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

OKTÓBER 2-9.
Jázmin Patika (Rákóczi u.)

OKTÓBER 9-16.
Turul Patika (Piac tér)

OKTÓBER 16-23.
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

Gyógyszertári
ügyeleti rend

Mi a legfontosabb 
feladata 

a városvezetésnek?

USZODA NYITVA TARTÁSA:

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

36%
Intézményeit
mûködtetni

4%
Civilek 
támogatása, 
közösségépítés 

13%
Utak, 
kerékpárutak 
építése

49%
Munkahely -
teremtés

Szavazzon ön is! 
www.bekesiujsag.hu

A szeptember 22-i rendezvényt, ami több
száz embert, köztük számos óvodást és kis-
diákot mozgatott meg, a Fenn tartható
Térségért Ala pítvány (FETA), az önkor-
mány zat és a kulturális központ közösen
szervezte meg. A kerékpáros felvonulás
 mint- egy százötven résztvevővel hir dette az
egészséges életmódot és a környezetkímélő
au tó mentes közlekedést. Ha sonló célt szol-
gált a Békés csabára vezető új kerékpárúton a
körforgalomig tartó esti bringázás is, amely
a kivilágítás és a láthatósági mellények hasz-
nálatának fontosságát, tehát a biztonságos
kerékpározást szintén előtérbe helyezte. A
felvonulók, köztük az autójukat kerékpárra

cserélő felnőttek között még ajándékokat is
kisorsoltak. 

A fotós kedvűek a „Köz le kedj okosan, élj
egészségesebben!” című fotópályázattal örö kít-
hették meg kerékpáros élményeiket. Az első
díjat Csa pó Ildikó kapta, második Kiss Sándor,
harmadik Papp Attila. Különdíjas Pappné
Sza bó Mar git és Czövek József.

Minden a bicikliről szólt
I. BÉKÉSI EURÓPAI AUTÓMENTES NAP

Közös kerékpározás, filmvetítés, asz-
faltrajzolás, kerékpáros ügyességi
vetélkedők és esti bringázás is helyet
kapott a városunkban első alkalom-
mal megrendezett Európai Autómen -
tes Nap programjainak sorában.

A különleges jármű mellett Gyebnár Péter, a FETA
elnöke, továbbá az érdeklődő gyerekek.
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A piacra kilátogatókat a tavalyi évhez
hasonlóan az egykori vásárok forgataga és han-
gulata fogadta mustkészítéssel, szilvalekvárfő-
zéssel és szerencsepatkó kovácsolással.
Kézművesek kínálták portékájukat, emellett
óvodások, népzenészek, néptáncosok, nyugdí-
jas dalkörök és citerások fellépései követték
egymást. A gyerekeknek játszóházat, korongo-
zást, szalmafonást tartottak, és sok más játék
várta őket.

– Célunk egy jó hangulatú rendezvényen,
bőséges termékkínálattal visszacsalogatni a
vásárlókat a piacra – összegzett elégedetten
Jeneiné Lagzi Mária, a szervező Piacfelügye let
vezetője. 

A Békési Kisgazdakör legalább tíz lovas

fogattal, nagyszabású énekes és táncos fellépés-
sel járta végig a várost. A mulatság a szokások-
nak megfelelően szőlőlopással ért véget. 

Szüreti felvonulás és vásár egyszerre
Mivel a szüreti mulatság szervezőihez
nem volt kegyes idén az időjárás,
ezért végül az október 2-ára meg hir-
detett Szüreti Vásárral egy időben
rendezték meg. Mindkettő sok ér dek-
 lődőt vonzott.
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Szőlőlopás kis segítséggel. Fotók a rendezvényről: 
www.bekesiujsag.hu.

Izsó Gábor mögött stabil
tes tület áll majd, hiszen a
Jobboldali Összefogás jelöltjei
mind a nyolc választókerült-
ben nagy fölénnyel nyertek. A
választók akaratából a békési
képviselő-testület tagja lesz

Vámos László, Mészáros Sán -
dor, Dr. Pálmai Tamás, Bar -
kász Sándor, Balász László,
Izsó Gábor, Pocsaji Ildikó és
Mucsi András. A tizenegyfős
képviselő-testületbe az úgyne-
vezett töredékszavazatok alap-

ján két fideszes (Erdős Nor -
bert, Blaskovits Péter) és egy
szocialista (Pataki István) ke -
rült még be. A Jobbik kiszo-
rult a testületből, és a nyolc
körzetben összegyűjtött 454
szavazata egyértelműen ku -
darc a radikális párt számára.
Alig valamivel kevesebbet
gyűjtött a Békési Kisgazdakör
(415 szavazat), míg az Ipar -
testület jelöltjeit csak kevesen
támogatták (273 szavazat). 

Békés azon kevés település
egyike, ahol a Fidesz nem

tudott nyerni. Polgármester-
jelöltje a várható vereségtől
tartva még hetekkel ezelőtt
visszalépett, de a körzetekben
összegyűjtött összesen 1600
szavazat is szerénynek mond-
ható, különösen annak a fé -
nyében, hogy a Fidesz-KDNP
listát a megyei közgyűlési
választáson 4402 személy
támogatta városunkban. A je -
lek szerint tehát a békésiek a
Fidesz helyi jelöltjeire mond-
tak nemet.

Folytatás a 2. oldalon

Izsó Gábor marad a polgármester
VALAMENNYI VÁLASZTÓKERÜLETBEN A JOBBOLDALI ÖSSZEFOGÁS JELÖLTJE NYERT

Óriási fölénnyel nyerte meg a polgármester-
választást Békésen Izsó Gábor független jelölt. A
szavazatát leadó választópolgárok közel 77 száza-
léka, 5474 személy rá adta voksát. Pataki Istvánt
(MSZP) tizenhét, míg Molnár Józsefet (Jobbik)
hat százaléknyian támogatták.

Izsó Gábor megőrizte polgár mes -
teri székét.

Helyesebb lett volna talán a
köszönet és hála kifejezést
használni, hiszen hallatlan ön -
tudatosságról, politikai józan-
ságról és érettségről, valóságér-
zetről, szeretetről, szolidaritás-
ról és bölcsességről tett tanúbi-
zonyságot Békés lakossága az
október 3-i önkormányzati vá -
lasztásokon. Egy országosan
elő re megnyertnek mutatkozó
szavazáson csaknem ötven szá-
zalékos arányban részt venni
öntudatosságra vall. Józanság -
ra utal az a tény, hogy pillanat-
ra sem hagyták magukat meg-
téveszteni a hatalomért való

görcsös ragaszkodásban min-
dent bemocskoló „városmeg-
mentők” által. Érettségre mu -
tat az a mód, ahogyan döntöt-
tek. Valóságérzetük sem csalt,
amikor különbséget tudtak
tenni az elvégzett munka által
képviselt valós érték, és a lufi-
üres ígéretek között, még ha
azok álságosan narancsszínre is
voltak festve, „helyi eredetű”
szé gyenfoltot kenve az országos
zászlóra és logóra. Szeretetük
pedig folyamatosan érzékelhe-
tő volt és jól érezhető ma is,
ahogyan ezer meg ezer módját
találták és találják meg annak,

hogyan bátorítsák azt, akit sze-
rintük is igaztalanul és aljasul
vádoltak. Szolidaritásuk is eb -
ből e szeretetből fakad, hi szen
részvételükkel és bölcsességre
utaló választásukkal ki álltak

azon személyek és azon eszme
mellett, akik és amely a valódi
helyi értéket képviselik. A jól
végzett munka örömében vet-
tek részt ekképp és azt díjazták
az előbbi módon: voksolva. Kö-

szönet illet tehát mindenkit,
köszönet és hála mindenkinek.
Jöjjenek végre a nyugodtabb
napok, hogy mindannyian
valóban együtt dolgoz hassunk
városunkért, Békésért.

Köszönet a békésieknek
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Talán soha nem volt annyi probléma Bé -
 kés gólyáival, mint az idei nyáron. Kifi -
camodott lábú, szelíddé vált, fészkéből kie-
sett és áramütött gólyák szorultak segít-
ségre. Nem volt olyan nyári hónap, hogy ne
csörrent volna meg a helyi állatvédők „gó -
lya mentő vonala”. 

A Madárkórházban aztán minden békési
madár gyorsan meggyógyult, némelyikük
már szabadon lett bocsátva, és ezekben a per-
cekben is élvezik a forró napsütést Afrikában.
Mivel már szeptember közepén az utolsó itt
maradt gólyáink is az egyik kora hajnali órák-
ban úgy döntöttek, hogy elhagyják városun-
kat, úgy tűnt, hogy a velük kapcsolatos prob-
lémák mindegyike megszűnik tavaszig. De ki
gondolta volna azt, hogy ezután fog bekövet-
kezni a legnagyobb gond. Sorban érkeztek a
felháborodott lakossági bejelentések, hogy a
jól ismert Táncsics utcai gólyafészek nyomta-
lanul eltűnt. Hihetetlennek tűnt az egész,
hiszen ki tudna egy gólyafészket a villanyosz-
lop tetejéről lelopni?! Kinek fordulna meg a
fejében az, hogy egy ilyen tettet hajtson
végre?! A helyszínre kiérkezve láttuk, valóban
nyoma veszett az egykori fészeknek, mely
több mint egy évtizeden át a villanyoszlop
tetején ékeskedett. 

Hosszas „nyomozások” árán kiderült, a
gólyafészket tartó oszlop hetekkel ezelőtt
közúti baleset következtében megsérült, több
helyen eltört a tartólába. Viszont a villanyosz-
lopot az illetékes szakhatóság emberei úgy

cserélték ki egy teljesen újra, hogy a gólyák
érdekét nem vették figyelembe, az illetékes
nemzeti parkot nem értesítették. A termé-
szetvédelmi törvények magas fokon védelme-
zik ezt a madárfajt, így a fészküket bármilyen
módon károsítani, megrongálni, szándékosan
tönkretenni tilos. Az oszlop felújítási munká-
latait végrehajtó szervezetnek kötelessége lett
volna értesíteni a Körös-Maros Nemzeti
Parkot a történésekről, ám ezt elmulasztot-
ták. Szégyenletes látvány, hogy a fészek ma -
radványa az árokba van belehajítva, ráadásul
a fészket tartó speciális kosár szintén nyomta-
lanul eltűnt. Hatalmas mérete miatt Békés
legféltettebb gólyafészkeinek egyike volt,
amelyet helyreállíthatatlanul megsemmisítet-
tek. Az „Esély” állatvédő szervezet levélben
kérte fel az illetékes nemzeti park szakembe-
reit, hogy vizsgálják meg az esetet, és lépje-
nek az ügyben.                            Pap Zsolt

ÉLÕ BOLYGÓ
Botrány a Táncsics utcában

Október 8. péntek
17 óra Léghajó címû bábelõadás a kulturális központban.

Meg tekintése ingyenes, de adományokat köszönettel
elfogadunk.

Október 9. szombat
10 óra MEGNYITÓ. Nagy Sándor, békési születésû bo -

rász és kul túrapártoló (Sóshalmi Borászat)
10:30 BEMUTATKOZIK TÓTH JÁNOS, a mezõberé -

nyi szikvízké szítõ. Kiállítás, elõadás, a szikvíz és a
fröccs története. 

10:45 Bemutatjuk Rónai László hangszerkészítô tökbôl
készült pengetôs hangszerét.

