksejtek kiéheztetése oly módon, hogy nem juttatjuk hozzá
azokhoz az élelmiszerekhez, amelyekre a burjánzáshoz szüksé-
gük van. Folytatjuk…    Jeszenszky Attila, szakgyógyszerész

A polgári körök megalakulásával létrejött egész Kelet-
Európa legnagyobb, legkiterjedtebb, legjobban szervezett
társadalmi közéleti mozgalma - jelentette ki Orbán Viktor.
A polgári körök mozgalomnak köszönhető, hogy az  embe -
rek nem veszítették el hitüket, reményüket. A  mozgalom
értékeit, lendületét hasznosítani lehet az alakuló nemzeti
polgári szövetségben is, amely a jövőnk biztos része lesz
majd. Eljött az idő, hogy magunk mögött hagyjuk a párt-
korszakokat. Megítélése szerint immáron nem négyéves
ciklusokban, polgári pártokban kell gondolkodni, hanem
„olyan hely megteremtésében, ahol mindenki szövetséget
köthet a vele hasonszőrűekkel, és közös célok érdekében
együtt dolgozhatunk”. Mindenkinek szüksége van egy
olyan közösségre, ahol nem pozíciókat osztanak, hanem
elsősorban munkát és felelősséget – mondta Orbán Viktor. 

Értesítjük a Kedves Betegeinket, Olvasókat, 
hogy Békésen 2010. augusztus 16-tól(hétfőtől) 
a reumatológiai szakrendelés, a fiziotherápia 

és a gyógytorna ideiglenesen átköltözik 
Békés, Kossuth u. 4. szám alá (a volt Börtön

épületébe). Bejárat a Jantyik utca felöl.
A reumatológiai telefonszáma változatlan marad: 

66/411-455.
A Rendelőintézet vezetősége

Békés városában három évvel ezelőtt Izsó Gábor polgármes-
ter indította útjára a „Virágos Békés” környezetszépítő ver-
senyt. Az elmúlt években több mint félszáz nevezés érkezett
olyan békési lakosoktól, akiknek fontos környezetük ápolása,
akik szeretik a virágokat, a környezetrendezést. Idén vélhetően
a csapadékos idő és a viharok okozta időjárási viszontagságok
miatt kevesebb, harminchat nevezés érkezett. A legtöbben a
virágos udvar-ház és a virágos balkon-veranda kategóriában
mérettetik meg magukat. De a virágos közterület, közintéz-
mény, tanya és kerítés kategóriákban is érkeztek pályázatok. A
zsűri rövidesen megkezdi a pályázatok helyszíni bírálását, majd
az eredményhirdetésre a XII. Madzagfalvi Napokon kerül sor.
A díjakat helyi vállalkozások, civil szervezet ajánlotta fel. A
fotókból készült kiállítás először a Békés Városi Kulturális
Központ kápolnatermében lesz látható, majd egész évben a
Városháza földszinti folyosóját díszíti. 

Hamarosan zsűrizik a
„Virágos Békés”

pályázatokat
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Tisztelt Olvasóink!
Az apróhirdetésekben

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

INGATLAN 
Békésen padlásszobás, rendezett családi
ház két garázzsal, díszkerttel eladó. Ér -
deklődni: 20/886-27-81
Jó állapotban lévő régi típusú kertes ház a
belvárosban eladó. Érd.: 30/910-29-53.
A békési homokbányánál levő 3-as hor -
gásztónál igényesen kialakított hor gász -
hely eladó. Érd.: 20/448-57-60. 
2,5 szobás, hőszigetelt kertes ház eladó.
Egyszobás tömblakást második emeletig
beszámítok. 20/374-50-56. 
Városközpontban kétszobás, összkomfor-
tos kertes családi házrész garázzsal áron
alul sürgősen eladó. 66/644-630.
Kétszobás összkomfortos családi ház a
Lengyel Lajos u. 11. sz. alatt eladó. Érd.:
Bé kés Lengyel Lajos u. 2. szám alatt, ill.
70/524-73-96.
Fürdő közelében, zöldövezetben, három
és félszobás, összkomfortos családi ház
eladó. Hitel átvállalással kisebb emeleti
lakásra cserélném. Tel.: 70/677-44-90.
Félkomfortos parasztház eladó a Sza bad -
kai u. 40. alatt. Érd.: 30/56-88-410, vagy a
helyszínen személyesen.
Két lakásból álló kertes ház eladó Bé ké -
sen az I. kerületben. Ipari áram, ásott kút
van. Tel.: 30/252-30-32.
Eladó egy másfélszobás, összkomfortos,
tég  laépítésű családi ház. Érdeklődni: 30/
568-30-67.
Eladó békésen háromszobás, konyhás, jó
állapotban lévő ház. 30/55-34-956.
Földszinti lakás igényesnek eladó. Fizetési
kedvezmény lehetséges. Érdeklődni: 30/
518-07-28.
Békésen négyszobás, két fürdőszobás,
gáz és vegyes központi fűtéses, kétszintes
családi ház zöldövezetben eladó. Érd.:
30/411-08-57.
Téliesített nyaraló (30 m2) bővítési le he tő -
séggel (tetőtér, zárt terasz), termő gyü -
möl csössel eladó. Villany és fúrt kút van,
egész évben megközelíthető. Tel.: 66/
634-457.
Háromszobás családi ház kerttel és ud -
varral, központhoz közel Békésen eladó.
Tel.: 66/410-323.
Békésen kétszobás, téglaépítésű  koc -
kaház eladó. Tel.: 20/20-60-161.
Kétszobás házrész garázzsal elcserélhető
tömblakásra. 70/528-97-30.
Négyszobás, összkomfortos kertes ház
eladó. 70/566-06-34.

