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

SZEPTEMBER 18-25.
Oroszlán Patika (Kossuth u.)

SZEPT. 25. - OKTÓBER 2.
Levendula Patika (Csabai u.)

OKTÓBER 2-9.
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

USZODA NYITVA TARTÁSA:

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

Ha egy ember valamit is
ad magára, szívéből szereti
lakóhelyét, települését. Így
vannak ezzel a békésiek is.
Szeretik városukat, és béké-
ben szeretnének ott élni.

Nem jól tűrik a csatazajt.
És igazuk van. Mostantól
remélhetőleg így is lesz, mert
– mint bizonyára sokan hal-
lották már – Erdős Norbert
visszalépett a polgármester-
jelöltségtől. A napokban köz-
vélemény-kutatók borzolták
a békésiek kedélyeit. Hara -
gud tunk rájuk, de valószínű-
leg az Erdős számára igen ked-

vezőtlen eredmény késztet-
hette a feletteseit arra, hogy e
lépését megtetessék vele.
Próbált háttéralkut kötni Izsó
Gáborral és a Jobboldali
Összefogás csa patával, de
utóbbiak nem álltak kötél-
nek, mondván, hogy a szava-
zók háta mögött senki ne
„mutyizzon”. Sőt, ki jelentet-
ték, hogy Izsó Gá bor ral
továbbra is töretlen egység-
ben, egy csapatot alkotva,
közösen képviselik a város és
lakóinak érdekeit, támogatják
a polgári kormány és az orszá-
gos Fidesz politikáját, de elha-

tárolódnak a helyi szervezet,
Erdős Norbert és jelöltjei
választókat megzavarni célzó
próbálkozásaitól. Meglátásuk
szerint Erdős ezzel a nyilatko-
zattal beismerte politikai ve -
reségét, és megpróbálja men-
 teni a még menthetőt: leg-
alább az alpolgármesteri szé-
ket megtartani magának.
Tisz telettel arra kérnek ezért
minden felelősen gondolkodó
békési lakost, hogy ne riassza
el őket az akaratuktól függet-
lenül kialakult politikai han-
goskodás, vegyenek részt a
sza vazáson.    Folyt. a 3. oldalon

Békés Békést

A belvárosban és a peremterületen is rendezett Békést szeretnénk.
Olyan várost, ahol jó élni, és amelyre minden békési büszke lehet.

Korábban még talán so sem voltak
annyiak a Ma dzag falvi Napok esti kon-
certjein összesen, mint az idén. A Hobo-
koncertre a megyén kívülről is érkeztek
rajongók, és sok helyi is elment, hiszen
zenekarával az intellektuális rock eme
képviselője Békésen eddig egyszer, pon-
tosan 30 éve lépett fel. Kétórás fergeteges
koncertjén Földes Laci a régebbi és mai
számait adta elő.

A szombat esti Rúzsa Magdi-koncertre
részben más generáció volt kíváncsi. A
vajdasági magyar lány bebizonyította,
tényleg olyan jól énekel, hogy négy évvel
ez előtt méltán nyerte meg a har madik
Megasztár versenyt. Ő is tartotta a sza-

bott időt, éppen másfél órás koncertet
adott zenekarával.

A legnagyobb sikert a gyulai Magna
Cum Laude aratta. Tömve volt a Ren -
dez vény tér, becslések szerint öt ezren
énekelték, táncolták, tombolták végig
Mező Misi és együttesének csaknem
két órás fellépését, amit parádés tűzijá-
ték követett. 

Szóval telitalálat volt mind a három
sztárfellépő meghívása, de ez érthető is,
hiszen Békés város lakossága szavazta meg
őket. De jó volt maga a jelölés is, amit a
városvezetés és a kulturális központ vezeté-
se ajánlott. Köszönet nekik és minden sza-
vazó békési zenerajongónak.             Zs. I.

Telitalálat koncertkínálat a Madzagfalvin

Elkészült tehát a megígért
300 millió forintos beruházás,
melyből a költségek felét
pályázati forrásból finanszí-
rozta Békés. Városunk polgár-
mestere ünnepi beszédében
hangsúlyozta, hogy a fejlesztés
hosszú távon segíti a munka-
helyteremtést, hiszen akad
olyan vállalkozó, aki a jövő-
ben akár 20-25 embert is fog-
lalkoztathat a helyen. Új,
minden igényt kielégítő léte-
sítmény várja a kis- és közép-
vállalkozásokat. Jelenleg há -
rom aláírt szerződés tanúsko-

dik az érdeklődésről, és továb-
bi 11 szándéknyilatkozat van a
békési önkormányzat birtoká-
ban. Kiváló körülmények vár-
ják a beköltözőket a 2224
négyzetméter hasznos alapte-
rületen. Az inkubátor csarno-
kokban épületenként hat bér-
beadási egység és négy raktár-
helyiség áll a vállalkozások
rendelkezésére. A központi
irodaépületben 13 bérbe adha-
tó, modern kommunikációs
eszközökkel felszerelt iroda-
helyiséget alakítottak ki, és
tárgyaló helyiség is van. 

A békési önkormányzat kie-
melt célja a helyi vállalkozások
erősítése és a munkahelyterem-
tés, a negatív országos tenden-
ciák ellenére is. Ezt szolgálja a

Vállalkozói Tanács szervezete
és a kidolgozott Vállalkozói
Alap rendszere is, melynek
pályázati kiírására szeptember
végéig várják a pályázatokat.

Átadták az Inkubátorházat
A napokban ünnepélyes keretek között átadták a
Verseny u. 4. szám alatti Vállalkozói Centrum –
Inkubátorház komplexumát. A mintegy félszáz
meghívott vendég körében Izsó Gábor polgár-
mester és Erdős Norbert országgyűlési képviselő,
alpolgármester vágta át a nemzetiszínű szalagot. 
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Hatalmas tömeg tombolt a Magna Cum Laude fellépésén. Fotók a koncertek -
ről: www.bekeisujsag.hu.
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BBÉÉKKÉÉSS   VÁROS

ÖNKORMÁNYZATÁNAK

INGATLANHIRDETMÉNYE

Békés Város Önkormányzata pályázat útján történő
bérbeadásra meghirdeti a tulajdonát képező alábbi
ingatlanokat:
– Békés, Széchenyi tér 4/2., 2. szám (80 m2) lakás

A bérleti díj: 450.- Ft/m2/hó

– Békés, Kossuth u. 30. szám (41 m2) üzlethelység
A bérleti díj: 21.200 Ft/hó+ÁFA

– Békés, Veres P. tér 7. sz., 9. sorszámú (17 m2) garázs
A bérleti díj: 5. 000 Ft/hó+ ÁFA

Részletes tájékoztató kérhető a Polgármesteri Hivatal
Gazdál kodási Osztályán (Békés, Petőfi u. 2., 36-os
számú iroda).
Benyújtási határidő: október 8. (péntek) 12 óra.