11 óra TÖKMUSTRA – nevezni ingyenesen 10 órától.
Keressük a legszebb, legtakarosabb, legcsúnyább, leg -
színpompásabb, legcifrább, legmagyarosabb, legfur -
csább, legmulatságosabb, legrücskösebb, leggörbébb,
leghosszabb, leglaposabb tököt. 

11 óra TÖKSZOBRÁSZAT – Hódos Krisztián szakácsmester
12 óra EBÉD: gulyásleves, ludaskása
12 óra Jó ebédhez szól a nóta. Zenél a Madza gos Zenekar
13 óra Fafaragás bemutató. Bemutatja: Megyeri Sándor
13 óra Tökmustra értékelése, eredményhirdetése
13-15 óra JÁTSZÓHÁZ
14 óra Dr. Kecskeméti Ferencné gyógyszerész elõadása a

tökmagolaj jótékony élettani hatásairól
14:30 SZÜRETI MÛSOR. Bemutatják a Dr. Hepp Tagisko -

la, a Teleky utcai tagóvoda, az Eötvös Tagiskola és az
Alapfokú Mûvészeti Iskola növendékei.

15 óra Töklámpás faragása énekszó mellett

16 óra TÖKKIRÁLY KORONÁZÁSA – a legnagyobb tök
gazdáját humoros ceremónia során megkoronázzuk

16:30 Belencéres Néptáncegyüttes fellépése
kb. 17 óra FELVONULÁS A VÁROSBAN a töklámpások -

kal a Csepeli Hagyomány Óvóhely énekkísé retével

Október 10. vasárnap
10 óra KACSASZÉPSÉGVERSENY. Nevezni ingyenesen

lehet. Minden jelentkezõ ajándékot kap.
10 óra Ügyességi játékok gyerekeknek
10:30 LAKODALMI SZOKÁSOK – Baligáné Szûcs Irén

néprajzkutató elõadása. Jegykendõ-kiállítás megnyi -
tója. Kalácskínálás.

11 óra TÖKLEKVÁR FÕZÉSE
11 óra „SZÜRET UTÁN LESZ AZ ESKÜVÕ” – lakodal-

mas gyermekjáték. Néptáncok, népdalok békési  hagyo -
mányom alapján. A játékba bárki bekapcsolódhat.

13 óra EBÉD. Menü: birkapörkölt, ahogy Varga István (Csa -
viga) készíti.

13 óra Jó ebédhez szól a nóta. Zenél: Horváth Rudi
15 óra Alkotópályázatunk eredményhirdetése és jutal-

mazása.
15:15 KAMUTI NÓTAKLUB fellépése
15:30 Tökmulatság zárása

Kísérõ rendezvények:
- szombaton friss mustot kínálunk 
- hagyományos kézmûves vásár
- jegykendõ-kiállítás, szikvíz és fröccstörténeti kiállítás
- büfé: kacsazsíros kenyér, szörp, fröccs, forralt bor, meleg tea, perec,

minyon, sült tök kapható

2010. OKTÓBER 9-10.
Helyszín: Békési Tájház (Durkó u. 8.)

A programváltoztatás jogát fenntartjuk. Minden program és a belépés ingyenes! A rendezvényt esõ esetén is megtartjuk.
Szervezõ: Nefelejcs Békési Kulturális és Hagyományõrzõ Közhasznú Egyesület

Támogatók: Nagy Sándor borász, Varga István (Csaviga) mesterszakács, Tóth János szikvízkészítõ, Tokaji Mihály, Hot-Drink Kft., 
Juhos Balázs asztalosmester, Békés Város Önkormányzata, Lisz Kft., Dr. Hepp Ferenc Tagiskola stúdiósai.

Médiapartnerek:

• Segítünk megtalálni az Önnek megfelelô szakképesítést, iskolát, tanfolyamot, végzettséget.
• Megbeszéljük, kihez fordulhat, ha képzési támogatást kíván igénybe venni, vagy speci-

ális problémái vannak. 
• Kapcsolatban állunk a munkaügyi központokkal, pálya- és munkavállalási tanácsadók-

kal, segítôszervezetekkel és intézményekkel. 
• Segítünk abban, hogy az internet használatával tanulhasson, információt szerezzen. 

A projekt az Európai Unió támogatásával,
az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.

A tájékoztató szolgálat
kedden és csütörtökön 9-12 óráig áll az érdeklôdôk rendelkezésére.

Elôzetes bejelentkezésre, idôpont egyeztetésre is lehetôség van.
A szolgálathoz telefonon és e-mailben is lehet fordulni.

Telefonszámunk: 66/411-142 és 20/569-8058
E-mail címünk: pallo@bekesikultura.hu • Honlap: www.pallo.bmknet.hu/bekes

Címünk: Békés Városi Kulturális Központ
5630 Békés, Jantyik Mátyás utca 23-25.

Felnôttképzési internetes portálunk: bekes.felnottkepzesinfo.hu

Minden, amit a felnôttkori tanulásról tudni érdemes!

Segítünk eligazodni a felnőttképzési formák 
és jogszabályok között!

Ingyenes, személyre szabott konzultációk!

Folytatás a címoldalról
HÁROM BÉKÉSI 

A MEGYEI
KÖZGYŰLÉSBEN

Békés Megyei Képviselő-
testületéről is döntöttünk
október 3-án. Nagy fölény-
nyel Békésen is a Fidesz-
KDNP listáját támogatták a
legtöbben, összesen 4402-en,
minden tíz szavazóból hatan.
Az MSZP listáját 1436 vá -
lasztópolgár választotta (20
százalék), míg a Jobbikra
1093 békési szavazott (15
százalék). A pártok listái
alapján a tizennyolcfős testü-
letben három békési lakos is
helyet kaphat. A fideszes
Lele Árpád, a szocialista Dr.
Gosztolya Ferenc és a jobbi-
kos Balogh István.

KISEBBSÉGI 
EREDMÉNYEK

Békésen cigány, német, ro -
mán és szlovák kisebbségi
önkormányzatok alakulnak. 

A Békési Cigány Kisebb -
ségi Önkormányzat összetéte-
le 647 személy választása alap-
 ján: Balog Krisztián, Fe kete
Mi hály István, Farkas Mihály,
Surman Zoltán.

A Békési Német Kisebb -
ségi Önkormányzat tagjai 36

választásra jogosult szavazatai
alapján: Bárdiné Békési Má -
ria, Bőhm József, Pogoszov
Ani kó, Takács Istvánné.

A Békési Román Kisebb -
ségi Önkormányzatra 25-en
szavaztak, a testület összetéte-
le: Budai János, Ruzsa János,
Simon Éva, Szojka Petronella.

A Békési Szlovák Kisebb -
ségi Önkormányzat tagjai a
32 szavazópolgár voksai alap-
ján: Feledi János, Feledi Tibor,
Korcsok Jánosné, Pribojszki
Jánosné.

KÖRNYEZŐ 
TELEPÜLÉSEKEN

Bélmegyer polgármestere
Dán Márton (független) ma -
rad. A képviselő-testület
össze tétele: Bereczki Sándor,
Csizmadia János, Hirják János
Balázs, Kecs keméti Istvánné,

Szodorai Ágnes, Dr. Szodorai
Imre Béla.

Kamut polgármestere Ba log
Imréné (független) marad. A
képviselő-testület tagjai:
Knapp Vincéné Pogonyi Ani ta
Éva, Dr. Molnár István, Sa -
lamon Andrea, Szlancsik Ár pád
Pál, Szlancsik János, Tér Tibor.

Murony polgármestere Fe -
kete Ferenc Zoltán (független)
marad. A Képviselő-testület
összetétele: Buzgán Mihály, Fe -
kete Zoltán Ferenc, Jeneiné Ba -
tizi Julianna Erzsébet, La dányi
Lászlóné, Dr. Lázár Magdolna
Csilla, Pocsai Imre László.

Tarhos polgármestere
Hor nok Sándor (független)
ma rad. A Képviselő-testület
tagjai: Bunta Ferenc, Er -
dősné Bo dor Tünde, Dr. Ha -
lász István László, Szilágyi
Anikó.

Izsó Gábor marad a polgármester
VALAMENNYI VÁLASZTÓKERÜLETBEN 

A JOBBOLDALI ÖSSZEFOGÁS JELÖLTJE NYERT
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Sokunk számára ismerős,
a múlt ködébe vesző szólás
„A nép szava az Isten szava”
(Vox populi, vox Dei). Ez a
mára aforizmává nemesült
mondás erősen aktuálissá
vált több helyen, Magyar -
ország több településén az
október 3-i önkormányzati
választások apropóján. Gö -
döllőn Dr. Gé me si György,
a Gödöllői Lo kálpatrióta
Klub színeiben lett újra
polgármester és szerzett
csapatával döntő többséget
a pártok képviselő-jelöltjei-
vel szemben. Tíz körzetből
tízet nyertek meg. Békésen
hasonlóan alakult a helyzet
– mint az a választási ada-
tokból kiderül – hiszen a
Jobboldali Össze fogás Bé -
késért Polgá ri Kör nyolcból
nyolc helyet szerzett meg, és
a kényszerből független-
ként induló régi-új polgár-
mester, Izsó Gábor is elsöp-
rő győzelmet aratott (76,7
százalék). Sokat mon dó az a
tény is, hogy az összefogás
csapata tíz szavazat híján
kétszer annyi vok sot ka -
pott, mint a helyi Fidesz
szervezet jelöltjei összesen.

Mit jelenthet ez? Gon -
dol junk kicsit a Walesi bár-
dokra, hol a nép, az Isten -
adta nép, kit, mint barmot
igába hajtanának, hogy
akkor és úgy legyen „bol-
dog”, ahogy és amikor urai
akarják, szóval ez a nép ki -
neveli magából dalnokait,
bárdjait, kik, a nép igazi –
nem ó-balos értelembe vett
– fiaiként szembeszállnak
az elnyomó, idegen, „ejtőer-
nyős” hatalommal és fényes
erkölcsi győzelmet aratnak.
Nos, a békési Jobboldali
Összefogás tagjai oldalisá-
gukat is háttérbe szorítva,
az összefogás fogalmát és
tényét előtérbe helyezve az
erkölcsi győzelem mellett
valódi, kézzel fogható, gya-
korlati sikert is arattak.
Példát mutattak arra, hogy
a jó – mondhatni átütő –
lakossági párbeszédnek há la
és a várossal kart karba
öltve hogyan lehet országo-
san is jelzés értékű üzenetet
megfogalmazni a pesti
„köz pont” felé. Azaz, hogy

helyi szinten akkor lehet
sikeres egy mégoly elsöprő
tavaszi hadjáratot maga
mö gött tudó nagy méretű
politikai formáció is, mint a
Fidesz például, ha a lokális
viszonyokat és értékrendet
ismerő csapatot képes
össze verbuválni, amely va -
lóban csapat, és nem önös
személyi érdekek mentén
összeálló hordaszerű ad hoc
képződmény, mely nem az
elvégzett munka közszem-
lére tételével szeretne bizo-
nyítani, hanem egy óvó,
védő pártlogó leple és védel-
me alatt akar mindenáron –
övön aluli eszközöket is fel-
használva akár – nyerni.