Békésen a Fáy utcán második emeleti
másfélszobás lakás eladó. Érd.: 20/452-
35-97.
Rendezett, összkomfortos, másfélszobás
ház kis kerttel eladó reális áron. Érd.: 16
órától a 66/429-210-es számon.
Eladó Békésen a Szarvasi u. 38. számú
ház. Érd.: 66/643-370.
Istenmezeje Fő út 17. alatt háromszobás
nyaraló, közművesítve, hegyoldalban ela -
dó. Érd.: 66/413-956.
A Legelő u. 29. számú ház eladó. Fél kom -
fortos melléképülettel, nagy kerttel. Érd.:
30/38-68-965. Békés, Summás u. 3.
Két és fél szobás házrész eladó vagy el -
cserélhető. Garázs is van. Telefon: 66/
634-984.
Sürgősen eladó Békés, Mezei utca 3.
szám alatti padlástér beépítéses családi
ház. Érd.: 70/227-12-70.
Régi polgári ház eladó. Telefon: 30/370-
50-85. 
Kétszobás összkomfortos kisebb ház, Kö -
rösre nyúló udvarral eladó. Érd.: 20/923-
29-12.
Békéscsabán, a IV. kerületben 63 m2 alap -
területű, kétszobás, vegyes falazatú tár-
sas házi házrész, kertrésszel, műhellyel
eladó. Tel.: 30/48-63-178.
Szép környezetben, Fürdőtől, központtól
nem messze, tehermentes, tetőtér beépí -
téses családi ház, új tulajdonost keres.
Tel.: 20/346-77-00.
Békés központjában háromszobás III.
emeleti lakás eladó, kisebbre cserélhető.
Tel.: 20/264-27-62.
Belvárosban nagy családi ház portával
eladó. Érd.: 30/453-67-17.

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.
Tel.: 66/643-553, 20/56-47-186.
Kétszobás, komfortos családi ház csen des
környezetben eladó. Békés, Szabad kai u.
10. irányár: 3,2 millió Ft. Beépített csem-
 pekályha + gázfűtés. Tel.: 66/634-457.
Nagykertben kétszobás, nappalis, ebédlős
ház, gazdasági épülettel, 7 kvadrát földdel
eladó 3,5 millió Ft-ért. Tel.: 20/57-15-125. 
Építési telek bontásra való házzal eladó
Békésen. Ingatlanközvetítő 5,9 millió Ft-ra
be csülte, de augusztus és szeptember
hó napban 4,5 millió Ft-ért megvehető.
Érd.: 70/94-99-365.

INGATLAN 5-8 MILLIÓ FT KÖZÖTT

Kétszobás, összkomfortos ház eladó a
Gát utca 26. szám alatt. Érd.: Gát u. 33.
vagy 20/59-99-102. 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.

Kossuth utcában 4. emeleti, egyszobás
lakás megkímélt állapotban eladó. Irányár:
5,75 millió Ft. Érd.: 70/36-36-627.
A Csallóközi u. 80. számú ház eladó.
Irányár: 6 millió Ft. Érd.: 20/36-29-690.
Békésen elcserélném 2,5 szobás 55 m2-es,
egyedi gázkazános, erkélyes lakásomat ha -
sonló értékű, normál belmagas ságú csa lá-
di házra. Fürdőszoba, fűtés szük séges.
Irányár: 6,5 millió forint. 30/476-93-80.
Békésen a Zrínyi utcában kétszobás,
összkomfortos kertes ház sürgősen eladó.
Irányár: 6,7 millió Ft. Érd.: 70/215-45-77.
Békésen eladó 2,5 szobás, II. emeleti, 65
m2-es lakás. 6,9 millió Ft. 70/234-64-19.
Békésen eladó harmadik emeleti 72 m2-es
lakás, áron alul, sürgősen. Irányár: 7,2 mil-
lió Ft. Tel.: 70/528-25-89.

INGATLAN 8-10 MILLIÓ FT KÖZÖTT

Eladó Békésen a Fürdőhöz közel 1+2 fél
szobás összkomfortos családi ház. I.
emeletig csere is érdekel. Érd.: Dózsa Gy. u.
41. vagy 20/474-40-93. Irányár 9,5 millió Ft.
Két szobás + nappalis családi ház, mel-
léképülettel és garázzsal eladó Békésen a
Zrínyi utcában. Irányár: 10 millió Ft. Érd.:
20/943-09-36.