A nagyszámú, könnyen
kezelhető kis gépekre felteszik
a kellő szoftvereken kívül a
tantárgyakhoz köthető digitá-
lis tananyagot, így közvetle-
nül segítheti a tanulást. A
szin tén beszerzett tanári lap-
topok képesek együttesen és
egyenként is felügyelni a
tanulók munkáját, a felelteté-

sen és az egyéni munkán túl a
tanár-diák közvetlen beszélge-
tés lehetőségét is biztosítják.

Az összesen 447 laptopból

158 db az Eötvös József Tag -
intéz ményben, 137 db a Ka -
racs Teréz Tagiskolában és 152
db a Hepp Ferenc Tagisko -

lában lesz elhelyezve. Mindez
forradalmi lépés a három isko-
la történetében – mondta el a
szállítói szerződés ünnepélyes
aláírásánál Izsó Gábor polgár-
mester. 

A laptopok beszerzését egy
pályázat tett lehetővé, ame-
lyen a kistérségi iskola több
mint 60 millió forintot nyert
el, a városnak egy forintot sem
kellett hozzátennie, hiszen a
pályázat 100 százalékos támo-
gatottságú. A gépeket az Euro
One Számítástechnikai Kft.
szállítja, melynek képviseleté-
ben Benkó György látta el
kézjelével a szállítói szerző-
dést, remélve, hogy a laptopok
segítségével a tanulás is érde-
kesebb, szórakoztatóbb lesz.

Majdnem ötszáz laptop az iskolákba
A Békési Kistérségi Ál -
talános Iskola tagintéz-
ményeibe rövidesen,
vár hatóan november-
ben 447 darab úgyne-
ve zett tanulói laptop
jut el, hogy segítse a
diá kok tanórai és tanó-
rán kívüli munkáját.

Az egyéni választási kerültekben összesen 53 személy
méretteti meg ma gát az október 3-i választáson.
Mindegyik körzetben indít jelöltet a Fidesz, a Jobboldali
Összefogás, az MSZP, a Jobbik, a Békési Ipartestület. A
Békési Kisgazdakör hét, a Magyar Kommunista
Munkáspárt négy, a Civil Mozgalom Egyesület egy helyen
szerzett elég kopogtatócédulát, és egyetlen függetlent is
találunk a listákon. A jelöltek listája:

1. számú választókerület: Balog Zoltán (Fidesz), Kovács
Attila (Ipartestület), Megyesi Gábor (Jobbik), Pásztor János
(Kisgazdakör), Dr. Rácz László (MSZP), Szombat Mihály
(független), Vámos László (Jobboldali Összefogás).

2. számú választókerület: Balogh István (Jobbik),
Csibor Géza (Fidesz), Földesi Mihály (Civil Mozgalom
Egyesület), Juhos János (Ipartestület), Mészáros Sándor
(Jobboldali Összefogás), Szász Levente (Kisgazdakör),
Takács János (MSZP).

3. számú választókerület: Dénes György Szilárd
(Kisgazdakör), Erdős Norbert (Fidesz), Fábri Andrásné
(Munkáspárt), Dr. Gosztolya Ferenc (MSZP), Molnár József
(Jobbik), Nehéz Győző (Ipartestület), Dr. Pálmai Tamás
(Jobboldali Összefogás). 

4. számú választókerület: Almási Já nosné (Munkáspárt),
Barkász Sándor (Jobb oldali Összefogás), Csuta Imre (Ipar tes -

tület), Kima Norbert (Jobbik), Lele Árpád (Fidesz), Polgári
Ferenc (Kisgazda kör), Szojka Gábor (MSZP).

5. számú választókerület: Balázs László (Jobboldali
Összefogás), Békési Zoltán (Ipartestület), Blaskovits Péter
(Fidesz), D. Varga László (Kisgazdakör), Szalai László
(MSZP), Szűcs Attila (Jobbik).

6. számú választókerület: Belleli Anna (Ipartestület),
Bodoczki Mihály (Munkás párt), Izsó Gábor (Jobboldali
Összefogás), Dr. Kibédi-Varga Lajos (MSZP), Öreg Péter
(Kisgazdakör), Rácz Attila (Fidesz), Tóth Imre (Jobbik).

7. számú választókerület: Balog András (Kisgazdakör),
Kárp Imre (Fidesz), Kulich János (Ipartestület), Pocsaji
Ildikó (Jobb oldali Összefogás), Takács Ernő (MSZP), Zubán
István (Jobbik).

8. számú választókerület: Juhász János (Munkáspárt),
Koppné Dr. Hajdu Anikó (Fidesz), Mucsi András (Jobboldali
Össze fogás), Pataki István (MSZP), Dr. Petneházi Zsigmond
(Ipartestület), Veres Attila (Jobbik).

A szavazás egyfordulós. Választókerüle tenként az győz,
aki a legtöbb szavazatot kapja. Emellett három képviselői
he lyet osztanak szét az úgynevezett települési kompenzációs
listák alapján. Ilyen listát az Ipartestület, a Kisgazdakör,
Fidesz, a Jobbik, a Jobboldali Összefogás és az MSZP állított. 

Kikre szavazhatunk 
az egyéni választókörzetekben?

Ismét rágcsálóirtás végeznek városunkban 
szeptember 27. - október 1. között.

Igényeiket szeptember 24. (péntek) 14
óráig jelezhetik a Polgármesteri Hivatal tele-
fonközpontjában, valamint munkaidőben a

Kossuth utcai, kétállásos autómosónál. 

Rágcsálóirtás

BBÉÉKKÉÉSS   VÁROS

ÖNKORMÁNYZATÁNAK

FELHÍVÁSA

INGYENES LOMBZSÁKOK
Békés Város Önkormányzata és a Békési Hulladék -
gyűjtő Kft. ebben az évben is ingyenesen biztosít lomb,
falevél, fű elszállítására használható zsákokat.
Családi házanként 5 db, tömblakásonként 2 db zsák
kérhető ingyenesen a Békési Hulladékgyűjtő Kft-től
szeptember 27-től október 22-ig hétfőtől szomba-
tig, 8-12 óra között.

Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy a Kft. elköltö-
zött, az új címük: Verseny u. 3-5. szám.

Családi házaknál a tulajdonosok, tömblakásoknál a
közös képviselők vehetik át a zsákokat.
A Kft. vállalja, hogy ezeket a zsákokat szeptember 27-
től kezdődően a rendszeres szemétszállítási időponttal
megegyező időben elszállítja.
Kérjük a lakosságot, hogy a lombzsákokat a szállítási
napokon reggel 7 óráig helyezzék ki ingatlanaik elé.
Amennyiben az ingatlanukon nagyobb mennyiségben
keletkezik zöld hulladék, akkor többlet hulladék elszállí-
tásához a Kft.-től vásárolhatnak további zsákokat.