A nép szava szent. A nép
szava valóban Isten szava
lett itt és most. Alázat, hit,
ima, munka. Ez kellett csak
- és jó lenne, ha csak ez
lenne mindig szükséges - a
cél eléréséhez. Régi isko-
lám, az egykori Székely
Mikó Kollégium himnusza,
Czegő Zoltán sorai jutnak
most eszembe: „Sok csata
sebével testén él az eszme./
Tűzhelyeit hányszor tiporta
az átok. /Ifjúság szavával
szólni végtelenbe/ Tisztább
feladatot soha nem találok./
A nép küldte ide mindig
fiait Emberről, világról iga-
zat vallani./ Verte s ma is
verje meg a sorsa azt,/ Ki -
nek szava fölröppent pa -
naszt./ Kötelesség hívja ide
sorainkat/ Fogadalmat ten -
ni apák sírja mellett;/ Kéz -
fo gásunkban már semmi
meg nem ingat,/ Ősi föl-
dünk szabad jövendőt te -
remtett.”

Igen, a nép küldi mindig
fiait oda, ahová legény kell
a gátra. S a gátról hazatérő
legények a maguk módján
segítik népüket nemzetté
formálódásának nehéz,
szép és nemes feladatában.
Egyik sem élhet a másik
nélkül igaz életet. Egyik
sem lehet meg a másik nél-
kül. Nép, lakosság, nemzet
és annak képviselete, kép-
viselői örök gyümölcsöző
szimbiózisra (egymást köl-
csönösen segítő együttmű-
ködésre, együttélésre) van-
nak „kárhoztatva”.

Lám, mi minden hámo-
zódik ki egy egyszerű helyi
választásból. Tanulságok
sora bizony, melyből min-
denkinek okulnia kellene
itt és máshol, fenn és itt
„lenn” is...

A nép hangja

Jegyz e t

Pálmai
Tamás

Házasságot kötöttek: Ba -
logh Béla és Erdős Mónika,
Zubán István és Kis Ildikó,
Barta István Zoltán és
Hoff mann Piroska, Balog
Dávid Attila és Konkoly
Edit, Polgár László és Szo -
boszlai Szilvia.
Sok boldogságot kívánunk!

Elhunytak: Barta Lászlóné
(71 évesen), Papp István (88,
Kamut), Valentényi Mi hály
(71, Bélmegyer), Árdelán

Aladár Zsigmond (48), Ko -
vács Sándorné (61), Pálfi
László (78), Mucsi László
(43), Szabó Ferenc (90, Do -
boz), özv. Vámos Sándorné
(73), Katonáné Nagy Adnrea
(45), özv. Mes ter Mihályné
(78), özv. Vas Józsefné (56),
Ma léth Mihály (56, Murony).
Nyugodjanak békében!

Anyakönyvi hírek

A békési keresztény feleke-
zetek és személyek összefogá-
sa már nem példa nélküli.
1999-ben a Timóteus Tár -
saság ötlete és koordináló
mun kája folytán került sorra
a „Nagy Találkozás” nevet
viselő nagyszabású evangéli-
zációs sorozat, melyhez akkor
a református, a baptista és
pünkösdi egyházközség csat-
lakozott. Több mint kétezren
látták a Lukács evangéliuma
alapján elkészített Jézus élete
című filmalkotást, és össze-
sen mintegy száz megtérő,
megújult hitű ember csatla-
kozott a város gyülekezetei-
hez. A kö zösségek és lelké-
szeik együttműködése azóta
is töretlen. 

Az idei, „Több, mint biz-
tonság” címet viselő evangéli-
zációs sorozathoz a római
katolikus, református, baptis-
ta és pünkösdi egyházak ré -
széről összesen öt helyi gyüle-
kezet csatlakozott. Céljuk,
hogy bemutassák azt a jó hírt
a körülöttünk lévő emberek
számára, melyet Isten Igéje
üzen, Jézus megváltó kereszt-
halála és feltámadása élővé
tesz. Amely minden körülmé-
nyek, gazdasági-pénzügyi ne -
hézségek, anyagi szükségek,
betegségek és egyéb zavaró
hatások között is mindenki
számára elérhető lehetőség.

A programsorozat része-
ként október 25-30. között
naponta öt helyszínen lesz

bemutatva a bibliai történe-
tekből a Crown Financial Mi -
nistries által feldolgozott hat
rövidfilm. A filmek mindegyi-
ke egy-egy mai válságos élet-
helyzetre reagál, útmutatást
ad a megoldáshoz. A vetítése-
ket beszélgetés követi majd.
Az egy hét alatt minél több
személyt szeretnénk elérni a
jó hír átadásával, a békésieken
kívül a környező településen
élőket is.

A „Több, mint biztonság”
evangelizációs sorozat együtt-
működő partnerei: Békési Ró -
mai Katolikus Egyházközség,
Békési Református Egyház -
köz ség, Baptista „Tágas Tér”
Gyü lekezet, Pünkösdi „Élet
Fája” Gyülekezet, Pünkösdi
„Ke gyelem” Gyülekezet, Ke -
resztény Értelmiségiek Szö -
vet sége, KEVE Társaság,
CROWN Financial Ministries,
Dunántúli Mobil Evangéli -
zációs Csoport.

Újra összefognak a keresztény közösségek
Október 25-30. között nagyszabású ökumenikus
evangélizációra kerül sor településünkön. A film-
vetítéses sorozathoz a Békésen működő keresz-
tény közösségek többsége kapcsolódott.

Tájékoztatjuk a tisztelt
la kosságot, hogy a Be lencé -
res Alapítvány szervezésével
ok tó berben újra indul fel-
nőttek részére is a néptánc
oktatása Békésen. Az ér -
dek lődők heti egy alkalom-
mal, a Békés Vá rosi Kul -
turális Központban hét főn-
ként este, 18 órától is mer-
kedhetnek kezdő szinten a

néptánccal. A foglalkozáso-
kat Mahovics Tamás vezeti.
A meg lévő csoporthoz új
érdeklődők jelentkezését is
várjuk. Ha jó környezetben,
vidám tár sasággal, jó nép-
zenére akar heti másfél órát
mozogni, jelentkezzen Le -
hoczki Mi hály nál a követ-
kező telefonszámon: 20/34-
74-233. 

�

Néptánc oktatás
Békésen felnőtteknek is

Izsó Gábor polgármester
köszöntőjében kiemelte, hogy
a mai nehéz időkben a szépko-
rúak országépítő tapasztalatá-
ra nagy szükségünk van, és
hogy minden körülmények
között kijár nekik a tisztelet.
Vámos László képviselő pedig
azt kívánta az időseknek, hogy
mindig legyen körülöttük,
akik meghallgatják őket, akik
derűssé tudják tenni életüket. 

A kulturális fellépők

között Hégely Laci bácsi cite-
raműsort adott, fergeteges
hangulatot varázsolt sláger
összeállításával a Békés Me -
gyei Jókai Színház két művé-
sze, Cseh Adrienn és Nagy
Róbert. Műsorukba csak ha-
mar az intézmény lakóinak
jelenlévő képviselői, mintegy
száz személy bekapcsolódott,
énekelt és tapsolt. 

Levetítették az „Indulj el egy
úton” című rövidfilmet is, amely

az intézményben élők mű vésze-
tekkel való kapcsolatát, életük-
ben betöltött értékét dolgozza
fel. Az alkotást korábban nagy
sikerrel bemutatták az „Együtt-
Érzések” Filmszemlén. 

A Hajnal István Szociális
Szol gáltató Centrumban éven-

 te hagyományosan megtartott,
több héten át tartó Őszülő
Na pok rendezvénysorozatban
egész séggel kapcsolatos elő-
adásokat, főzőversenyt, múze-
umlátogatást, kirándulásokat
és szüreti mulatságot is talá-
lunk.                            Sz. K.

Őszülő Napok az idősek otthonában 
Különösen jó hangulatú délutánnal ünnepelték
meg az Idősek Világnapját a Hajnal István
Szociális Szolgáltató Centrumban október 1-jén.
A műsorban az ellátottak színjátszói is felléptek,
bemutatták az intézményben készült filmalko-
tást, és természetesen a zene, tánc sem maradt el. 

Külön köszöntötték azokat az ellátottakat, akik már húsz éve az
intézményben élnek.

HÍREK, INTERJÚK, FOTÓK BÉKÉSRÔL 
www.bekesiujsag.hu
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Egyre többen állítják, hogy
ma Magyarországon robba-
násközeli a helyzet cigány-
ügyben, hogy időzített bom-
bán ülünk. Tény, hogy a gaz-
dasági válság okozta feszült-
ségek, az emberek életkörül-
ményeinek rosszabbodása, a
cigányságot integrálni kívá-
nó programok elégtelensége
illetve kudarca mára oda
vezetett, hogy a romák alkal-
massá váltak a mártír sze-
repkörre. Jól látható mássá-
guk, feltűnő szegénységük,
illetve néhányuk hivalkodó
gazdagsága irritálja a sze-
génység csapdájába sodródó
többségi társadalmat. Köny -
nyebb a keserűséget ellensé-
ges érzelmekre váltani, mint
komolyan és tárgyilagosan
belegondolni abba, hogy
miért is vagyunk ilyen rossz
helyzetben. Ki vagy kik te -
hetnek róla? Ki vagy kik jut-
tattak minket koldusbotra,
melyik nagy politikai erő
csapta be, adósította el az
országot, és ezáltal hagyta
magára az embereket? 
Az értelmetlen viták helyett
egyetlen dolog megfontolá-
sát ajánlom mindenki szá-
mára: azt, hogy már a jelen-

legi állapot is sok forintjába
kerül az országnak. Mert
nem jó az, hogy a munkaké-
pes korú cigányság nyolcvan
százaléka nem dolgozik, na -
gyon sok esetben az önhibá-
ján kívül. Sokszor az előítélet
miatt nem alkalmaznak
min ket. Így hogyan is lehet-
nénk adófizetői és hasznos
emberei a társadalmunk-
nak?! (Ne mondja senki,
hogy válogathatnánk a mun-
kalehetőségek között, mert
ez nem igaz.) 
Van annyira komoly a helyzet,
hogy legalább magunknak ne
hazudjunk végre. Nem jó, s
nem is kértük, hogy a cigány
emberek többsége segélyből
éljen meg. Nem jó ez senki-
nek. Emel lett a felnövekvő
népes nemzedékek nem kap-
nak olyan iskoláztatást, hogy
kitörhessenek ebből a létből,
így újabb és újabb munkanél-
küli százezreket bocsátunk
út jukra. Generáljuk és szinten
tartjuk a munkanélküliséget.
Sokba kerül az egészségügyi
ellátás is, de említhetném az
intézetbe vett gyerekek ne ve-
lését, vagy a börtönöket.
Mindegyikre sokat költ az
állam. Utóbbiakba nagyon
sokan ok nélkül kívánják a
romákat. Az agresszivitás el -
harapózása pedig a közbizton-
ság fenntartását fogja még
tovább drágítani. Nem csak a
gyűlölködőknek, ha nem az
egész országnak.

MINDANNYIUNK FELELŐSSÉGE

JEGYZET

Lakatos 

Gyula

Nagy esemény zajlott a bé -
kési Kegyelem Gyülekezetben
a napokban. Indiából, annak
is egyik tízmilliós nagyvárosá-
ból, Hyderabadból érkezett
egy missziós lelkipásztor.
Bishop Ernest Komanapalli
hamar belopta magát a gyüle-
kezet tagjainak a szívébe. A
misszionárius, aki 23 éve már
járt Magyarországon, elsőként
magáról és családjáról szólt
röviden, majd arról beszélt,
hogyan járja a világot és sokfe-
lé hirdeti Isten igéjét, üzene-
tét. Békésen Péter csodálatos
halfogásának történetét idézte
fel Lukács evangéliumából. 