INGATLAN 10-15 MILLIÓ FT KÖZÖTT

Békésen a bánhidai részen 3,5 szobás
ház eladó 11 millióért. Tel.: 70/234-64-19.
Békésen, a Dózsa utca 5. szám alatti há -
romszobás + étkezős kertes magánház
eladó 11 millió Ft-ért. Érd.: 66/634-258.
Békésen elit környezetben 1100 m2 te rü -
leten négyszobás, 160 m2-es kertes ház
eladó ásott kúttal, ipari árammal, 50 db
gyümölcsfával. Irányár: 12 millió Ft. Érd.:
30/225-78-24.
3,5 szobás családi ház sürgősen eladó
Békésen, a Szigetvári u. 22. alatt. Irányár:
12 millió Ft. Érd.: 20/36-29-690.
Dánfokon a Kökény u. 10. szám alatt igé -
nyesen kialakított zsalugáteres, tetőtér
beépítéses épület, berendezve, szép
telekkel (361 m2) eladó 12 millió Ft-ért.
Tel.: 66/411-252, 66/414-685.
Eladó Békésen az Árok utca 16. sz. alatti
összkomfortos családi ház. Irányár: 14
millió Ft. Tel.: 20/98-30-794.
A Posta u. 2/2. szám alatti ház eladó, vagy
lakásra cserélhető Békésen. Irányár: 14
millió Ft. Telefon: 70/227-17-87.

INGATLAN 15 MILLIÓ FT FÖLÖTT

Békésen, Fürdő közelében, felújított, 120
m2-es, 3 + félszobás családi ház parkosí-
tott udvarral eladó vagy kisebb lakásra
cserélhető értékegyeztetéssel. Érd.: 30/
43-99-949. Irányár: 15,5 millió Ft.
Békésen a Petőfi utcában emeletes csalá-
di ház eladó. Irányár: 20 millió forint. 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.

KIADÓ INGATLAN

Albérlet kiadó Budapesten a VIII. kerület-
ben. Tel.: 70/77-25-388.

KERT
Malomasszony-kertben a járdás dűlőben
3000 m2 kert eladó. Tel.: 20/596-12-01.
Siófokhoz közel szőlő termőföld boros pin -
cével kedvező áron eladó. 30/376-69-16.
Nagykertben 5,3 kvadrát bekerített zártkert
fúrt kúttal, gyümölcsössel eladó. 66/634-
460, este.
A Nagykertben eladó 3 kvadrát jó termő -
föld kis szerszámos faházzal. Érd.: 20/
622-81-10.
Malomasszonykertben 1050 m2-es beke -
rített kert eladó. Víz, villany van. Érd.:
66/413-956.

JÁRMŰ, ALKATRÉSZ
Eladó egy piros Babetta segédmotor.
Békés, Deák F. u. 91. Tel.: 30/56-37-727.
Eladó egy négysebességes, jó állapotban
lévő Simson robogó. Érd.: 30/568-30-67.
Eladó egy Aprilia RS 50 cm3-es gyorsasá-
gi segédmotor. Érd.: 30/568-30-67.
Eladó 120 GLS ötsebességes Skoda ér vé -
nyes műszakival. Ára: 50 ezer Ft. Tel.: 70/
577-95-82.
Opel Astra 1.4-es szép állapotban friss
műszakival eladó. MZ 125 motorkerékpár jó
állapotban, üzemképesen, műszaki nél kül
eladó. Békés, Zöldfa u. 1. Tel.: 30/452-39-38.
Jawa 250 cm3 csepptankos, szürke, for-
galmival, 24000 km-rel, üzemképes álla -
potban eladó vagy cserélhető. Érd.: 30/
457-23-02.
C.P.I. Hussar 50 cm3-es robogó 2002-es,
110 ezer Ft-ért eladó. Érd.: 30/95-29-735. 

ÁLLAT
Plymouth tyúk eladó. Érd.: 70/285-17-13.
Shar-Pei kan fedez. 20/36-29-690.
Fajtiszta fekete-fehér kan Border collie
kutyával fedeztetést vállalok. Érd.: 70/215-
45-77.
Előnevelt csirke, pulya, kacsa eladó.
Raktár sor 24.

TÁRSKERESÉS
41 éves férfi keresi párját komoly kapcso-
latra. 70/222-75-16.

MUNKÁT KERES, AJÁNL
Felsőfokú német nyelvtudással, mindkét
nyelven gépírói gyakorlattal, nyelvoktatás-
ban sokéves tapasztalattal munkát kere-
sek. Tel.: 30/476-93-80.
Informatikushallgató számítógép javítás,
weboldalkészítés területén nagy gyakorlat-
tal munkát keres. Tel. 30/242-12-82.
Megbízható nyugdíjas ápolónő idősgon-
dozási tapasztalattal munkát keres. Tel.:
70/677-44-90.
Pótvizsgára való felkészítésben és kor-
repetálásban jártas tapasztalt általános

iskolai tanár munkát keres. Érdeklődni:
70/309-66-95.
Házaspár bármilyen alkalmi munkát
keres. 70/401-81-89.