A Mozgáskorlátozottak Bé -
kés Megyei Egyesületének Bé -
kési Helyi Szervezete évzáró
vacsorát rendez október 2-án,
szombaton 18 órai kezdettel.
Hely szín: Tópart Ven déglő (Me -
zőberény, Gyomai út). Me nü:
berényi becsinált leves, sültek
körettel. Az vacsora ára: 1500

Ft. Indulás: Békésen az autó-
 busz pályaudvarról 17.30 órakor.
Jelentkezési ha táridő: szeptem-
ber 28. Jelentkezni le het kedden
és pénteken a Polgármesteri
Hivatalban 9-12 óráig, telefo-
non a 411-011/181-es melléken,
vagy Bróda István nénál a 643-
080-as telefonszámon.

Vacsora a mozgás-
korlátozottaknál

VÁRJÁK A PANASZOSOKAT
Az Egyenlô Bánásmód Hatóság ügyfélfogadá-

si irodája Battonyán az Esélyek Házában várja az
ügyfeleket kérdéseikkel, panaszaikkal, Békésen
pedig október 15-én 9-13 óráig várja a pana-
szosokat dr. Bodnár Beáta ügyvéd.

Házasságot kötöttek: Szabó
Zoltán és Hilla Eliza, Bar -
talos Balázs és Bécsi Erika.
Sok boldogságot kívánunk!

Elhunytak: Nánási Mihály
(81 évesen), Csaplár István
(59), Szabó Péter (61), Mol -
nár Lajos (77), Csomós Jó -
zsefné (75, Kamut), Bondár

Gábor (89), özv. Bakucz
Györgyné (82), özv. Szöllősi
Sándorné (88, Kamut), Őri
Gábor (55), Gellén Sán dor -
né (81). 
Nyugodjanak békében!

Anyakönyvi hírek
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„Ebben a helyzetben nem a
csörtetõk kiszûrése és félreállí-
tása a fõ feladat, hanem a jobb
érzésûek meggyõzése arról,
hogy nem engedhetik át a
terepet a nyomulósoknak. Ha
az okosak és tisztességesek
mulyán félreállnak, ne csodál-
kozzanak a következménye-
ken.” Ezt írta Sur ján László a
KDNP Eu rópa Parlamenti
képviselõje az önkormányzati
választásokkal kapcsolatban. 

Most, hogy – vélhetõen egy
eléggé lesújtó közvélemény-
kutatás hatására, és így való-
színûleg a felsõbb vezetés
nyomására – egy polgármes-
terjelölttel kevesebb lett, a
jobb érzésûek erõsítése a fel-
adat, azaz, hogy az arra hiva-
tottak továbbra is vállalják a
megmérettetést, illetve, hogy
a többiek éljenek a szelídek
jogával: felelõs szavazatukkal
nyilvánítsanak véleményt.

Surján így ír még: „Ígéret
szép szó, ha megtartják, fáj.
Olykor nagyon. A Fidesz
megtette, amit vállalt: kisebb
parlamentet akart, s meg is
hozta az erre vonatkozó tör-
vényt. Kisebb önkormányza-
tokat hirdetett, s ezt is meg-
lépte, ráadásul oly gyorsan,
hogy már októberben kisebb
létszámú testületek jönnek
létre. Mi itt a baj? Csupán
annyi, hogy a Fidesz emberei-
nek rá kell jönniük: aki A-t
mond, B-t is mondjon, azaz
sokan, akik eddig részesei
voltak a hatalomnak, most
nem lesznek azok. Nincs ele-
gendõ hely. A mostani képvi-
selõk rádöbbentek, négy év
múlva aligha maradhatnak
bent az Országgyûlésben.
Megpróbálnak hát elcsípni
egy polgármesteri posztot,
ahol megmaradhatnak 2014
után is. Eredmény: feszültség.
Minden feszültség hozhat
magával valami jót. Ha a lét-
számcsökkenés megtisztulás-
sal, a törtetõk helyett az al -
kalmasabbak pozícióhoz jut-
tatásával jár, nagyot nyer a
Fidesz-KDNP szövetség. (...)
A nagy kérdés, hogy milyen
arányban jutnak megbízatás-
hoz a hatalommal felelõsség-
gel élõk és az azzal visszaélõk.
A hataloméhes törtetõk,
csör tetõk világa minden jóér-
zésû embert taszít, egy ilyen
csapattal nem lehet válasz-
tást nyerni, de még a párto-
kon belül sem sikerül majd
túlzott arányban érvényesül-
niük. A pártok is emberekbõl

állnak, akik bizony gyarlók,
az esetek egy részében na -
gyon gyarlók. Sokat kell még
dolgozni, hogy a keresztény
szellem napvilága ragyogjon
be minden ház ablakán. Kér -
lek, ne veszítsed el a kedve-
det, elvárom ezt tõled is.” Je -
lentem – kedves László –
nem veszítem, sõt. Mert min-
dennek eljön egyszer az ideje.
Az Összefogással pedig elin-
dult valami, ami jobb ered-
ményt hozhat.

Hasonlóan látja a helyzetet
Balog Zoltán, a Polgári
Magyarországért Alapítvány
elnöke is. A nemrég megvá-
lasztott társadalmi felzárkózta-
tásért felelõs államtitkár arra
kérte a magyarokat, hogy
legyenek okosak, mint a
kígyók, és szelídek, mint a
galambok. (Máté evangéliuma
10:16.) Arra is figyelmeztetett,
hogy lehet és kell tanulnunk a
hibáinkból és a mulasztásaink-
ból, és mindenek elõtt meg
kell tanulni a rosszból jót csi-
nálni, a rosszat jóvá tenni. 

A szelídség ugyanis nem
gyá vaság, hanem nyugodt,
higgadt hozzáállás, megin-
gathatatlan lelkiállapot. Egy
viharos viselkedés ellenében
nem visszavágni, nem meg-
ijedni kell, hanem bölcsen
mérlegelni és cselekedni. A
szelíd ember nem ijed meg a
saját árnyékától, mert tudja,
mit akar. Erõs és szívós jel-
lem, mely meg tudja magát
fékezni, hogy ne robbanjon
mindjárt. A szelíd ember ura
saját indulatának és gondola-
tának. Ha valaha szükség
volt szelíd emberekre, akik
stabilan megállnak meggyõ -
zõdésük mellett, de gyengé-
den viszonyulnak a problé-
mákhoz, akkor az ma van.
Ma, amikor az indulatok és a
pillanat ihletése irányítja az
embereket. Mert „a szelídek
ellenben uralják a földet, és
élvezik a béke teljességét” (37.
Zsoltár). A kígyó pedig nem
az okoskodás, hanem az okos-
ság. Az értelem a hit lámpása
– tanít az írás. A szeretet,
öröm, békesség, jóság, hûség
társa a szelídség is. A szelíd
ember tulajdonsága, hogy
nem fizet rosszal a rosszért.