– Jézus Simon Pétert
emberhalásszá tette. Legyünk
mi is emberhalászok, beszél-
jünk Jézusról mindenkinek.
Nekünk mindnyájunknak
ige hirdetőkké kell válnunk –
hirdette a lelkipásztor.

A prédikátor szólt még az
indiai ökumenizmusról is.
Arról, hogy havonta egyszer
1500 lelkipásztor jön össze, és
együtt imádkoznak baptisták,
evangélikusok, metodisták,

pünkösdiek, független pün-
kösdiek azért, hogy tízezer (!)
új gyülekezet legyen a város-
ban, Hyderabadban, ahol ci -
gánymisszió, lepramisszió és
szegénymisszió is működik.
Kérte a békésieket, hogy aki
csak teheti, fogadjon jelképe-
sen örökbe egy-egy szegény
gyermeket azáltal, hogy ha -
vonta néhány ezer forinttal
támogatja. Ernie elmondta
még, hogy a hyderabadi pün-
kösdi gyülekezet sokrétű ok ta-
tási és ápolási tevékenységet
folytat. Harminc iskolát, 45
gyermekotthont működtet,
kórházaik, klinikáik vannak,
valamint egy ötvenágyas lepra-
központ. Az árvizektől, föld-
rengésektől, cunamiktól súj-
tott térségben mindig van kin
segíteni. Céljaikról pedig el -
hangzott, hogy 1200 új gyüle-
kezetet szeretnének plántálni,
mert hiszik, minden indiai
életére megoldást ad a Biblia
tanítása. A lelkipásztor bizako-
dó, mint elmondta, hiszi, hogy
„Isten meg fogja menteni In -
dia népét!”     Zsombok Imre

Indiai lelkész szolgált 
a Kegyelem Gyülekezetben

A fél évszázados találkozót
Nagyné Boldizsár Zsófia szer-
vezte meg, és lapunkat arról
tájékoztatta, hogy bizony nem
volt könnyű megtalálni a ré -
gen elengedett kezeket. Sajnos
már többen meghaltak, má -
sok betegeskednek vagy nem
jöttek el, így csak az osztály
fele látogatott el a napokban
egykori iskolájukba, melyet az
ő idejükben Vágó István igaz-
gatott, osztályfőnökük Kis
Ernőné volt. Egyetlen tanáruk
sem él már. Mint nyüzsgő kis-

gyermekek keresték meg a
valamikori osztálytermüket az
alsó épületrészben, ahol elfog-

lalva régi helyüket a padok-
ban, beszélgettek családjuk-
ról, sorsukról, fotókon mutat-

ták be életük alakulását, majd
közös vacsorán vettek részt.

Szegfű Katalin

Ötven év elteltével találkoztak újra
Pontosan ötven éve,
1960-ban végzett az ak -
kori 1. számú Általános
Iskola 8/B. osztályában
38 fiatal lány. Mára
többségében nagyma-
mák lettek, és az évfor-
dulón egy kis meren-
gésre jöttek össze.

A Csíkos utca felöli iskolarész az ő idejükben is állt már. Itt készült a csoportkép.

A Békési Kistérségi Iskola Dr. Hepp Ferenc 

Tagintéz mé nyének Szülői Munkakö zös sége és Tantestülete

„Szü lők - nevelők a gyermeke kért” gondolat jegyében 

őszi bált rendez október 16-án, szombaton 19 órától 

az iskola tornatermében. 

A vacsorát a Bagoly vendéglő szolgáltatja, 

a belépőjegy 4500 Ft. Zenél a Bibuczi együttes. 

Támogató jegyek kaphatók az iskola gazdasági irodájában

(500, 1000, 5000 Ft értékben).  

Őszi Bál 
a Dr. Hepp iskolában

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, 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
+ garázs 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.

Neves szakemberekkel tizen-
hetedik alkalommal rendezték
meg Békésen a Népi Építészeti
Tanácskozást, melyre az ország
számos területéről száznál is
több érdeklődő jött el. Az idei
téma a településszintű örökség-
védelem volt, a középpontba a
közismerten világörökségi vé -
delemmel bíró Hollókőt he -
lyezték. A szakmai előadások

kitekintettek a magyar nyelv-
terület más vidékeinek műem-
lékvédelmi tapasztalataira is.
Emellett tanulmányi kirándu-
láson is részt vettek, pincesoro-
kat, tájházakat és népi lakóhá-
zakat tekintettek meg az
Érmelléken, a határ mindkét
oldalán, mások mellett Gá -
lospetrin, Értarcsán és Léta -
vértesen. 

Pincesorokat is látogattak
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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)

– Ki vagy te? Mesélj!
– Mezőberényben szület-

tem, ott jártam iskolába is.
Nővérem ma is ott lakik.
Mindkét lánya az én kereszt-
lányom. Sajnos édesapám már
18 éve eltávozott körünkből.
Édesanyám és az élettársa
szintén Mezőberényben élnek,
abban a házban, ahol én is
éltem 25 évig. Békéscsabán a
Tevan Andor Nyomdaipari
Szakközépiskolába jártam, és
szereztem meg az érettségit,
valamint a nyomdaipari gép-
mesteri végzettséget. A pályá-
mat Berényben kezdtem el, és
5 évig ott is maradtam. Azóta
már az a cég is megszűnt. A
Print Kft-nél Békésen már 18
éve dolgozom. Két évig ingáz-
tam Békés és Berény között,
majd végleg átköltöztem, és
most már igazi békésinek ér -
zem magam. Szeretek kirán-
dulni, országot járni, külföld-
del ismerkedni, de mindig
úgy térek vissza Békésre, hogy
jó hazajönni. Feleségemmel,
Eszterrel, az idén augusztus

19-én ünnepeltük a 10. házas-
sági évfordulónkat.

– Nyomdász és fotós. Hogy
fér össze?

– A kettő valahol kapcsoló-
dik, mert a munkám során is
kell előállítani „fotókat”.
Ugyan ezt teszem a fényképe-
zőgéppel a kezemben. Krea ti -
vitás kell mindkettő sikeres
műveléséhez. Végeredmény -
ben a fotózáshoz szükséges
alap ismeretekkel (fénytan,
színelmélet) a nyomdaipari

iskolában már foglalkoztunk.
A fotózást, mint a legtöbb
em ber, én is amatőrként
kezd tem el, a nászajándékba
kapott kis géppel. Eleinte
csak családi eseményeket örö-
kítettem meg. Körülbelül
négy éve vásároltam egy digi-
tális gépet, és több-kevesebb
sikerrel megpróbáltam meg-
örökíteni a természet csodáit.
Szert tettem profi objektívre

és úgy gondoltam, hogy majd
én leszek a legjobb fotós.
Hamarosan rájöttem, hogy a
technika nem minden, látás-
mód is kell hozzá. A jó képek
először az ember agyában
születnek meg, amit a muta-
tóujj mozdulata csak véglege-
sít az elkattintáskor. Sose jár-
tam fényképésziskolába, csak
amatőr módon, könyvekből,
baráti tanácsokból, kollégák-
tól kapott segítséggel jutot-
tam el a jelenlegi szintig. Két

éve a Békési Újság által kiírt
„Városunk, Békés” pályázatra
küldtem néhány általam ké -
szített fotót, és nagy örö-
möm re három alkotásom
bekerült a 2009-es Kalendá -
rium ba. Így indult a pályafu-
tá som az újságnál. Hamaro -
san felkértek fotózásra a lap
számára. Mivel úgy éreztem,
így már nem céltalanul fény-
képezgetek, örömmel vállal-
tam, vállalom a felkérést, és
segítek a helyi lap elkészítésé-
ben a ma gam módján. A
hobbi és a munka így szeren-
csésen összetalálkozott, eggyé
forrt. A természetfotózást
sem hagytam abba végleg, de
előtérbe, kö zéppontba került
az EMBER. Nem állítom azt,
hogy már mindent tudok a
fényképezésről, de igyekszem
folyamatosan megtanulni a
titkairól. Ebben három dolog
van a segítségemre: az inten-
zív fotózás, a szakirodalom
olvasása és a nemrég megala-
kult békési fotóklub, aminek
én is tagja vagyok.

– Vágyak? Álmok?
– Bár a magyar emberek

élete a legfontosabb megörökí-
tésre váró feladat a számomra,
de remélem, egyszer lesz lehe-
tőségem arra is, hogy idegen
kultúrák, emberek, az ott élők
mindennapjainak pillanatait
megörökítsem. Sajnos ez egye-
lőre még csak álmom.    Gugé

Következő interjúalanyunk
Kis Anikó fazekas.

52010. október 6.

Fotós és nyomdász
„Vajh ki ő és merre van hazája?” – teszi fel a kér-
dést Vörösmarty, és teszem fel én is interjúala-
nyommal, Gazsó Jánossal kapcsolatban. Bár igen
gyakran ő készíti a fotót a cikkeimhez, és találkoz-
tunk, beszélgettünk is már egy párszor, mégis rá
kellett döbbennem, milyen keveset tudok róla. Hát
még Önök, kedves Olvasóim! Úgy éreztem, ezt
sürgősen pótolni kell, s leültem beszélgetni a halk
szavú, szerény, mindössze 42 éves fiatal kollégával.

DIÉTÁS TANÁCSOK RÁKBETEGEKNEK
– A 80 százalékban friss zöldségeket, zöldségleveket, tel-

jes kiőrlésű gabonát, magvakat, csonthéjasokat és gyümöl-
csöket tartalmazó étrend segít a szervezetet átállítani lúgos
kémhatású környezetté. Az étrend mintegy 20 százaléka
állhat főtt ételekből, köztük a babot is tartalmazó ételekből. 

– A cukor táplálja a daganatot, helyette javasolt termé-
szetes cukorhelyettesítők, pl. a valódi méz vagy a melasz
használata, de ezek is csak nagyon kis mennyiségben. 

– Az asztali só kifehérítésére vegyszereket használnak.
Jobb megoldás a tengeri só.

– A tej a szervezetet nyálkaképződésre serkenti, különö-
sen a gyomor-bél traktusban. A nyálka táplálja a daganato-
kat. A tej megvonásával, esetleg helyette édesítőszer-mentes
szójatej fogyasztásával a ráksejtek éhezni kényszerülnek.

– A ráksejtek virulnak savas környezetben. A hús alapú
étrend savas, és ezért jobb, ha marha és sertéshús helyett
inkább halakat és kis mennyiségben csirkét fogyasztunk.

– Kerülje a kávét, teát és a csokoládét, mert ezeknek
magas a koffeintartalma.

– Az innivalók közül a zöldtea a legjobb, mert rákellenes
hatású. Csak tisztított, szűrt vizet fogyasszunk, hogy elke-
rüljük az ismert toxinokkal és nehézfémekkel szennyezett
csapvíz bejutását a szervezetünkbe. A desztillált víz savas,
ezért tanácsos kerülni.     Jeszenszky Attila, szakgyógyszerész

Magyarország elérte a legnagyobb sikert, képes volt egy-
ségesen kifejezni azt, hogy mit akart. Nemzeti összefogás
valósult meg valami mellett. Igazán az tudott befolyást
gyakorolni az ország dolgaira, aki élt a lehetőséggel, azaz
részt vett a választáson. Aki nem ment el, az a többiekre
bízta a döntést, elfogadta a többiek döntését. Mostantól
1990-et 2010-zel együtt érdemes említeni. 2010 adja meg
1990 értelmét. Az idei önkormányzati választáson teljese-
dett be mindaz, ami akkor elkezdődött. Magyarország
saját magát húzta ki az egyet nem értés csapdájából. Ezen
a választáson az áprilisban megválasztott kormány munká-
járól és az irányról is véleményt nyilvánítottak. Igent
mondtak a nemzeti együttműködés politikájára, céljaira,
az együttműködés gazdaságpolitikájára, és arra is, hogy
Magyarországnak új Alkotmányra van szüksége. Mától
ismét Budapest a nemzet fővárosa. Budapest az elmúlt
húsz évben vitában állt az ország többi részével, hol így, hol
úgy, de mindig külön állt, most végre újra Magyarország
szerves része lett – fejtette ki Orbán Viktor az önkormány-
zati választásokról szólva október 3-án.