EGYÉB
Keveset használt Hauser és American Iroc
férfi mountain bike kerékpár eladó. Tel.:
30/218-39-67.
Elektromos varrógép eladó. 20/596-12-01.
TZK kistraktorhoz való talajmaró; kétsoros
kultivátor eladó, és megvételre keresek
ugyanilyen kistraktor után burgonyafelsze -
dőt. Tel.: 30/433-79-89.
Faipari körfűrész, háromfázisú kompresz -
szor, komplett horgászfelszerelés eladó.
Érd.: 70/524-73-96.
Kecskegidák, füstölt szalonna eladó. Érd.:
66/413-327.
Eladó: 1 db hálószobabútor (2 szekrény, 1
asztal, 4 szék, 1 tükrös szekrény, 1 ágy, 2
éjjeli) komplett ágyneműgarnitúrával, 2 db
szivacsmatrac, heverő, fotel, perzsasző -
nye gek. Érd.: 70/55-49-424.
26 részből álló Zsolnay étkészlet féláron
eladó, 85 ezer Ft-ért. Tel.: 30/252-30-32.
Zanussi hűtőszekrény, új, kétkarikás vil-
lanyrezsó, mikro eladó. Tel.: 20/220-85-26.
Női mountain bike kerékpár megkímélt
állapotban, és egy olcsó gyermekheverő
eladó. Tel.: 66/634-553.
Eladó: 28-as kerékpár, 4 db 100-as vasbak,
csempevágó, harmonika, Zsuzsi kö tőgép,
automata kötőgép, Robi 50-es járó kerék,
colos vízszivattyú. Érd.: 30/381-37-27.
Árpa eladó. Békés, Csap u. 3. Tel.:
66/634-639.
Eladó új, két szobára való középszőnyeg,
futószőnyeg és összekötő szőnyeg. Tel.:
20/98-30-794.
Eladó egy terménydaráló villanymotorral,
kukoricamorzsoló ládával, bútorok, zsíros
bödönök, 1,5 m-es diófaderék. Tel.: 20/
983-07-94.
Szilva fáról eladó. 30/258-04-69.
Lehúzott cirokszál és 1,5 ha lábon álló
cirok eladó. Érd.: 70/318-14-71.
Eladó 1 db Ariston hőtartályos fekvő vil-
lanybojler jótállással. Érd.: 30/327-68-79.
Eladó: férfi mountain bike, 24 sebességes
kerékpár. C101-es váltó, V-fék. Tel.: 30/
581-47-60.
Eladó: íróasztal, háromajtós ruhásszek rény,
ebédlőasztal, ágyneműtartó, reka mié.
Telefon: 70/222-75-11, 66/738-620.
Eladó: kéményes gázkonvektor, gázpa lack,
Csepel 111-es varrógép, kétajtós szek -
rények, vitrines szekrény, fotelok, rekamié.
Érd.: 20/461-02-05.
Elektromos futópad eladó. Ötfunkciós
(se besség, távolság, idő, kalória, pulzus-
mérés). A futófelület dőlésszöge állítható,
összecsukható. Tel.: 20/481-58-85.
Eladó: tavirózsa, VW bogár karosszéria ele-
mek, fateknő, vasvágó szalagfűrész, tizes
gev-láda, szövőszék. Érd.: 30/376-69-16.
Használt régi típusú fotelágy olcsón eladó.
Tel.: 20/220-85-26.
15-én elveszett 10 éves kan Timoti névre
hallgató pumi kutyám. Piros kendő és
sárga bolhaöv zöld bilétával van a nya -
kában. Becsületes megtalálónak juta lom.
Tel.: 70/575-60-03.
Háromfiókos fagyasztószekrény, vákumos
fóliaragasztó, 120 l hűtőszekrény, diófa
há ló szobabútor eladó. Tel.: 66/410-323.

Szobakerékpár újszerű állapotban eladó.
Irányár: 5 ezer Ft. Tel.: 20/331-30-09.
Eladó: Energomat üzemképes automata
mo sógép alkatrésznek egyben 10 ezer Ft-
ért. 20/416-91-17.
Eladó egy Textima varrógép 35 ezer Ft-ért.
20/416-91-17.
631-es és 630-as Slavia légpuskák újsze -
rű állapotban olcsón eladók. Tel.: 20/62-
92-838.
Infrás mágneses gyógymatrac és három-
fiókos fagyasztószekrény eladó. Érd.:
30/300-05-19.
Robix kerti traktor 7 LE gyári futóval, rotá-
val, ekével eladó. Érd.: 30/457-23-02.
Új német légpuska eladó. Irányár: 22 ezer
Ft. Tel.: 30/457-23-02.
Felnőtt szóló heverő féláron eladó, va la -
mint 2 db olcsó fotel. Tel.: 30/420-60-30.
Eladó egy gyógymasszázs fotel. Ár mege-
gyezés szerint. 30/267-20-15.
2,5 ezer bontott kisméretű tégla eladó +
Jantyik tégla. Érd.: Békés, Borosgyáni u.
9. délutánonként.
Eladó: mozgáskorlátozott kerekes szék,
járóka, szobavécé, fürdőkádba való szék,
csomagolt új állapotban, jutányos áron.
Érd.: 30/267-20-15.
Eladó: fa járóka 4000 Ft-ért és kék pi -
henőszék 2000 Ft-ért. Mindkettő megkí -
mélt állapotban. Érd.: 70/653-66-52.
Bontott cserép eladó 30 Ft/db, 1500 db.
70/613-71-17.
Eladó egy beépíthető csempekályha.
Békés, Deák F. u. 91. Tel.: 30/56-37-727.
Lucernamag eladó. 70/28-63-963.
Zimmermann pianínó eladó. Tel.: 70/315-
18-39.
Békésen eladó: rekamié, 2 db fotel, vit-
rines tv-szekrény, polcos szekrény, ruha -
neműk, egyebek. 70/234-64-19.
Ágyneműtartós, ágyazható 3+2+1-es
ülőgarnitúra új állapotban családi okok
miatt eladó. Irányár: 180 ezer forint (új ára
230 ezer). Tel.: 30/533-36-53.
Kisbálás búzaszalma, kukorica, szilvacef -
re, lekvárnak való besztercei szilva, szil-
valekvár (500 Ft/üveg) eladó Békésen.
Tel.: 30/433-79-89.
Új német légpuska eladó. Rosszat, meg -
unt típust beszámítok. Érd.: 20/22-85-
866.
Páncéltőkés, közepes méretű barna zon-
gora eladó. Bútordarabnak is mutatós.
Irányár: 80 000 Ft. Tel.: 66/643-553, 20/
56-47-186.
Eladó: ágyneműtartós heverő két fotellel,
festmény, könyvek, csillárok. Tel.: 30/467-
13-39.
Eladó egy hálós járóka, etetőszék, auto -
mata felültöltős mosógép és autós gyer-
mekülés. Telefon: 30/387-90-31.
Rossz akkumulátort veszek. 30/30-10-924.
Kisméretű csempekályha eladó. 70/360-
42-18.
Szőlőprés, 10 és 20 literes műanyag kan-
nák eladók. 66/643-007.
Betondarabok alapba és törmelék ingyen
elvihető. 30/36-47-670.
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INGYENES APRÓHIRDETÉS!