Krisztus jól ismerte az em -
beri természetet, és pontosan
tudta, hogy a szeretet és az
igazság nemes eszményei
 csak is akkor diadalmaskod-
hatnak, ha harcolunk értük.
Harcra pedig csak az képes,
akiben nagyon erõsen él a hit.
Ezért vettük fel a küzdelmet
mi is, mert hisszük, hogy a
városnak szüksége van ránk,
mi pedig tartozunk ennyivel
neki és lakóinak, és hogy jó
ügyért, összefogva tesszük ezt.

Szelídek és okosak

Jegyz e t

Pálmai
Tamás

Folytatás a címoldalról
Hiszen valójában csak most

látszik, hogy kiktől kell meg-
védeni a várost, hogy a város
jövője, a politikai és társadal-
mi élete légkörének megtisz-
tulása a tét. Nosztalgiázni sem
kell, a régi baloldali vezetést
nem kell visszavágyni. Még
nem telt el annyi idő, hogy

mindent megszépítsen a múlt
fátyla. Annyi minden jó tör-
tént az elmúlt négy év alatt,
és annyi még a tennivaló
Békésen, Békésért, a bé ké-
siekért, hogy nem lehet
pihenni még. Dolgozni kell,
szeretni egymást, búsulni,
örülni együtt, és hogy
mind ez lehetséges legyen:

október 3-án szavaznunk
kell higgadtan és felelősen,

hogy valóban békés legyen
végre városunk.

Békés Békést

I. választókerület
VÁMOS LÁSZLÓ

V. választókerület
BALÁZS LÁSZLÓ

VI. választókerület
IZSÓ GÁBOR

VII. választókerület
POCSAJI ILDIKÓ

VIII. választókerület
MUCSI ANDRÁS

II. választókerület
MÉSZÁROS SÁNDOR

III. választókerület
DR. PÁLMAI TAMÁS

IV. választókerület
BARKÁSZ SÁNDOR

Békés városa, mint minden
település most hazánkban, a
közelgő helyhatósági választá-
sokra készül. Ez az az alkalom,
amikor talán mindenki testkö-
zelből tapasztalhatja meg a
politika árnyasabb oldalát is.
Hiszen az országgyűlési válasz-
tásokon a nagy pártok  össze -
csa pása zajlik, s a pártpolitika
valódi színtere a Parlament.
Ám ősszel a küzdelem résztve-
vői személyes ismerőseink,
olyan emberek, akikkel együtt,
s akik között élünk. 

Küzdelmet írtam bár az
imént, de nem szívesen tet-
tem. Hiszem, hogy egy város
bizalmáért nem megküzdeni,
hanem megdolgozni kell, s
nem hetek, hanem hosszú
évek alatt. Az elért eredmé-
nyek, a közös munka, sikerek
és kudarcok próbája lesz most
október 3-a. Szeretném hinni,
hogy így lesz. De akik szűké-
ben vannak az eredmények-
nek, azok rendszerint valóban
megmutatják ilyenkor a poli-

tika sötét oldalát is. Kampány
van, a szó minden értelmében
Békésen is. Nem is akármi-
lyen, hiszen talán soha nem
volt ekkora a „tét”. 

Sok év után végre egy olyan
Békés város jövőjéről döntünk
hamarosan, amely a korábbi
időszakokhoz képest fejlődik,
ahol az összefogás révén végre
komoly eredmények születtek.
Nincs olyan párt, amely egye-
dül kisajátíthatná az eredmé-
nyeket, hiszen az elmúlt négy
esztendő az első perctől kezd-
ve a közös munkáról, az össze-
fogásról szólt, a jobboldal és a
civil szféra összefogásáról. A
pártharcok távoltartása első-
sorban ezért sikerülhetett, s
vallom, hogy egy település
szintjén az efféle harcnak nincs
is létjogosultsága.

Nem véletlen, hogy ezt
egyre több közösség ismeri
fel. Ugyanúgy nem véletlen,
hogy Magyarországon a leg-
több települést immár függet-
len polgármester szolgálja, s

számuk a rendszerváltás óta
folyamatosan emelkedik. 

A függetlenség nem azonos
azonban a semlegességgel.
Pol gármesterjelöltként a
Békésért négy éve dolgozó
Jobboldali Összefogás támo-
gatásával  a Kormány politi-
kájával és a lokálpatriotizmus-
sal tudok azonosulni. Hivatal -
ban levő polgármesterként
célom, hogy a választás hetei
nyugodtan teljenek el, s ne
osszanak meg családokat,
munkahelyeket, baráti társa-
ságokat. Biztos vagyok abban,
hogy a legtöbben már eldön-
tötték, hogyan lépnek majd az
urna elé. Ám a kampány az
utolsó percig tart, hangulata,
indulatai fokozódnak.  

Az elmúlt hetek eseményei
a megszokottnál is erőszako-
sabb, érzelmekre hatni próbá-
ló kampányt vetítenek előre.
A rádió, a televízió megpró-
bálja majd fejünkbe varázsolni
a helyes utat, Békésen soha
nem járt nagy emberek bi -

zony gatják, mi volna a jó
nekünk. Titokzatos közvéle-
mény kutatások, nagy leleple-
zésnek álcázott hisztérikus be -
jelentések, karmesterrel vezé-
nyelt, mindent elárasztó szó-
rólapos aktivisták kérhetnek
majd bebocsátást mindennap-
jainkba, otthonainkba. 

Bízom abban, hogy a négy
év alatt kialakult összefogás, a
józan ész és a nyugalom távol
tartja városunktól az égig
szökő indulatokat. Biztos
vagyok abban, hogy mindenki
a maga számára legjobb dön-
tést hozta, hozza majd meg.
Ezen gondolatok jegyében
kérek minden, a kampányban
részt vevő magánszemélyt és
jelölő szervezetet a higgadt,
egymás véleményét tisztelő
magatartásra. 

Izsó Gábor polgármester, 
független polgármesterjelölt

Városunkért

Kampányzáró  
A Jobboldali Összefogás Békésért Polgári Kör kam-

 pányzáró rendezvényét szeptember 30-án, csütörtö-
kön 17 órától a kulturális központ nagytermében tart-
ja. Találkozás a képviselő-jelöltekkel, beszélgetés,
békési fellépők a kulturális műsorban.

IZSÓ GÁBOR POLGÁRMESTERJELÖLT NYÍLT LEVELE A BÉKÉSI VÁLASZTÓKHOZ
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Nemrégiben rendhagyó to -
vábbképzést tartott Békésen
az egykori zsinagógában, a
leendő Békési Pálinka Cent -
rumban a Békés Megyei Mér -
nök Kamara. A tanácskozá-
son résztvevőket elsősorban az
1907-ben elkészült épület
átépítésének műszaki megol-
dásai és különösen az utólagos
alápincézés érdekelte. Ezekről
Szabó János, az átépítés terve-
ző mérnöke, Bánfi Ádám, sta-
tikus tervező mérnök, és
Gyenge Mihály, a kivitelezést
ellenőrző mérnök tartott vetí-
téssel kísért előadást, majd a
munkák és a pince bejárása
nyílt lehetőség. 