A Békés alatt rejtőző, kivá-
ló minőségű termálvíz nem
csak gyógyászati célokra al -
kalmas, a közeljövőben az ön -
kormányzat elképzelései sze-
rint ezzel fűtenék az összes
ön kormányzati intézményt is. 

KEOP pályázattal szeretné

megvalósítani a békési önkor-
mányzat azt az elképzelések
szerint kb. 800 milliós projek-
tet, mellyel kezdetben az
összes önkormányzati intéz-
ményt, később a békési  laká -
so kat is fűthetnék, ezzel 40-50
százalékos energia-megtakarí-

tást is el lehet érni. A pályáza-
ti támogatás a projekt konkrét
terveitől függően 70-90 száza-
lék közé eshet. A jelenleg
hasz nálatban lévő kutak 53
fokos vizet szolgáltatnak, de
en nél lényegesen melegebb,
100-120 fokos hőmérsékletű

vízre lesz szükség a fejlesztés-
hez, azaz mélyebbről kell fel-
hozni a termálvizet, melyet a
fűtésre használás után vissza-
sajtolnának a talajba, így po -
csékolás nélkül, környezetba-
rát megoldással használnák
Békés folyékony kincsét.      

�

Termálvízzel fűthetnek a jövőben Békésen
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A Békés Megyei Baleset-
megelőzési Bizottság a kerék-
párosokra vonatkozó, megvál-
tozott fontosabb KRESZ sza-
bályok megismerése, illetve a
kerékpáros balesetek megelő-
zése és visszaszorítása érdeké-

ben tájékoztató jellegű plaká-
tokat készített. A plakátokat
a települések kerékpárt árusí-
tó boltjainál, illetve a kerék-
páros szervizeknél helyezték
el. Emellett oktatási intézmé-
nyekben, önkormányzatoknál,

italkimérő egységeknél talál-
kozhatunk velük.

A plakátok témája: a kerék-
pár kötelező tartozékai, a
kerékpárral közlekedőkre
vonatkozó fontos szabályok,
kötelezettségek, sebességha-

tárok bevezetése, egységesíté-
se, új jelzőtáblák, és útburko-
lati jelek.

A Békés Városi Baleset-
megelőzési Bizottság baleset-
mentes közlekedést kíván
mindenkinek.

�

Plakáton hirdetik a biztonságos közlekedést 



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
Békésen a Fáy 2-ben lakás garázzsal
együtt eladó. 30/910-10-09.
Ház eladó sürgősen a Zsilip u. 14. alatt.
Tel.: 30/822-72-34, 20/32-55-104.
Összkomfortos, kétszobás, nappalis  koc -
kaház csendes környezetben, sürgősen,
áron alul eladó. 70/360-50-36.
A Szarvasi 14-ben kétszobás, 3. emeleti,
felújított, kilépős lakás eladó. Érd.:
30/252-33-90.
Főút mellett, városközponthoz közel
háromszobás ingatlan eladó vállalkozás-
ra, 860 m2 telekkel. Érd.: 30/367-83-04.
Békésen a Síp utca 2. szám alatti ház
eladó. Érd.: a Síp u. 3. alatt.
A békési homokbányánál levő 3-as hor -
gásztónál igényesen kialakított horgász -
hely eladó. Érd.: 20/448-57-60. 
A bánhidai részen kétszobás családi ház
eladó. Érd.: 20/438-60-00.
Kisebbfajta parasztház eladó. Érd.:
Szabadkai u. 40. Tel.: 30/56-88-410.
Békésen, a Szekeres tanya mögötti zárt
kertben, építési telek eladó. Érdeklődni:
30/9557-484
Tarhoson, 3 szobás téglaépítésű családi
ház eladó. Érdeklődni: 30/9557-484
Szép környezetben, fürdőtől, központtól
nem messze, tehermentes, tetőtér-beé -
pítéses családi ház új tulajdonost keres.
Tel.: 20/34-677-00.
Városközpontban kétszobás, gázfűtéses
kertes házrész eladó, elcserélhető.
66/644-630.
Az Ady 6-ban IV. emeleti középső lakás
eladó vagy elcserélhető. 70/94-84-753.
Eladó Békésen háromszobás, konyhás, jó
állapotban lévő ház. 30/55-34-956.
Másfélszobás ház eladó. Vegyestüzelés,
gáz van. Reális áron. Érd.: 66/429-210.
Békésen a Fáy utcán második emeleti
másfélszobás lakás reális áron eladó.
Érd.: 20/452-35-97.
Igényesnek kétszobás, nappalis kertes
családi ház eladó. 20/416-91-17.
Eladó a Lánc u. 41. sz. ház. Érd.,: Dió u. 9.
alatt. Tel.: 66/643-734.
Kétszobás, fürdőszobás kisebb ház
felújításra vagy bontásra eladó a Keserű
soron. Érd.: 66/414-087.
Az Árok utcában összkomfortos családi
ház reális áron eladó. Tel.: 20/98-30-794.
Négyszobás, két fürdőszobás, gáz és  ve -
gyes központi fűtéses kétszintes családi ház
zöldövezetben eladó. Érd.: 30/411-08-57.
Földszinti lakás eladó. Fizetési kedvez -
mény lehetséges. Tel.: 30/51-80-728.

Eladó belvárosban családi ház. Érték -
egyez tetéssel tömblakást beszámítok.
Érd.: 70/31-08-807.
Békésen a Szabó D. u. 17. szám alatti pol-
gári típusú négyszobás ház eladó. Érd.:
30/29-97-907.
Békésen a Fáy u. 11. I. em. 7. számú más-
félszobás lakás teljesen felújítva eladó.
Érd.: 30/29-97-907.
Kétszobás, nappalis téglaépítésű, hő -
szigetelt kertes ház melléképülettel eladó.
Második emeltig csere érdekel ráfizetés-
sel. 30/267-15-07.
Tiszaderzsen összkomfortos kertes ház
eladó. Egyedi fűtéssel, garázzsal, lakható
melléképülettel, a város központjában.
Érd.: 30/322-53-33.
Sürgősen eladó Békés, Mezei 3. szám
alatti padlástér-beépítéses családi ház.
Érd.: 70/227-12-70.
Kétszobás összkomfortos kisebb ház,
Körösre nyúló udvarral eladó. Érd.: 20/
923-29-12.
Békéscsabán, a IV. kerületben 63 m2 alap -
területű, kétszobás, vegyes falazatú tár-
sasházi házrész, kertrésszel, műhellyel
eladó. Tel.: 30/48-63-178.
A Legelő u. 29. számú ház eladó. Félkom -
fortos melléképülettel, nagy kerttel. Érd.:
30/38-68-965. Békés, Summás u. 3.
Ház eladó a Lorántffy u. 5. szám alatt. Tel.:
66/634-214.

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.: 643-553, 20/56-47-186.
Hunyán jó állapotú ház, melléképülettel,
kerttel eladó. 2,5 millió Ft. 20/485-90-12
Nagykertben kétszobás, nappalis, ebédlős
ház, gazdasági épülettel, 7 kvadrát földdel
eladó 3,5 millió Ft-ért. Tel.: 20/57-15-125. 
Kis ház nagy portával eladó a Kopasz utca
10. alatt. Érd.: 15 óra után a Mátyás király
u. 20. vagy a Gagarin u. 32. alatt. Irányár:
3,8 millió Ft. Tel.: 20/912-48-06.
Borosgyánban tanya eladó vagy cserélhető.
Irányár: 4 millió Ft. Víz, villany, 1 hold föld
van hozzá. A tanya hivatalosan is tájjellegű,
jó állagú, kemencés. Tel.: 30/97-261-37.
Ház eladó Békésen Bocskai u. 16. Irányár:
4 millió forint. Érd.: 66/416-642.
Sürgősen eladó kétszobás lakás Békésen,
a Veres P. téren. Irányár:  4,2 millió Ft. 70/
943-05-27.
Eladó egy másfélszobás, összkomfortos,
téglaépítésű családi ház a Pesti u. 4. szám
alatt. Irányár: 4,5 millió Ft. 30/568-30-67.
Békéscsabán, Új sor 2. sz. alatt kis ház
eladó. Irányár: 4,5 millió Ft. Érd.: 30/82-
34-256.
Békésen a Táncsics utca 8. sz. alatt 675
m2-es telken háromszobás, félkomfortos
régi parasztház melléképülettel eladó.
Irányár: 4,6 millió Ft. Tel.: 30/439-92-62.
Kétszobás, vegyes falazású, régi típusú
kisebb ház eladó a Teleky utca 99. szám
alatt. Irányár: 5 millió Ft. Érd.: 30/262-43-
57, 30/551-73-78.

INGATLAN 5-8 MILLIÓ FT KÖZÖTT

Békésen a Kossuth 23-ban III. emeleti
egyszobás, 39 m2-es, erkélyes lakás eladó.
Irányár: 5,3 millió Ft. Érd.: 20/485-37-62.
Társasház eladó az Irányi u. 51. alatt. Ár:
5,5 millió Ft, vagy megegyezés szerint.
Érd.: 70/77-68-833, 66/634-238.
Kétszobás családi ház eladó a Gát utca
26. alatt. Érd.: Gát u. 33. alatt. Tel.: 20/59-
99-102. Irányár: 5,5 millió Ft.
Békésen a Fáy 10/B-ben rendezett, I.
emeleti, egyszobás lakás eladó. Irányár:
5,7 millió Ft. Érd.: 30/696-78-98.
Fáy 11-ben negyedik emeleti, kétszobás
lakás megkímélt állapotban eladó. Irányár:
5,7 millió Ft. Érd.: 20/485-37-62.
Kossuth utcában 4. emeleti, egyszobás
lakás megkímélt állapotban eladó. Irányár:
5,75 millió Ft. Érd.: 70/36-36-627.
Pest határánál, Budaörsön 20+15 m2-es
lakrész eladó. Irányár: 6,5 millió Ft. Tel.:
30/604-21-71, 20/498-36-72.
Kétszobás ház eladó bútorozottan.
Irányár: 6,8 millió Ft. Érd.: Mátyás király u.
20. Tel.: 20/912-48-06.
Békésen kétszobás, összkomfortos, felújí-
tott kertes ház sürgősen eladó. Irányár: 6,8
millió Ft, illetve megegyezés szerint. 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 az Ady utcában I. emeleti más-
félszobás, erkélyes, felújított lakás eladó.
Irányár: 7,4 millió Ft. Érd.: 20/249-50-36.