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: AUGUSZTUS 31. KEDD 12 ÓRA.

340,-
453 Ft/l

115,-
230 Ft/l

365,-
2086 Ft/kg3550,-

3550 Ft/l

Adambrau
dobozos sör
0,5 L
KARTONOS ÁR
(24db) 110 Ft/db
220 Ft/l

Nescafe 3 in 1
175 g

Egri 
- Portugieser
- Kékfrankos
- Muskotály 
0,75 L
(ü.: 40 Ft)

Jägermeister
1 L
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Janikovszky Évával szólva: „Az úgy
volt…”, hogy egy ismerősünk megkérdezte,
hol is lakunk, de az utcanév nem volt szá-
mára ismerős – és bemondtam neki annak a
környékbeli kocsmának a nevét, amit aztán
minden, de minden békési ismer. Aztán
eszembe jutott, hogy – ha nem is szellemi –
de világítótoronyként állnak a tájékozódás
szolgálatában az említett műintézmények.

Békési példát szándékosan nem említek,
csupán szolid gyűjtőmunkám típusait
nevezném meg. Csaknem minden települé-
sen van Sport Büfé, naná, hogy a pálya mel-
lett, néhol van Harmadik Félidő is.
Általában a falu szélén található a temető,
előtte vagy az Utolsó Előtti Megálló vagy
optimistábbak számára a Sose Halunk Meg.
A fogyasztás idült jellegére utal a Napközi és
a Munkásotthon. Apuci lelkiismeret-furda-
lás nélkül beugorhat a Szomszédba, lemehet
Alfába, avagy Zátonyra futhat. Valami rejté-

lyes oknál fogva bizarr állatok is felkerülnek
a cégtáblákra: Pöttyös Zebra, Kék Mókus
vagy a csodás Üvöltő Sündisznó – vala-
mennyi „kellemesen nem túl igényes hely,
letisztult profillal”. Egy kis falu gát melletti
hangulat-karbantartója az Őzitató (a gátőrt
ugyanis Őz Ferencnek hívják). Általános a
lépcsők számáról való elnevezés: Ajkán van
egy „bajnéthajingáló”, mely a Százlépcsős
nevet viseli - a szemtanúk felfelé egységesen
96 grádicsról számoltak be, lefelé ugyanez öt
és kétszáz között volt. Besorol ha tatlanok (s
épp ezért?) izgalmasak: Ittasellátó, Mi-Ti-
Szó, Erdőszéli Nektárcsepegtető, Terá-Pia,
Hörpince, Asszonybosszantó, Nemegri
Söröző, Vakondokk, Pub-lik, Sörömtanya és
persze a felülmúlhatatlan Italmiszerbolt.

Egy cégtáblán pedig a következő felirat
ékeskedik: „Gyere be, különben ketten ha -
lunk meg. Te szomjan, én éhen.”

Szilágyiné Szabó Ágnes

Egy nyelvet beszélünk
ITTASELLÁTÓ

Augusztus 25. szerda 17 óra
Békési Kertbarát Kör ülése.
Nyugdíjasok Háza

Augusztus 28. szombat 17 óra
Békési FC - Csabacsűd SE megyei I. osztályú
bajnoki labdarúgó mérkőzés.
Sportpálya

Augusztus 31. kedd 18 óra
Békési FKC - Cegléd férfi kézilabda edzőmérkőzés.
Sportcsarnok

Augusztus 31. kedd 19 óra
Szabó Attila: A természetben a Teremtővel című
fotókiállítása és könyvbemutatója. 
Békési Bibliaház (Petőfi u. 29.)

Szeptember 1. szerda 8 óra
Az általános és középiskolákban megkezdődik a
2010/2011-es tanév.

Szeptember 5. vasárnap 8-12 óra
Bolhapiac. Kisállatbörze.
Piac

Szeptember 5. vasárnap 15 és 16 óra
Projektzáró és ünnepélyes tanévnyitó a Dr.
Hepp Ferenc Tagiskolában. 
József A. z. 12.