A Békés Megyei Mérnök
Kamara elnöke, Dr. Cserei Pál
a helyszínen lapunknak úgy
nyilatkozott, hogy azért ezt a
helyszínt választották tovább-
képzésük helyszínéül, mert cél-
juk a tagoknak példákat mu -
tatni a megyei értékek megőr-
zésére, márpedig a békési szil-
vapálinka ilyen földrajzi eredet-
védettséggel bíró érték. Más -
részt, mert szeretnék nyomon
követni, amit ez a sok funkciót
látott épület megtalálja új, re -
mélhetőleg hosszú távon meg-
tartható funkcióját, és ezt kivá-
ló építészeti megoldásokkal,
európai uniós pályázati pén-
zekből valósítják meg.     Sz. K.

Mérnökök járták be
a leendő pálinkaházat 

Az intézményt két éve
igazgató szakember elmond-
ta, hogy az elmúlt időszak-
ban igyekeztek a korábban
szűkösen rendelkezésre álló
erőforrásokat mozgósítani.
Ez csak részben jelenti az
anyagiakat, sokkal inkább a
partnerségek, kölcsönös elő-
nyökre épülő együttműködé-
sek kiépítését tartotta fontos-
nak. A szemléletformálásnak
az is a része volt, hogy igye-
kezett elhinteni annak a gon-
dolatát, hogy a kultúra képes
lehet a közösségeket összefo-
gó bázisként a he lyi gazdaság
egyik generáló tényezője len -
ni. Ezek alapozták meg a
pályázatok sikerességét. 

A hazai kiírású pályázatok-
ból mintegy kilencmillió fo -
rint pluszbevételre tettek
szert, és még ennél is jelentő-
sebbek az Európai Uniós pá -
lyázatok. Konzorciumi tag-
ként, azaz másokkal együtt-
működve juthat például pénz

felnőttképzésre. Mintegy 17
millió forintból rövidesen kez-
dődhet a falusi vendéglátó és
az online ügyintéző akkredi-
tált képzés, ami a hátrányos
helyzetű munkanélkülieknek
ingyenes. A jelentkezéseket
még fogadják. Szintén európai
pénzből, mintegy 15 millió
forintból tudják folytatni a
nyáron már megkezdett gyer-
mekfoglalkozásokat, melyek a
színjátszás, a tánc, a zene, a
média, a képző- és az iparmű-
vészet ismereteit kívánják
átadni az érintett diákoknak,
továbbá mintegy 100 felnőtt-
nek digitális ismereteket nyúj-

tó továbbképzést is terveznek.
Nyert az a pályázat is, min-

tegy 49 millió forint értékben,
amelyből a városi és környék-
beli iskolásoknak, mintegy
900 diáknak tudnak szabad-
idős, azaz iskolai órákon túli
kikapcsolódást nyújtó rendez-
vényeket biztosítani a tanév
egészében.

Koszecz Sándor a Békési
Újságnak beszélt a nemrégi-
ben véget ért Madzagfalvi
Napokról is. Mint elmondta, a
pénteki és szombati napköz-
beni események látogatottsá-
gát sajnos az eső visszavetette,
de esténként a legnagyobb
érdeklődéssel várt koncertek
idejére jó idő volt. Vasárnap
pedig különösen sokan voltak
jelen a Rendezvénytéren és
környékén a délelőtti és kora-
délutáni programokon. Az
igazgató a Madzagfalvi Na -
pok esetében is az összefogást
emelte ki, amely a környékbe-
li településeket figyelembe
véve páratlannak mondható.

Szegfű Katalin

Újszerű szemlélettel vezeti a kulturális központot
Megtöbbszörözte pályázati bevételeit a Békés
Városi Kulturális Központ, köszönhetően az el -
múlt két évben végrehajtott szervezeti és szem-
léletbeli átalakításnak – nyilatkozta la punknak
Koszecz Sándor.

Koszecz Sándor. 

A kulturális központ épülete mára megérett a jelentő-
sebb felújításra, de erre nincsen pénz. Azonban pályázatok-
ból sikerült új irodát kialakítani, akadálymentesíteni, új
számítógéptermet kialakítani, és legújabban információs
pultot üzembe helyezni. A szakemberi gárda is kibővült, a
státusok száma nem nőtt ugyan, de projektfinanszírozásból
és munkaügyi támogatással alkalmanként erősíteni tudják
a munkatársi kört.

Harmadik alkalommal hirdette meg Izsó Gábor polgármester
kezdeményezésére Bé kés Város Polgármesteri Hi vatala a
„Virágos Békés” környezetszépítő versenyt. Idén 36 nevezés
érkezett az esős, viharos időjárás ellenére. Hét kategóriában
neveztek a bé kési lakosok, a győztes fotókból nyílt kiállítás a
kulturális központ kápolnatermében tekinthető meg, majd
egész évben a Városháza folyosóját díszíti. A győztesek a díjakat
és különdíjakat a XII. Madzagfalvi Napok keretében vették át. 

Kategória győztesek: 
– virágos balkon-veranda kategória: Jeneiné Lagzi Mária
– virágos udvar-ház kategória: Szabó Jánosné
– ingatlan előtti közterület kategória: Réti Sándor
– bokorszobrászat kategória: Fehér Imre
– virágos kerítés kategória: Nagy Gyuláné
– virágos tanya kategória Aleksza Lászlóné 
– virágos közintézmény kategória: Teleky utcai Tagóvoda.
A Nefelejcs Békési Kultu rális és Hagyományőrző Köz hasznú

Egyesület különdíjasai: Szabó Jánosné, Kecs kemé tiné Szilágyi
Andrea. Az Írisz Virág különdíját Öreg Gábor, a Hegyesi Ker -
tészet különdíját Kolarovszki Ernőné, a Klá ri Virágbolt külön-
díját Ásós né Flóra Re gina vehette át. 

Kik nyertek 
„Virágos Békés” 

versenyben?
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Békés Város Önkormányza -
tának jobboldali képviselőinek
túlnyomó része a választási
ciklus végén felajánlotta, hogy
egy havi tiszteletdíjából meg-
hív 600 szerényebb anyagi
helyzetben levő békési lakost
egy szerény ebédre (babgulyás

és bukta). Az adományozan-
dók nevét a békési szociális
hálóban résztvevő intézmé-
nyek segítségével szedték
össze. A megvendégelés szep-
tember 17-én le is zajlott nagy
örömet okozva a meghívott
személyeknek, családoknak.

Szociális háló
600 SZEGÉNY BÉKÉSIT VENDÉGELTEK MEG

BBÉÉKKÉÉSS   VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA

VÁLLALKOZÓI ALAP PÁLYÁZATI FELHÍVÁS!

Békés Város Önkormányzata pályázatot hirdet a 2010.
évi költségvetésében tervezett Vállal kozói Alap felhasz-
nálására, egyéni vállalkozók, gazdasági társaságok, őster-
melők részére.