INGATLAN 8-10 MILLIÓ FT KÖZÖTT

Háromszobás családi ház 700 m2-es te -
lekkel, központhoz közel eladó. Irányár:
8,5 millió Ft. Tel.: 66/410-323.
Békésen téglaépítésű, második emeleti,
erkélyes, tehermentes, 64 m2-es lakás,
csendes környezetben, mindenhez közel,
sürgősen eladó. Irányár: 9,5 millió Ft. Tel.:
30/299-31-46.
Békésen téglaépítésű, második emeleti,
erkélyes, 64 m2-es lakás a központban
eladó. Irányár: 9,9 millió Ft. 20/33-86-400.
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.
Háromszobás, légkondicionált, nagyon jó
állapotban lévő kertes ház 11,8 millió Ft-ért
eladó. Tel.: 66/410-424.
Dánfokon a Kökény u. 10. szám alatt igé -
nyesen kialakított zsalugáteres, tetőtér-
beépítéses épület, berendezve, szép te -
lekkel (361 m2) eladó 12 millió Ft-ért. Tel.:
66/411-252, 66/414-685.
Elit környezetben 160 m2-es kertes ház,
1100 m2 telken, négyszobás, két konyhás,
2 kamrás, 2 folyosós, 2 bejáratú ház
eladó 50 db gyümölcsfával. Érd.: 30/225-
78-24. irányár: 12 millió Ft.
Kétszintes, szépes felújított, 3,5 szobás
ház eladó a malomvégesi részen. Csere is
érdekel II. emeletig lakásra, kertes házra,
nyaralóra, üzletre, vidéken is. Irányár: 13
millió Ft. Érd.: 30/97-26-137.
Balatonalmádi 2,5 szobás lakásomat  el -

cse rélném békési vagy környéki kertes
házra vagy tömblakásra. Irányár: 13 millió
Ft. Érd.: 20/474-26-09, 70/424-25-94.
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

Újjáépített 3+1 szobás sorház, első-hát só
kertrésszel, garázzsal, nagy ebéd lővel eladó.
Ár: 19,9 millió Ft. Érd.: 20/ 338-64-00.
Ház eladó a Kodály Z. u. 33. alatt. Irányár:
29999000 Ft. Tel.: 30/412-86-46.

KIADÓ INGATLAN

Békésen a Fáy 10/B-ben I. emeleti  egy -
szobás lakás kiadó. Érd.: 30/696-78-98.
Békéscsabán albérlet kiadó a Centertől
300 méterre. Ár: 10000 Ft/fő/rezsi. Tel.:
20/771-70-16. 
Egy személynek albérlet kiadó kertes ház -
ban, akár garázshasználattal is. Csak dol-
gozó, józan életű személynek. 35 ezer
Ft/hó, rezsivel együtt. Érd.: 30/97-261-37.
Albérlet kiadó 1-2 személy részére, fél -
komfortos helyiség. Tel.: 70/40-85-014.
Három és fél szobás kertes ház kiadó
melléképületekkel együtt, összesen 13 he -
lyiséggel. Hosszú távra is. Rendezett,
csendes helyen. Tel.: 30/97-261-37.
Garázs kiadó a Szarvasi úton hosszú
távra. Érd.: 30/322-53-33.

INGATLANT KERES

Kiadó lakatlan, összkomfortos kertes
házat keresek. 30/519-17-41.

KERT
Siófokhoz közel szőlő termőföld, boros -
pincével kedvező áron eladó. Érd.: 30/
376-69-16.
Nagykertben 5,3 kvadrát bekerített zártkert
fúrt kúttal, gyümölcsössel eladó. Tel.: 66/
634-460, este.
Nagykertben eladó 3 kvadrát jó termőföld,
kis szerszámos faházzal. 20/622-81-10.
A Szécsénykertben 1972 m2 (8,56 AK) te -
rületű hobbikert eladó. Kisméretű kőé pület,
fészer és fúrt kút tartozik hozzá. Érd.:
66/634-398-on, vagy a Hídvégi u. 1. alatt.

JÁRMŰ, ALKATRÉSZ
Mercedes mikrobusz egyben vagy bontás-
ra eladó sok alkatrésszel, üzemképes.
30/94-55-433.
2107-es Lada személygépkocsi 2010.
decemberig érvényes műszakival eladó.
Érd.: 70/233-33-27, 70/284-84-97.
Maruti eladó nagyon jó állapotban. Tel.:
30/470-54-92.
Jawa 250 cm3 csepptankos eladó vagy
cserélhető, valamint egy német légpuska
eladó. Tel.: 30/457-23-02.
Eladó: Robi traktor + utánfutó (50 ezer Ft-
ért). 20/416-91-17.
Aprilia RS 50 cm3-es jó állapotú gyorsa sági
segédmotor-kerékpár. Tel.: 30/568-30-67.
Megvételre keresek jó esztétikai és
műszaki állapotú, kulcsos indítású kispol-
skit, érvényes műszakival. Érd.: 20/972-
36-00, 20/276-47-36.
Simson robogó, piros-fehér, jó állapotban
eladó. Tel.: 30/568-30-67.
2007-es Volkswagen Polo 1.2 benzines,

ga rázsban tartott, rendszeresen szervizelt
autó eladó. Érd.: 30/292-71-26.

ÁLLAT
2 db vörös színű házi kismacska elvihető
Tel.: 20/43-41-480
Sávozott, kendermagos plymuth tyúk,
kakas külön is eladó Békésen. Érd.: 70/
285-17-13.
2 db 180-200 kg-os hízó eladó. Békés,
Mikszáth u. 8.
Fehér házicicák ingyen elvihetők. Érd.:
20/427-28-95.
Hízók eladók. Tel.: 30/437-03-61.
Házi cicák ingyen elvihetők. 30/98-17-654.
Fedezetés fajtiszta 2,5 éves fekete-fehér kan
Border Collie kutyával. Érd.: 70/215-45-77.
Bakkecske eladó. 66/637-507.

TÁRSKERESÉS
Megismerkednék komoly, józan életű, csa -
ládcentrikus, finom lelkű úrral, aki sze -
reteten alapuló végleges összetartozásra
vágyik. Legyen 56-68 éves, legalább 170
cm. Kaland kizárva. Tel.: 30/97-26-137

MUNKÁT KERES, AJÁNL
Házaspár bármilyen alkalmi munkát
keres. 70/401-81-89.
Megbízható leszázalékolt férfi ház körüli,
éjjeliőri, kőműves karbantartó, udvaros, asz-
talosműhelyi segédmunkát, vagy la ka tos -
műhelyi segédmunkát keres. Minden ajánlat
érdekel. Tel.: 30/299-31-46, 30/ 961-19-73.
Segédmunkát keresek. 20/33-20-768.

EGYÉB
Rácsos gyermekágyat vennék. Kis mé -
retűt, fából, betét nélkül. 20/886-46-27.
Eladó 1 db 20 literes új fazék fedővel,
valamint újszerű állapotban lévő üstház
üsttel. Érd.: 30/58-33-380.
Békésen szobabútorok, asztalok, fotelok,
elektromos kvarckályha eladó. Tel.:
30/439-92-62.
Új, 90 l/perc teljesítményű hidroforos szi-
vattyú eladó. 70/324-74-24.
Jó állapotban lévő vegyes tüzelésű kazán
reális áron eladó. Érd.: Békés, Mátra u. 14.
20/886-06-51.
Eladó fiú bébihordozó, 68-92-ig lányka
ruha és cipő, fa rácsos ágy kókusz mat -
raccal, sportkocsi. Érd.: 30/696-7-901.
Kerékpárra szerelhető gyermek biztonsági
ülés eladó. Érd.: 30/323-79-22.
Száraz helyen tárolt kisbálás búzaszalma
eladó. Tel.: 30/433-79-89.
Elektromos légkompresszort keresek meg -
vételre. Tel.: 30/433-79-89.
Zimmermann pianínó eladó. 70/315-18-39.
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 -
nyegek. Érd.: 70/55-49-424.     
Békésen eladó: rekamié, 2 db fotel, vit-
rines tv-szekrény, polcos szekrény, ruha -
neműk, egyebek. 70/234-64-19.
Eladó: ágyneműtartós heverő két fotellel,
festmény, könyvek, csillárok.  30/467-13-39.
Eladó egy hálós járóka, etetőszék,
automata felültöltős mosógép és autós
gyermekülés. Telefon: 30/387-90-31.
Új konyhaszekrény eladó. 20/66-59-609.

Eladó egy alig használt, jó állapotú, vegyes -
tüzelésű kályha. Érd.: 70/215-45-77.
Gorella földieper palánta ingyen elvihető.
Tel.: 66/641-416.
Eladók: befont üvegek 15-25- literig. Leán de -
rek (rózsaszínű, fehér) minden méretben
1000-10000 Ft-ig. valamint virágzó kak tu -
szok is. Tel.: 66/416-144. Békés, Deák F. u. 39.
Fej-lábtámlás kisipari heverő ágybetéttel
20 ezer Ft-ért eladó. Tel.: 66/634-528.
Eladó 1 db szieszta kályha nyomáscsök -
kentővel. Tel.: 20/98-30-794.
Eladó egy sertés etetővályú, kézi morzsoló
ládára szerelve, szobabútor, fotelek és még
sok más tárgy. Tel.: 20/983-07-94.
Eladó: újjárakott csempekályha, színes
tévé, íróasztal, táskavarrógép, valamint
veterán kerékpárok. 30/592-64-65.
Vegyestüzelésű kazán eladó. 66/413-039.
Eladó egy üzemképes kisképernyős
színes televízió. Érd.: 20/622-81-10.
Eladó: szálastakarmány tárolószín lebon-
tásra 36 m2, 6 m magas 7 villanyoszlop
betongyámmal, 4 sima oszlopkoszorú, 42
hullámpala. Érd.: 66/634-859.
Elektromos rokkantkocsi eladó. Új állapot-
ban, használva nem volt. Érd.: 66/643-114.
Eladó Textima varrógép 35 ezer Ft-ért.
20/416-91-17.
Eladó egy fehér pelenkázós kombi gye -
rekágy 17 ezer Ft-ért. 20/416-91-17.
Eladó egy üzemképes Energomat automa-
ta mosógép alkatrésznek egyben 12 ezer
Ft-ért. 20/416-91-17.
Radiátorok, kazán, C-21-es gázkazán,
keringető szivattyú és Babetta eladó.
70/215-93-56.
Rossz akkumulátort veszek. 20/463-65-89.
240 l-es újszerű fiókos fagyasztószekrény
eladó. 30/628-60-60.
Cseh gyártmányú LOV 21 típusú CO-
patronos légpisztoly kifogástalan állapot-
ban eladó. Bármilyen típusú kismotorra
cserélhető is. Irányár: 10 ezer Ft. Tel.:
20/228-58-66.
Használt jó állapotú, 30 m2-es, szép
padlószőnyeg olcsón eladó. Valamint egy
villanyos írógép. Érd.: 30/391-04-32.
Eladó: 2 db fotel, 2 db régi típusú ágy, 1 db
színestévé, 4 db szék. Tel.: 70/408-50-14.
Fóliaváz, vegyes tüzelésű kazán, és
90x90x300-as salgópolc eladó. Tel.:
30/21-84-077.
Örökzöldek eladók. 20/24-37-656.
Alig használt elektromos lombszívó és
180x90-es új fenyőfa asztal eladó. Érd.:
30/57-44-088.
Egy nagy zománcos lavór, betonkeverő és
2 db 50-es férfi munkásnadrág eladó. Tel.:
70/554-93-93.
Légpuskák új állapotban eladók. Cseh,
német és magyar gyártmányúak. Rosszat,
régit 10 ezer Ft-ig beszámítok. Tel.: 20/
228-58-66.
8-10 db legalább kétméteres használt fa
vagy vas oszlopot keresek megvételre
garázs készítéséhez sürgősen és olcsón.
30/97-26-137.
Erdélyi kiránduláshoz útitársat keresek, 2-
3 főt, október 21-25. között. Tel.: 30/94-
55-433.
Eladó: tavirózsa, VW bogár karosszéria ele-
mek, fateknő, vasvágó szalagfűrész, tizes-
gev láda, szövőszék. Érd.: 30/376-69-16.
Légpuskát keresek megvételre. Javításra
szoruló is érdekel. Vételár megegyezés
sze rint. Tel.: 20/62-92-838.
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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: OKTÓBER 12. KEDD 12 ÓRA.