Szeptember 6. hétfő 10 órától
Nyugdíjas találkozóval egybekötött Egészség -
megőrző Nap.
Dánfoki Üdülőközpont

BÉKÉSI PROGRAMAJÁNLATOK AUGUSZTUS 25. – SZEPT. 6. KÖZÖTT
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Húsz-huszonöt gyermeket fogadott napon-
ta a második alkalommal megrendezett
tábor, amit a Nefelejcs Békési Kulturális és
Hagyományőrző Közhasznú Egyesület tagjai
és segítői gyermekeinek tartottak. A gyerekek
részben a Léghajó című előadás bábjait készí-
tették el, részben pedig készülve az őszi
Tökmulatságra, a régi lakodalmak jobb meg-
ismerésével foglalkoztak. Még egy idős házas-
párhoz is ellátogattak, hogy első kézből hall-
janak a régmúlt idők szokásairól. A tábor
helyszíne a Kispince utca 44. szám alatti
Békési Alkotóház volt, amely az egyesületnek
székhelye. A Nefelejcs egyesület elnöke, Balog
Gáborné lapunknak a helyszínen elmondta,
hogy az őszi V. Békési Tökmulatság előtti
napon, október 8-án, a kulturális központban

közkívánatra ismét előadják a Békés-tarhosi
Zenei Napokon sikerrel bemutatott „Léghajó”
című mesejátékot, amely produkciónak létre-
jöttében oroszlánszerepe volt az egyesület
tagjainak is. 

Bábot készítettek a gyerekek 
a Nefelejcs táborban

A Múltunk a Jövőnkért Szövetség tagjai
nemrégiben a vésztő-mágori történelmi em lék-
parkban emlékeztek meg a 907-es pozsonyi
csata illetve Árpád fejedelem halála 1103. évfor-
dulójára. A közelmúltban alakult szövetség
szeretné a közvélemény fi gyelmét a dicső
magyar történelemre irányítani, mert megítélé-

se szerint a történelemoktatás szándékosan
keveset foglalkozik népünk jelentős, életfontos-
ságú, sorsfordító eseményeinek tényszerű, hite-
les és valós közreadásával – mondta el lapunk-
nak Polgár Zoltán el nök, hozzátéve, hogy a
907-es pozsonyi csata rendkívül fontos törté-
nelmi esemény. Ugyan is Árpád fejedelmünk
által vezérelt magyar hadaink megállították,

sőt teljesen szétmorzsolták az összeurópai
támadó hadakat, akik a szabad Magyarország
ellen szövetkeztek olyan céllal, hogy országun-
kat elfoglalják, népünket pedig kiirtsák a föld
színéről. Árpád nagyfejedelem a csata idején 67
éves volt. Nem messziről irányította a harcot,
fiait és népét a halálba küldve, hanem maga
vezette azt a csatába induló magyar vezérek jel-
legzetes hozzáállásával, jelszavával: utánam elő -
re! Há rom fia: Tarhos, Üllő és Jutas elesett az
ádáz küzdelemben, de önmaga is olyan súlyos
sebeket kapott, hogy azokba rövidesen bele-
halt. A németség ezután hosszú évtizedekig
nem mert Magyar ország ellen hadat viselni, így
Közép-Európában a mindenkori ma gyar feje-
delem akarata érvényesült. 

– A megemlékezésen felelevenítettük a
pozsonyi csata hiteles történetét. Volt időnk elő-
venni íjainkat, és hódolni szenvedélyünknek.
Áldost, egy különös ízvilágú harmonikus levest
készítettünk, melyet őseink kiemelkedő esemé-
nyek alkalmával ettek. Az étel elfogyasztása
előtt elénekeltük hazánk himnuszát, és Hégely
Laci bácsi énekelt nekünk egy gyönyörű dalt. A
megemlékezést a Székely Himnusz eléneklésé-
vel zártuk – számolt be élményeiről a szövetség
tagjai nevében Polgár Zoltán.

Vésztő-Mágoron emlékezett 
a Múltunk a Jövőnkért Szövetség

A szeptember 10-12-én
sorra kerülő 12. Madzagfalvi
Napok színesítése érdekében
idén is meghirdették a Ma -
dzag falva Termelője, Madzag -
falva Szolgáltatója, Madzagfal -
va Kereskedője címéért folyó
nemes versengést. A jelentke-
zési határidőt szeptember 6-án
16 óráig meghosszabbították.

A nevezés ingyenes.
Új elemként meghirdették a

Madzagfalvi „Legek” Ver senyét
is, melyre olyanok jelentkezését
várják, akik úgy érzik, hogy
bármiben is kitűnnek a többiek
közül, vagy el tudják készíte-
ni/kiállítani Madzag fal va „Leg -
jét”. Az attrakciók között a
leg ötletesebb, legkreatívabb,

leginteraktívabb kiállítóknak
helyet a „Békés be mutatkozik
kiállításon” és a Rendezvény
téren tudnak biztosítani. 

Nevezések leadása és bő -
vebb információ: Békés Városi
Kulturális Központ (5630 Bé -
kés, Jantyik M. u. 23-25.) On -
line: www.bekesikultura.hu/
madzagfalvi napok.