A részletes pályázati kiírás letölthető a www.bekesva-
ros.hu honlapról, vagy átvehető a Polgármesteri Hivatal
titkárságán.

A pályázatok beadásának határideje: 2010. szeptem-
ber 30. 14 óra.

A Békés Városi Kulturális
Központ és a Vállalkozói
Centrum idén is meghirdette
vállalkozók közötti nemes ver-
sengését a Madzagfalva Ter -
melője, Kereskedője és Szol -
gáltatója címek megszerzésé-

re. A nagyszámban érkezett
közönségszavatok alapján
idén Madzagfalva Termelője a
Hegye si Kertészet, Madzag -
falva Kereskedője a Juhász
Cukrászda, Madzagfalva Szol -
gáltatója a Lazarus Kft.

Közönségsiker a fesztiválon
HALOTTI IMA 

Adj vizet a szomjúzónak,
adj vigaszt az elmúlónak.
Adj rózsát a halottaknak,
örüljünk kik itt maradnak.
Adj lelket a lelketlennek,
adj békét a békétlennek.
Adj hazát az elmenteknek,
szerelmet a szenvedőknek.
Adj szelet a tengereknek,
adj napot a fellegeknek.
Adj könnyet a sebzetteknek,
megnyugvást a szeretteknek.
Adj hazát a hontalannak,
adj palástot királyoknak.
Adj barátot barátoknak,
puha ágyat fáradtaknak.
Adj tavaszt a szelíd vágynak,
Adj szép őszt az elmúlásnak.
Adj telet a bús magánynak,
és nyarat a boldogságnak.

(Lestat de Lioncourt)



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)

– Gábor bácsi! Nem áru-
lunk el titkot, hogy írni szo-
kott. Mikor kezdte el, és mit
írt élete során?

– Amikor az első versem
megjelent a „Kürt” című ifjú-
sági lapban Budapesten 1935-
ben, még csak 15 éves voltam.
A későbbiekben is tovább
próbálkoztam, legtöbbször
sikeresen. Az írásaimat pénz-
jutalommal, egyszer motorral
jutalmazták. Bár saját kedvte-
lésemre a mai napig írok ver-
seket, a médiát inkább prózai
munkáimmal keresem meg.
Rendszeresen írogattam a
Békési Újságba, a Szabad
Földbe, a Békési Tükörbe, va -
lamint a vallási lapokba (Bé -
ke, Hírnök, Hajnalcsillag,
Kürt). Amióta a Békési Újság
kalendáriumot ad ki, legna-
gyobb örömömre, mindegyik-
ben jelent meg írásom. De a
legjobban az 1991-ben megje-
lent könyvemnek örülök,
melynek címe „Zarándokúton
Bibliai Földeken”, s bár 1000
példányban adták ki, már
sehol sem kapható. (Aki sze-
retné elolvasni, megtalálja a
Püski Sándor Könyvtárban.)
Írtam és saját magam illuszt-
ráltam könyvet az életemről a

gyermekeimnek. Rengeteg té -
mám, tapasztalatom van,
ezért addig szeretnék írni,

amíg ebben a változó világban
embertársaimnak hasznosat
tudok közreadni.

– Ha jól tudom, nemcsak
írni, de több hangszeren mu -
zsikálni is tud Gábor bácsi. 

– Öregedő életemben na -
gyon nagy kedvem lelem a
zenében. Örömömre szolgál,
ha beülhetek a harmóniumhoz
és játszhatok rajta klasszikus
és modern darabokat. Piccolo
szájharmonikámat is elő-elő-
veszem, mert a zene örömben
is, szomorúságban is kifejezi az

érzéseimet. Ezen a hangszeren
a fronton tanultam meg ját-
szani autodidakta módon. A
rosszerdei baptista gyülekezet-
ben rézfúvószenekarban ját-
szottam fiatal ko rom ban,
trombitán és basszus szárny-
kürtön. Mikor beköltöztünk
Békésre, 1980-ban az árvíz
miatt, feloszlott az a zenekar,
és itt, Békésen már nem volt
fúvószenekara a gyü lekezet-
nek. A hangszerem Újkígyós -
ra került át egyházi használat-
ra. Ha itt lenne a hangszerem,

még el tudnék játszani akár-
milyen dallamot a kottából.

– Gábor bácsi! Mire ez az
újság megjelenik, elérkezik a
születésnapja. Összegezné a
kedvünkért az eltelt 90 évet!

– „A munkásság az élet só -
ja, a romlástól mely megóv-
ja…” – mondja egy költő. A
mun kásélet megóv a nélkülö-
zéstől, az unalomtól, és erőt
ad a nyugodt pihenésre éjjel.
Amíg az ember tud hasznosan
tevékenykedni, addig nem te -
her az élet. Még a betegsége-

ket és az erőtlenségeket is
könnyebben elviseljük Istenbe
vetett hittel. Bár küzdelmes
élet áll mögöttem, az életet
általában a vidámabb oldalá-
ról néztem, és az Istenbe ve -
tett hit átsegített minden ne -
hézségen. A küzdelmek kö -
zött voltak örömteli életsza-
kaszaim is, amikor születtek a
gyermekeim: Ibolya, Béla,
Győző, Éva, a tíz unokám és a
két déd unokám. Sokat kö -
szön hetek az első feleségem-
nek Kul csár Juliannának, aki-
vel 50 évig éltünk boldogság-
ban, és a második feleségem-
nek, Lé vai Piroskának, akik
bearanyozták az életemet. Én
még most is, így 90 évesen is
boldog ember vagyok. Ha
tükörbe nézek, már nem úgy
nézek ki, mint 15-20 évvel ez -
előtt, de hát mostanában so -
kan keresik az „antik bútort”.

Szeptember 25-én Gábor
bácsi tiszteletére összejön a
szűk család, 40 fő. Készül
közös fotó, fellép a fúvószene-
kar, melyben az unoka, Dur -
kó Péter is játszik, verses kö -
szöntőt mond Szabó Gábor és
Durkó Judit unokák, lesz csa-
ládi köszöntő ének, és emele-
tes, marcipánnal díszített tor -
ta, na meg az ajándék CD le -
játszó is. Minden Gábor bácsi-
ról, Gábor bácsiért szól. Mi
pedig így az újság lapjain
kívánunk neki boldog szüle-
tésnapot, jó egészséget s még
nagyon hosszú életet!     Gugé

Következő interjúalanyunk
Gazsó János nyomdász, lapunk
fotósa.

52010. szeptember 22.

Summa cum laude
Ha az életünket osztályoznák, akkor beszélgető-
társam, Durkó Gábor bizonyosan megkapná e
kiválóan dicséretes minősítést. Gábor bácsi élete
sohasem volt könnyű, de mindent a pozitív olda-
láról szemlélt, s arra törekedett, hogy mások  éle -
tét is szebbé tegye. Hitte s hiszi: az élet szép, csak
meg kell látni és elfogadni szépségeit. Közelgő
születésnapja alkalmából (szeptember 23.) fagga-
tom a mögötte lévő 90 évről.