990,-
1980 Ft/kg

415,-
553 Ft/l

119,-
238 Ft/l

3915,-
3915 Ft/l

1550,-
2214 Ft/l

2090,-
2090 Ft/kg

Tokaji 
Sárgamuskotály 
Édes 
0,75 L

Golf Team 
Szeszesital 
Alk.: 40 %
0,7 L

Reinberger
sör 
dobozos 
0,5 L

D.E. 
Omnia Duo 
ôrölt kávé
2x250 Gr

D.E. 
Omnia 
Szemes kávé
1000 Gr

Békési Mézes Ágyas
Vegyesgyümölcs likôr
Alk.: 35 %
1 L

Komplex tanulási 
képesség fej lesz tést vállalok 
NILD terápiás módszerrel. 

Tel.: 70/324-36-81.
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A régi szövegek olvasása – főleg, ha szelle-
mi kihívás is van benne – elménk pallérozá-
sát szolgálja. Tartsanak velem egy kétezer
esztendős időutazáson, próbálják kitalálni a
történetek végét!

Mondják, hogy Hadrianus császár egy
napon a fürdőben egy kiszolgált katonájával
találkozott, aki hátát egy terebélyes oszlopnak
dörzsölte. A kérdésre, hogy miért teszi ezt, a
veterán keservesen panaszolta fel, hogy
huszonöt évig szolgálta a birodalmat, s még
sincs annyi pénze, hogy rabszolgát tarthasson,
aki a hátát megvakarná (antik kisnyugdíjas,
ugye…). A jó császár pedig megsajnálta, s
akkora összeggel ajándékozta meg, amellyel a
vágyát teljesíteni tudta. Igen ám, de a követ-
kező fürdőlátogatás alkalmával immár azt
tapasztalta, hogy több száz kiszolgált katonája
áll az oszlopok körül, és tüntetőleg a hátát dör-
göli. Az okos császár azonban nem esett a feje
lágyára – mit gondolnak, mit tanácsolt nekik? 

Xerxész perzsa király nagy sereggel és
hatalmas hajóhaddal érkezett Görögország
meghódítására. A csaták szünetében meg-
kérdezte egyik főemberét, hány gyermeke
van. A férfi azt válaszolta, hogy három fia
vele van a táborban, egy pedig – még gyer-
mek – odahaza, de ő szeretné, ha mind ott-
hon lenne. Vajon mit tett erre a király?

Egy régi uralkodó kegyet akart gyakorol-
ni udvari matematikusával, s megengedte
neki, hogy akkora birtokot szerezzen, amek-
korát napnyugtáig körül tud keríteni. Mit
tett a tudós?

A megoldások: Hadrianus oda nyilatko-
zott, hogy a veteránok vakargassák csak egy-
más hátát. Xerxész kivégeztette a három
idősebb fiút (antik humor…). A matemati-
kus meg egy pálcával kört rajzolt maga
köré, és azt mondta: „Én úgy definiálom
magam, hogy kívül vagyok.”

Szilágyiné Szabó Ágnes

Egy nyelvet beszélünk
ÚGY DEFINIÁLOM MAGAM…

Október 8. péntek 10, 14 és 17 óra
Léghajó című zenés bábelőadás óvodásoknak, is -
ko  lásoknak és felnőtteknek. A belépés ingyenes.
Kulturális központ

Október 9-10. szombat-vasárnap
V. Békési Tökmulatság. Bővebben a 2. oldalon.
Békési Tájház

Október 9. szombat 15 óra
Békési FC – Gyomaendrődi FC bajnoki labda-
rúgó mérkőzés.
Sportpálya

Október 14. csütörtök 13:30 
Nyugdíjas Véradók Egészségmegőrző Egyesüle -
tének klubnapja.
Nyugdíjasok Háza

Október 15. péntek 8-11:30
Véradás a Vöröskereszt szervezésében
Nyugdíjasok Háza

Október 15. péntek 14 óra
Békési Cukorbetegek Életmód Egyesülete klub-
napja. 
Nyugdíjasok Háza

Október 16. szombat 12 órától
Békési Nyugdíjasok Egyesülete zenés ebédje.

Október 16. szombat 18 óra
Erste-Békési FKC – Ózdi KC bajnoki férfi
kézilabda mérkőzés.
Sportcsarnok

Október 16. szombat 19 órától
Dr. Hepp Ferenc Tagintézmény őszi bálja. Be -
lé pő jegy: 4500 Ft. Zenél a Bibuczi együttes.
Iskola tornaterme

Október 17. vasárnap  18 óra
Békési NKTE- JALTE bajnoki női kézilabda
mér kőzés.
Sportcsarnok

Október 18. hétfő 19 óra
Alan Ayckbourn: Mese habbal című két felvoná-
sos vígjátéka a Körúti Színház színművészeinek
előadásában. Jegyárak: 3000 Ft, 2500 Ft, 2000
Ft. Főszerepben: Koltai Róbert.
Kulturális központ színházterme

Október 20. szerda egész nap
Egészségnap a Családi-kör Idősek Klubja és Fo -
gyatékosok Nappali Intézményében. Előadá sok,
véradás. 
Dózsa Gy. u. 36.

Október 22. péntek 19 óra
Tragédia című táncjáték Madách: Az ember tra-
gédiája nyomán. A Nagyvárad Táncegyüttes és
László Csaba rendező-koreográfus közös pro-
dukciója. A belépés díjtalan, de előzetes regiszt-
rációhoz kötött!
Kulturális központ színházterme

Október 23. szombat 10 óra
Nemzeti ünnep megünneplése.
Forradalmi emlékmű

BÉKÉSI PROGRAMAJÁNLATOK OKTÓBER 8-23. KÖZÖTT
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A nyertes pályázatról Czi rok Mihály, az
együttes vezetője tájékoztatta a sajtót és az
érintett iskolák képviselőit. Elmondta, hogy a
Nem zeti Fejlesztési Ügynökség kiírására az „Az
a csodálatos zene, azok a csodálatos hangsze-
rek” címmel pályáztak, és mivel nyertek, a
Bibuczi Gyermek színház a következő hónapok-
ban összesen 225 előadást szervez meg és
bonyolít le a térségben, elérve sok ezer óvodás
és kisiskolás korú gyermeket. Ebből 215 elő-
adással tizenkilenc Békés megyei településre,
azok iskoláiba jutnak el. A Békési Kistérségi
Ál talános Iskola esetében a sorozat a három
békési tagiskolát, továbbá a tarhosi, a kamuti és
a muronyi egységeket érinti. Mindenhol öt elő-
adást mutatnak be. Három saját szerzeményű
zenés mesejátékot (Na gyotmondó Tóbiás, Pó -

ruljárt krampusz, Rest Mis ka), továbbá interak-
tív hangszerbemutató is lesz, vagy úgy is fogal-
mazhatunk, hogy utazás a zene és a hangszerek
csodálatos világába. Utóbbiaknál gyulai zene-
tanárok is közreműködnek. Az előadásokon túl
két művészeti iskolás nyári tábor szervezése és
lebonyolítása szerepel a pályázatban. 

A zenepedagógusokból 1992-ben létrejött
Bibuczi zenekar széleskörű repertoárjával rend-
szeres fellépője a békési báloknak, emellett
igazán jól érzi magát gyermekközönség előtt.
Megszámlálha tatlan fellépés áll az együttes és
gyermekszínház tagjai mö gött a megyében és
a megyehatárokon túl, Nyíregyházától Sop -
ronig, a néhány száz fős településektől a nagy-
városokig.                                           Sz. K.

Mesejáték és hangszerbemutató
Összesen több mint kétszáz gyer-
mekelőadásra nyert pályázatot a
békési kötődésű Bibuczi Gyer -
mekszínház, amely – úgy tudjuk – a
város első és egyetlen hivatásos színi-
társulata. Az előadások egy része a
Békési Kistérség iskoláiban lesz meg-
tartva, és a gyerekeknek ingyenesek. 

– A szükséges szakhatósági engedélyek birtokában
szeptember 27-én megkezdte teljes értékű munkáját az
elmúlt tanévben felújított Dr. Hepp Ferenc Tagiskola
konyhája. Új melegítő pultot építettek be, korszerűsítették
a szagelszívó- és ventilátor-rendszert, a fűtés is energiataka-
rékosabb. Új burkolatot kapott a konyha, az étkező, a raktár
és a többi kiszolgáló helyiség is. Az étkezdében 40 új asztal-
nál 160 új szék kapott helyet. Kézmosókat építettek be, szép
drapéria került az ablakokba, így az étkező ezután is alkal-
mas lakodalmak, bálok, ünnepi vacsorák megtartására. 

– 350 ezer forintból elkészült a piaci hangosítás
első üteme, amelynek a csarnok fedett területein lehet
bemondani az aktuális felhívásokat, közelgő programo-
kat, vásárokat, börzéket, a lakosságot érintő hasznos
információkat. A második ütemmel a piac további része-
ire is kiterjesztik a hangosítást, egyben megoldják annak
a területnek a világítását is.

– A Békési Uszoda is csatlakozott a békéscsabai Ib -
sen Ház Művészeti, Oktatási és Közművelődési Köz -
pont szolgáltatóinak sorába. Október 15-től az uszodában
kedvezményesen vásárolhatnak bérletet mindazok, akik bár-
milyen Ibsen-bérletet váltottak. Az Ibsen-bérletek árának 20
százaléka jelenti majd a kedvezményt az uszoda reggeli, diák
és nyugdíjas, valamint felnőtt bérleteinek árából.

– A „Közlekedj okosan, élj egészségesebben”
Európai Mobilitási Hét keretében szeptember 21-én Izsó
Gábor polgármester a Városházán átadta a műszaki osztály
egyik köztisztviselőjének a „Hajtva tilos! Tolva szabályos!”
feliratú tíz darab táblát, hogy az országban másodikként a
település olyan gyalogos-átkelőhelyeinél helyezze ki, ahol a
kerékpárosok biztonságosabb közlekedését segíthetik.

– Könnyebben megsérült az a diák, akit egy lég-
puskából kilőtt lövedék talált el a napokban a Farkas
Gyula Közoktatási Intézmény főtéri kollégiumánál.
A tetőtéri, lőpályának kialakított teremből edzés közben
kijutottak a lövedékek, az egyik homlokon találta a szem-
közti ablaknál álló tanulót. Sérülése nem súlyos. A rend-
őrség az ügyben vizsgálatot kezdett. 

– A Békési Rendőrkapitányság illetékességi terüle-
tén mér a traffipax októberben a következő időpon-
tokban: 1-jén, 2-án, 3-án, 4-én, 6-án, 8-án, 9-én, 10-én,
11-én, 12-én, 14-én, 15-én, 16-án, 18-án, 20-án, 21-én,
22-én, 25-én, 26-án, 27-án, 28-án. Pontosabb helyszínt és
időpontot nem tesznek közzé.