Még lehet jelentkezni
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Lapunk megjelenését
Békés Megye

Önkormányzata 
támogatta.

ÉPÍTÉSI TELEK: BÉKÉSEN, Tavasz utcában 867 m2-es telek eladó. Irányár: 3,5 millió. • BÉKÉ-
SEN, Szabó D. utcában 947 m2-es telek eladó. Irányár: 8,0 millió. • BÉKÉSEN, Dánfok - Révhajó
utcában 313 m2-es telek eladó. Irányár: 1,3 millió.
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 szo-
bás 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 szo-
bás lakás eladó. Irányár: 10,5 millió.
CSALÁDI HÁZ: BÉKÉSEN, Magyar utcában két utcára nyíló 70 m2-es családi ház eladó.
Irányár: 3,0 millió. • BÉKÉSEN, Szécsénykertben felújított 2 szobás, 50 m2-es családi ház eladó.
Irányár: 4,3 millió. • BÉKÉSEN, 100 m2-es, 2 + 1/2 szobás tanya eladó. Irányár: 4,8 millió. •
BÉKÉSEN, Kereszt utcában 100 m2-es, 2 + 1/2 szobás családi ház eladó. Irányár: 5,3 millió. •
BÉKÉSEN, Nyíri utcában 120 m2-es, +1/2 szobás családi ház eladó. Irányár: 4,7 millió. • BÉKÉ-
SEN, Bocskai utcában felújított 3 szobás családi ház eladó. Irányár: 9,5 millió. • BÉKÉSEN, Csap
utcában családi ház eladó. Irányár: 6,9 millió. • BÉKÉSEN, Petõfi utcában 85 m2-es, 2 szobás csa-
ládi ház ELADÓ vagy lakásra CSERÉLHETÕ. Irányár: 7,6 millió. • BÉKÉSEN, Prágai utcában 125
m2-es, 2+2x1/2 szobás családi ház. Irányár: 8,5 millió. • BÉKÉSEN, Sodrony utcában új 80 m2-
es, 5 szobás családi ház eladó. Irányár: 9,0 millió. • BÉKÉSEN, Csabai utcában 2 szobás polgári
ház eladó. Irányár: 9,5 millió. • BÉKÉSEN, Szikszai utcában felújított 100 m2-es, 3 szobás csalá-
di ház eladó. Irányár: 10,2 millió. • BÉKÉSEN, Mátra utcában 132 m2-es, 4 szobás családi ház
eladó. Irányár: 10,7 millió. • BÉKÉSEN, London utcában felújított 100 m2-es, 4+1/2 szobás csa-
ládi ház eladó. Irányár: 10,0 millió. • BÉKÉSEN, Petõfi utcában 90 m2-es, 2 szobás családi ház
eladó. Irányár: 11,5 millió. • BÉKÉSEN, Lánc utcában 3+1/2 szobás családi ház ELADÓ vagy
2+1/2 szobás lakásra CSERÉLHETÕ. Irányár: 11,5 millió. • BÉKÉSEN, Ó-temetõ utcában 2 szo-
bás, 80 m2-es családi ház eladó. Irányár: 12,0 millió. • BÉKÉSEN, Munkácsy utcában felújított
106 m2-es, 2+2x1/2 szobás családi ház ELADÓ vagy 3 szobás lakásra CSERÉLHETÕ. Irányár:
13,0 millió.  • BÉKÉSEN, Hargita utcában felújított 3 szobás családi ház. Irányár: 15,9 millió. •
BÉKÉSEN, Piac téren 18 m2-es üzlet eladó. Irányár: 10,5 millió. Érd.: 70/366-2301. • BÉKÉSEN,
Kossuthon 18 m2-es garázs  eladó. Irányár: 2,2 millió. Érd.: 70/366-2301. • TARHOSON,
Lakótelep utcában 50 m2-es, 1 szobás családi ház eladó. Irányár: 1,35 millió.

Mentálhigiénés Mentálhigiénés 
EgyesületEgyesület

Békés, Borosgyán u. 1/1.
Telefon: 66/643-991
www.bekesmenta.hu

Fogadunk 
játék-, könyv- valamint

gyermek és felnôtt
ruhaadományokat!!!

Tizenhét egyesület 78 ver-
senyzője vett részt az idei Sós -
tó Kupán Nyíregyházán, ahol
a Békési TE bokszolói is meg-
mérettek. Lapunk munkatár-
sának Maczik Pál, a Békési
TE edzője, egyben a Békés
Megyei Boksz Szö vetség elnö-
ke számolt be az eredmények-
ről. Az edző kifejezetten elé-
gedett volt a csapat teljesít-
ményével, hiszen két arany- és
egy ezüstéremmel térhettek
haza a Békési TE versenyzői.

A békésiek eredményei:
Junior 54 kg „A” csoportban
két pontozásos győzelmével
nyert Lovas István; Junior 57
kg-ban  második Mucsi Im -

re, Ifi 69 kg „A” csoportban
két pontozásos győzelmével
nyert Lipcsei Dávid, míg az
Ifiknél a 69 kg-os Kozma

Lajos bár elutazott a csapat-
tal, azonban sérülés miatt
nem versenyzett. 

Lakatos Gyula

Jól szerepeltek Nyíregyházán 
a Békési TE bokszolói a Sóstó Kupán 

A Sóstó Kupán szerepelt békési öklözők. Középen Maczik Pál edző.