Vannak még csodák!

Megvallom: VANDÁLKODTAM. Minap többek szeme lát-
tára, fényes nappal vandálkodtam az Asztalos-kútnál.
Mindennapi innivalómért mentem. Rosszkor. Éppen csúcsidő
volt, és tömény sorban állás. Kerékpáromat a szép míves tároló-
ba akatam lerakni. Az azonban rögves hanyatt dobta magát.
Megpróbáltam visszaállítani, de erőm kevésnek bizonyult, mi
több, úgy csuklott össze a tároló, mint egy colstok. Egy fiatalasz-
szony rám is mordult: "Muszáj tönkretenni?" Mit mondhattam
volna: "Én egy ilyen vandál vénasszony vagyok." Egy erős férfi
sietett segítségemre. Helyreállítottuk. Mostmár azért imádkozom,
hogy az őszi helyhatósági választások előtt adjon a Jóisten 25
darab csavarra valót a képviselői alapba. Ennyi híja a szépen
felújított tér befejezésének. Ezzel lehetne megvédeni az igazán
mutatós utcabútorokat a vandáloktól. Ígérem, utána mindig
rendeltetésszerűen fogom használni. 

Lőrinczné Kis Ilona

A lapunkban megjelenő olvasói levelek tartalmával 
nem szükségszerűen ért egyet a szerkesztőség. 

A levelek lerövidítésének és szerkesztésének jogát fenntartjuk. 
A Békési Újság postacíme: 5630 Békés, Pf. 61. 

Elektronikus postacím: bekesiujsag@globonet.hu.

NE TEGYEN MŰANYAG EDÉNYT MIKRÓBA!

A Johns Hopkins Egyetem/Kutatóintézet a közelmúlt-

ban tette közzé azt a tanácsát, mely szerint ne tegyünk a

mikróba műanyag edényt és műanyag fóliát. Ez fokozottan

igaz a zsiradékot tartalmazó élelmiszerek esetében. A zsira-

dék, a hőhatás és a műanyag kombinációja dioxint szabadít

fel, amely rendkívül ártalmas az emberi szervezetre.

Rákkeltő hatású, főleg mellrákot okoz. Használjunk

műanyag helyett üveg- vagy kerámia edényeket az ételek

melegítéséhez. Ugyanaz lesz a végeredmény, csak dioxin nél-

kül. Tehát a félkészen kapható TV-vacsorákat, leveseket át

kell tenni a csomagolásból valamilyen más edénybe. A papír

nem rossz, csakhogy nem tudjuk, mit tartalmaz a papír.

Bizton ságosabb, ha üveget használunk. Veszélyes lehet, ha a

mikróban főzött ételt műanyag fóliával fedjük le. Amint az

étel forrni kezd, a nagy hő hatására a mérgező anyagok kiol-

vadnak a csomagolóanyagból, és belecsepegnek az ételbe.

Takarjuk le az ételt inkább papírtörölközővel!

Jó egészséget! Jeszenszky Attila, szakgyógyszerész

Az erkölcsi válságon még a gazdasági recessziónál is nehe-
zebb lesz úrrá lenni.

Erkölcsi téren jelenleg katasztrofális helyzetben van
Magyarország – jelentette ki Soltész Miklós a Nemzeti
Erőforrás Minisztériumának szociális, ifjúsági ügyekért és
családpolitikáért felelős államtitkára. A morális viszonyok
javításához elengedhetetlen feladat a fiatalokat visszavezet-
ni azokhoz az értékekhez, melyek segítik őket abban, hogy
képesek legyenek túljutni a mindennapok nehézségein.
Különös tekintettel a manapság komoly veszélyforrásként
jelentkező brutális szexualitásra, illetve a legkülönfélébb
drogok használatába menekülés megelőzésére. Ehhez azon-
ban a lehető legszélesebb társadalmi összefogásra van szük-
ség, melyen belül az újonnan létrejött Nemzeti Erőforrás
Minisztériumának struktúrája is lehetővé teszi az ágazatok
eddiginél szorosabb együttműködését. E munka fontos
sarokköve az etika mint választható tantárgy bevezetése az
iskolákban, valamint az életre, ezen belül is a családi életre
nevelés. Az oktatásnál még az oktatási intézmények falai
között is nagyobb szerepet kell kapnia a nevelésnek, úgy az
egyén személyiségének formálása, mint a közösségi maga-
tartásformák fejlesztése szintjén.
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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
Kétszobás összkomfortos családi ház a
Lengyel Lajos u. 11. sz. alatt eladó. Érd.: a
Lengyel Lajos u. 2. szám alatt. Tel.: 70/
524-73-96.
Fürdő közelében, zöldövezetben három és
félszobás összkomfortos családi ház
eladó. Hitel átvállalással kisebb emeleti la -
kásra cserélném. Tel.: 70/677-44-90.
Tarhoson háromszobás téglaépítésű csa -
ládi ház eladó. Érd.: 30/95-57-484.
Békésen négyszobás + nappalis családi
ház, garázzsal, melléképülettel, kövesút
mel lett eladó vagy értékkülönbözettel ki sebb
ker tes házra cserélhető. 70/576-91-44.
A Legelő u. 29. számú ház eladó. Fél kom -
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.
A békési homokbányánál levő 3-as hor -
gásztónál igényesen kialakított hor gász -
hely eladó. Érd.: 20/448-57-60. 
Városközpontban kétszobás, összkomfor-
tos kertes családi házrész garázzsal áron
alul sürgősen eladó. 66/644-630.
Két és fél szobás házrész eladó vagy  el cse -
rélhető. Garázs is van. Telefon: 634-984.
Sürgősen eladó Békés, Mezei 3. szám
alatti padlástér beépítéses családi ház.
Érd.: 70/227-12-70.
Régi polgári ház eladó. 30/370-50-85. 
Békéscsabán, a IV. kerületben 63 m2 alap -
területű, kétszobás, vegyes falazatú tár-
sasházi házrész, kertrésszel, műhellyel
eladó. Tel.: 30/48-63-178.
Békésen a Fáy utcában második emeleti
másfélszobás lakás eladó. 20/452-35-97.
Összközművesített telken komfort nélküli
ház eladó. Érd.: 30/320-60-71.
Békésen az Ék utcában garázs eladó.
Érd.: 30/320-60-71.
Békés központjában kétszobás, III. eme le -
ti lakás garázzsal vagy nélküle eladó. Érd.:
30/320-60-71.
Békésen, a Fáy 2-ben lakás garázzsal
együtt eladó. Tel.: 30/910-10-09.
Ház eladó sürgősen a Zsilip u. 14. alatt.
Tel.: 30/82-27-234, 20/32-55-104.
Földszinti lakás eladó. Fizetési kedvez -
mény lehetséges. Érd.: 30/518-07- 28.
Békésen kétszobás, téglaépítésű kocka -
ház eladó. Tel.: 20/20-60-161.
Kétszobás kertes ház eladó a Deák F. u. 11.
alatt. Érd.: Deák F. u. 13. Tel.: 66/634-029.
Összkomfortos kockaház áron alul eladó
csendes környezetben, két bejárattal.
70/360-50-36.