Hírek röviden

Ötödik alkalommal rendezi
meg a Nefelejcs Békési Kul -
turális és Hagyományőrző
Köz hasznú Egyesület a nagy-
sikerű Tökmulatságot. A ren-
dezvénynek a Békési Tájház
ad otthont. A programok egy
ré sze a tökkel kapcsolatos.
Lesz tökszépségverseny, tökki-
rályválasztás, előadás a tök-
magolaj jótékony hatásairól,

töklámpás faragása és azzal
fel vonulás a városban. Emel -
lett a szőlő és a kacsa  je gyé ben
telnek a rendezvény program-
jai. Sor kerül kacsaszépségver-
senyre, mustkóstolóra, szikvíz
és fröccstörténeti kiállítást is
rendeznek. A rendezvény
újdonságát a „Szü ret után lesz
az esküvő” című játék jelenti,
amely a békési lakodalmas

hagyományokat igyekszik fel-
eleveníteni, bevonva a nézőkö-
zönséget is. Mind két napon a
helyszínen szakács mester által
főzött ételt kí nálnak, emellett
zenés és táncos fellépések vár-
ják a rendezvényre kilátogató-
kat október 9-10-én a Békési
Tájházban, a Durkó utca 8.
szám alatt. A program plakátját
a 2. oldalon találják.

Lakodalmas játék is lesz a tökmulatságon
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Önkormányzata 
támogatta.

Szeptemberben két héten
át a korosztályos magyar válo-
gatottal készült Fodor Milán,
a Surman Box Club verseny-
zője. Szerbiában, Újvidéken
nemzetközi mezőnyben is
megmérethette magát, má -
sok mellett ír, francia és orosz
versenyzők ellen. A magasan
rangsorolt Arany kesztyű Ku -
páról Milán bronzéremmel
térhetett haza. Októberben
újabb tatai edzőtáborozás és
egy bosznia-hercegovinai
válo gatott mérkőzés vár rá. 

A klub másik válogatott
öklözője, Uhrin Csenge szin-
tén meghívást kapott a
magyar válogatottba. Októ -
ber 11-16. között intenzív fel-
készülésen vehet részt a leg-
jobb hazai női bokszolókkal.

Surman Zoltán edző nem-
régiben a salgótarjáni Botos
Box Gálát tekintette meg,
melynek díszvendége Erdei
(Madár) Zsolt profi világbaj-
nok volt, míg a sportágat
népszerűsítő bemutatót tar-
tott Kótai (Tornádó) Mihály.
Szorítóba lépett a zenész
Dopman is a junior világbaj-
nok Káté Gyula ellen. Fodor
Milán ezen a gálán a debrece-
ni Hinger Gábor ellen, egy-
hangú pontozással vívta ki a
válogatottságot.

A férfiak és a nők versenye
4-4 csapatot mozgatott meg,
a meccseket a Dr. Hepp
Ferenc Kistérségi Tagisko -
lában, valamint a Sport csar -
nokban tartották. A nőknél a
Békési ÁFÉSZ SE mellett
indult a Nyíregy házi Ko sár -
suli, a Me zőberényi Sport -
csarnok SE és a Gyula. A fér-

fiaknál a Békési SZSK mellett
az Oroslányi Sport egylet, a
Mezőberényi Sport csarnok SE
és a Gyulai Color KC képvi-
seltette magát.

Minden csapat mind a há -
rom ellenfelével megmérkő-
zött, így alakult ki a végső
sor rend. Férfi csapatunk a
Mezőberényt és a Gyulát ma -
gabiztosan verte, de szoros ve -
reséget szenvedett az Orosz -
lánytól, amely viszont kika-
pott a berényiektől. Ezzel a

Békés a tornagyőztes, meg-
előz ve az Oroszlányt és Mező -
berényt. A csapat edzője Ba -
log Vilmos.

Női csapatunk csak a Gyulát
tudta legyőzni, így be kellett
érnie a bronzéremmel. Tor na -
győztes a Nyíregyháza, máso-
dik a Mezőberény. A békési csa-
pat edzője Békési Rita.

Legeredményesebb férfi já té-
kos: Farkas Gergő (52 pont).
Legeredmé nyesebb hazai női
játékos: Kis Anna mária (30
pont). Legjobb hazai férfi játé-
kos: Nagy Ádám.

Az 54. Viharsarok Kupa
Kosárlabda Torna megrende-
zését Békés Város Önkor -
mány zata, a Megyei Sport -
szövetség, a Békés és Vidéke
Szövetkezet, valamint mint -
egy 20 vállalkozás és magán-
személy támogatta. 

Első és harmadik hely
a békésieknek

Hagyományosan a Madzagfalvi Napok idején
kosárlabda tornát is rendeztek. Az 54. Viharsarok
Kupát a férfiaknál a házigazda Békési SZSK
nyerte, női csapatunk harmadik lett.

– Milyen célkitűzéssel vá -
gott neki a csapat a bajnok-
ságnak?

– Mivel nem az alapozás kez-
dete óta vagyok a lányokkal,
így kicsit nehezebb a helyze-
tem, de próbáljuk be pótolni a
lemaradást. Az őszi szezonban
a középmezőnyt céloztuk meg,
a bajnokság végére viszont sze-
retnénk a megye élvonalában
lenni. Az eddigi mérkőzéseken
sok pontot gyűjtöttünk, de a
mutatott játékkal nem vagyok
maradéktalanul elégedett. Van
még min dolgozni, nagy a
lemaradás. De én olyan ember
vagyok, aki az elvégzett mun-
kában bízik, és ha minél többet
edzünk és dolgozunk, annál
jobb mérkőzéseket fo gunk ját-
szani.

– Hány edzéssel készültök? 
– Hetente két alkalommal

vagyunk a városi sportcsarnok-
ban a békési önkormányzat
jóvoltából, aminek nagyon örü-
lök, de jobb lenne, ha mindhá-
rom edzésünk itt lehetne.
Persze, ehhez kellene egy kis
támogatás szponzoroktól, ami-
ből igen kevés van. Ugyan tar-
tunk harmadik edzést a Farkas
Gyula Közoktatási Intézmény
tornatermében térítés ellené-
ben, egy időben az utánpótlás
csapat edzésével. Ez az edzés
nem kötelező, mert kicsi a
terem, teljes létszámmal be sem
férnénk. Itt szoktuk gyakorolni
az egyéni képzéseket, de nehe-
zen lehet megoldani a pálya
arányai miatt. Úgy látom, a
lányok szeretnek dolgozni, és
szeretik az edzéseket. 

– Mennyire erős a verseny-
szellem és az összetartás a csa-
patban?

– A versenyszellemet is
tanulni kell, és jó úton hala-
dunk. Ez abból is adódik,
hogy nagy a korkülönbség a
játékosok között, és nem
mindenkinél van meg ez az
adottság. Egyébként nagyon
együtt van a csapat, együtt
viselünk jót és rosszat. Még a
szülők és barátok is kiveszik a
részüket a „terhekből”, mert
saját autóikkal állnak a ren-
delkezésünkre, hogy a mecs-
csekre el tudjunk jutni.
Mindenesetre jól jönne egy
kisbusz,  amivel együtt utaz -

hatnánk, és még inkább
összekovácsolódnánk. Sokszor
előfordul, hogy a játékosok

hozzátartozója nem láthatja a
meccset, mert nem fér be a
saját autójába.

– A múlt szezonban te is
versenyeztél. Mennyiben más
edzőként?

– Ég és föld. A pályán pró-
bálsz beilleszkedni a csapatba,
baráti viszonyt kialakítani, az

edzői elvárásoknak megfelelni,
és a rád bízott feladatot meg-
oldani. Míg a pálya széléről
nagyon nehéz a tiszteletet
kivívni, mert más szempontok
irányítják az embert. Eddig
barátként kezeltük egymást,
edzőként pedig utasításokat
kell végrehajtatnom a játéko-
sokkal, és néha ez nem mindig
megy elsőre. Nekik meg kell
szokni az én habitusomat,
nekem pedig meg kell tanul-
nom bánni velük. Maxima lis ta
vagyok, nem csak másokkal,
de magammal szemben is.

Tudom, hogy sokat várok el a
lányoktól, de nem lehetetlent.

Vass Marianna

A BÉKÉSI NŐI KÉZILABDA KLUB 
TOVÁBBI MÉRKŐZÉSEI:

Okt. 9. 10 óra Szarvas NKK- Békési NKTE
Okt. 17. 18 óra Békési NKTE- JALTE

Okt. 31. 17 óra Békési NKTE- Gyomaendrődi NKSE
Nov. 6. 16 óra Kondorosi NKK- Békési NKTE

Nov. 14. 17 óra Békési NKTE- Békésszentandrási KC

A hazai mérkőzéseket a Sportcsarnokban tartják. 
A csapat szeretettel várja a kézilabda kedvelőket. 

A belépés díjtalan.

A békési kézilabdázás női oldala
INTERJÚ A CSAPAT ÚJ EDZŐJÉVEL, VASS GABRIELLÁVAL

A békési női kézilabdacsapat a tavalyi évben az
első osztályú megyei bajnokságban a dobogó
második fokára léphetett fel. Az új szezon is
megkezdődött már, a csapat két hazai és egy ide-
genbeli győzelmével jelenleg a tabella harmadik
helyén áll. A tervekről és célokról a csapat edző-
jét, Vass Gabriellát kérdeztük.

Szeptember 16-án, immár
ötödik alkalommal rendezték
meg a fogyatékkal élők megyei
sportnapját Kétegyházán.
Tizenegy település 15 csapata
nevezett a szegedi és a csongrá-
di csapatnak köszönhetően
immár a megyehatárt is átlépő
versenyre, ahol 12 verseny-
számban több mint 150-en
mérték össze erejüket. A béké-
si Derűs Ház  (Békés Városi
Szociális Szolgáltató Központ )
hat versenyzővel indult a meg-
mérettetésben és végül az 1.
helyezést érte el.  

A csapat tagjai: Bereczki
Gáborné, Csató Zsolt, Csi csák
Hajnalka, Kecskés Já nos,

Meskó Piroska, Szűcs Ildikó.
Felkészítőjük: Izsó Hu -

norné.

Derűs siker az V. Sportnapon
A LEGJOBBNAK JÁRÓ KUPÁT HOZTÁK EL KÉTEGYHÁZÁRÓL

A közelmúltban rendezték
meg Budapesten a Maraton
Országos Bajnokságot. A Hő -
sök teréről Schmitt Pál köz-
társasági elnök indította útjá-
ra a népes mezőnyt. Végig
eső ne hezítette a futók dol-
gát. A me zőnyben hírességek
is voltak. A szlovák kül-
ügyminiszter, Mi kulás Dzu -
rinda a teljes távot teljesítet-
te, míg Dariusz Michal czew -

ski, Erdei Zsolt és Kovács Ist -
ván váltóban futottak.

A Békési DAC lányai a csa-
patversenyben a ragyogó má -
sodik helyet érték el. Mind -
hárman egyéni csúccsal telje-
sítették a távot a mostoha idő-
ben. 476 hölgy futotta végig a
42 kilométert, közöttük a
békési Balogh Julianna 11., dr.
Krasznai Adrienn 13, míg
Gyebnár Éva 15. lett.

Második csapatban
maratoni távon a Békés

Mentálhigiénés Mentálhigiénés 
EgyesületEgyesület

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

Fogadunk 
játék-, könyv- valamint

gyermek
ruhaadományokat!!!

A Békési SZSK tornagyőztes csapata.

Két öklöző 
a magyar

válogatottban