A közelmúltban a serdülőko-
rú utánpótlás kézisek sportágat
váltottak, Paulcsik apu ötlet-
gazdával és az edzővel, Kádas
Laci bácsival úgy döntöttek,
hogy a békési kikötőből túra-
kenukkal leeveznek a köröstar-
csai kikötőig. Huszonöten vál-
lalkoztunk a túrára: 9 felnőtt
(Kádasék, Roczóék, Beliczay -
ék, Paulcsikék) és 16 kézilabdás
fiú. Hét kenut kaptunk köl-
csön Almási Imrétől, a békési
kikötő vezetőjétől, és a „Száz -
lábú” Egyesülettől, természete-
sen a szükséges lapátokkal és
mentőmellényekkel együtt.

Rajt előtt a kikötőben is -
mer tetőt kaptunk a túrake-
nuzás alapszabályairól, a vízi

közlekedés írott és íratlan
szabályairól, beosztottuk a
csapatokat, kiválasztottuk a
kormányosokat. Miután min-
 denki elhelyezkedett, hol-
 minkat vízhatlan zacskókba
csomagolva elindultunk úti
célunk, Kö rös tarcsa felé. Az
időjárás re mek napos volt,
viszont a Kettős-Körös áradt,
ezért na gyon zavaros, pisz-
kos, hordalékos. De ez csu-
pán a fürdési kedvünket be -
folyásolta. Az út kb. két és
fél óráig tartott ké nyelmes
tem póban. Menet köz ben
pró báltunk együtt maradni,
a leszakadókat be várni.
Gyönyörködtünk a szép ter-
mészeti környezetben. 

A köröstarcsai kikötőben
sikeresen partra szálltunk, a
hajókat biztonságos helyre
kö töztük. Kis pihenés után
hoz záláttunk az ebéd elkészí-
téséhez. A Roczó apu által sa -
ját kezűleg kifogott és tisztí-
tott kárászokat és keszegeket
borsos lisztben megforgatva
forró olajban, tárcsán kisütve,
friss kenyérrel és jó étvággyal
fogyasztottuk el. Az egész
napos program után, kelleme-
sen elfáradva, jóllakottan,
közös élményekkel gazdagod-
va hagytuk el a tarcsai kikö-
tőt. A nap sikeres lebonyolítá-
sáért minden segítőnknek
köszönetet mondunk. 

Pné B. G. szülő

Kézi edzés helyett kenutúra 
a Kettős-Körösön

Ahogyan a ko rábbi években, idén is játékra hívjuk
sportked velő olvasóinkat. A játék tétje két darab,
egyenként 4800 Ft értékű bérletjegy, amely az
NBIB-ben szereplő Erste-Békési FKC valamennyi

hazai mérkőzésének megtekintésére jogosít a
2010/2011-es bajnokság őszi szezonjában. 

További hírek az együttes háza tájáról: augusztus 17-én meg-
kezdték a bérletek árusítását. Aki bérletet vásárol, szep tember
12-én a Ferenc vá ros elleni bajnoki nyitómérkőzést ingyen tekint-
heti meg, így a bérlet ára 5600 Ft he lyett 4800 Ft-ba kerül.

A bajnoki rajtra edzőmérkőzésekkel készül a csapat. A még
hátralévő meccsek időpontjai: augusztus 27. péntek 18:30 Deb -
recen – Békési FKC; augusztus 31. kedd 18 óra Bé kési FKC –
Cegléd; szeptember 3. péntek 17:30 Cegléd - Békési FKC.

Válaszoljon az alábbi kérdésre, majd a jó válasz
betûjelét, valamint saját nevét és címét küldje el

SMS-ben a 30/432-20-30-as számra 
szeptember 2-ig, és várja a sorsolást. 

A gyôzteseket telefonon szept. 3-án értesítjük. 

KÉRDÉSÜNK: 
Hányadik helyen végzett a BFKC 

a tavalyi szezonban?
A. Elsô             B. Negyedik             C. Ötödik

A Békési Szabadidős Lovasklub is csatlakozott
az Önkormányzat által kezdeményezett
Sportnyár elnevezésű programsorozathoz. Az
egyesület július 19-25. között ingyenes lovaglást
biztosított napi két-három órában. Az érdeklő-
dők száma napról napra nőtt. Egész családok
bicikliztek ki az Urkom tanyára, hogy megismer-
kedjenek a lóval és a lovaglás rejtelmeivel.
Tartalmas órákat tölthettek el együtt: a gyerekek
lovagoltak, tollaslabdáztak, fociztak, énekeltek.
Míg a szülők, nagyszülők a kezdeményezés szük-
ségességéről és a jövőbeli lehetőségekről beszél-
gettek. Abban mindannyian egyetértettek, hogy
visszatérő vendégek lesznek a lovas tanyán. Az
augusztus 9-én induló lovas tábor iránt is nagy

volt az érdeklődés. Az egyhetes táborban nem-
csak a lovaglással ismerkedhettek meg a gyere-
kek, hanem a kézműves foglalkozásokon saját
készítésű emléktárgyakat is készítettek. 

Sikeresen zárult a Sportnyár 
a Békési Lovasklubnál

Nyerjen bérletet 
a Békési FKC 

hazai meccseire!