Eladó Békésen kétszobás + nappalis ker -
tes családi ház igényesnek. 20/416-91-17.
Kisebbfajta parasztház eladó. Érd.: Sza -
badkai u. 40. Tel.: 30/56-88-410.
A bánhidai részen kétszobás családi ház
eladó. Érd.: 20/438-60-00.
Eladó Békésen három szoba + konyhás,
jó állapotban lévő ház. 30/55-34-956.
Békésen a Szarvasi 14-ben kétszobás, 3.
emeleti, felújított lakás eladó. Érd.: 30/
252-33-90.
Két utcára nyíló nagy telken, belül felújí-
tott, összkomfortos parasztház három fá -
zissal, gyümölcsössel, másik utcára be -
építhető telekkel eladó. Tel.: 66/634-570,
30/55-66-020.
Vállalkozásra és állattartásra alkalmas
ingatlan eladó, Békés, Magyari u. 41. Tel.:
70/212-03-89.
Békésen a Lánc u. 41. sz. alatti ház eladó.
Érd.: a Dió u. 9. alatt.
Háromszobás családi ház nagy udvarral,
kerttel, központhoz közel eladó. Tel.: 66/410-
323, 12:30-14 óra között, vagy 18 óra után.
Eladó egy másfélszobás, összkomfortos
téglaház, jó állapotban. Érd.: 30/568-30-67.

INGATLAN 2 MILLIÓ FORINTIG

Bélmegyeren komfortos parasztház nagy
portával eladó. Irányár 800000 Ft. Érd.:
20/54-19-011.

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.
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.
Bélmegyeren eladó 1 + félszobás, össz -
komfortos, téglaépítésű ház. Irányár: 4 mil-
 lió Ft. Békési csere is érdekel azonos árban.
30/45-19-735. Sürgős.
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.
Eladó Békésen a Tóth utcában komfortos,
kétszobás, konyhás, fürdőszobás régi pa -
rasztház 670 m2 telken 4,9 millió Ft-ért.
Tel.: 70/558-34-34.
Kétszobás, vegyes falazású, régi típusú
ki sebb 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

Társasház eladó az Irányi u. 51. alatt. Ár:
5,5 millió Ft, vagy megegyezés szerint.
Érd.: 70/77-68-833, 66/634-238. 
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.
Ház eladó a Csallóközi u. 80. alatt. Érd.:
20/36-29-690. Irányár: 6,2 millió Ft.
Békésen elcserélném 2,5 szobás, 55 m2-es,
egyedi gázkazános, erkélyes lakásomat ha -
sonló értékű, normál belmagasságú családi
házra. Fürdőszoba, fűtés szükséges. Irányár:
6,5 millió forint. Tel.: 30/476-93-80.
Kétszobás ház eladó bútorozottan. Irány -
ár: 6,8 millió Ft. Érd.: Mátyás király u. 20.
Tel.: 20/912-48-06.
Békésen eladó 2,5 szobás, II. emeleti, 65
m2-es lakás. 6,9 millió Ft. 70/234-64-19.

INGATLAN 8-10 MILLIÓ FT KÖZÖTT

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.
Az Ady utcában I. emeleti 69 m2-es, há -
romszobás, nagy erkélyes lakás eladó.
Irányár: 9,5 millió Ft. Érd.: 20/59-49-269.
Két szobás + nappalis családi ház, mel-
léképülettel és garázzsal eladó Békésen a
Zrínyi utcában. Irányár: 10 millió Ft. Érd.:
20/943-09-36.
A Lengyel Lajos utcában háromszobás, te -
tő térbeépítéses kertes ház sürgősen eladó.
Irányár: 10 millió Ft. Érd.: 30/506-31-85.

INGATLAN 10-15 MILLIÓ FT KÖZÖTT

Ház eladó sürgősen a Szigetvári u. 22.
szám alatt. Érd.: 20/36-29-690. Irányár:
10,5 millió Ft.
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 négyszobás, nagy családi ház
eladó vagy elcserélhető kétszobásra.  Ár:
12 millió Ft. Érd.: 30/260-54-21.
Dánfokon a Kökény u. 10. szám alatt igé -
nyesen kialakított zsalugáteres, tetőtér
beépítéses épület, berendezve, szép telek -
kel (361 m2) eladó 12 millió Ft-ért. Tel.:
66/411-252, 66/414-685.
Eladnám szép, kertes, alsóépülettel ren-
delkező légkondicionált háromszobás há -
zam 12,2 millió Ft-ért. Tel.: 66/410-424.
Két lakásból álló kertes ház eladó Béké -
sen. Ipari áram, ásott kút van. 12,5 millió
Ft. Tel.: 30/252-30-32.
Eladó Békésen az Árok u. 16. sz. alatti
téglaépítésű, összkomfortos családi ház.
Irányár: 13,5 millió Ft. Tel.: 20/98-30-794.
Békésen a Báthory u. 16. sz. alatt három-
szobás, padlásteres, összkomfortos csalá-
di ház eladó. Garázs + melléképületek.
Irányár: 13,8 millió Ft. Érd.: 30/314-58-02.
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

A Csokonai utcában igényesen kialakított
4,5 szobás családi ház melléképületekkel,
két garázzsal, három terasszal eladó.
Irányár: 20,5 millió Ft. Érd.: 30/564-86-45.

KIADÓ INGATLAN

Muronyban bútorozott szoba-konyha ki -
adó fiatal házaspárnak vagy nyugdíjas fér-
finak az ingatlan rendben tartásáért.

Ugyanitt sok ingóság olcsón eladó. Érd.:
30/270-99-16.
Lakás kiadó. 70/255-36-43.
20 m2-es garázs kiadó, jó beállási lehe -
tőség. Tel.: 66/634-207.

KERT
A Malomasszonykertben a járdás dűlőben
kert eladó fúrt kúttal. Tel.: 20/596-12-01.
Siófokhoz közel szőlő termőföld boros pin -
cé vel kedvező áron eladó. 30/376-69-16.
Nagykertben eladó 3 kvadrát jó termőföld
kis szerszámos faházzal 80 ezer Ft-ért.
Érd.: 20/622-81-10.
Nagykertben 5,3 kvadrát bekerített zártkert
fúrt kúttal, gyümölcsössel eladó. 66/634-
460, este.

JÁRMŰ, ALKATRÉSZ
Eladó egy piros Babetta kismotor. Békés,
Deák F. u. 91. Tel.: 30/563-77-27.
SEL-500-as Mercedes (veterán korú)
eladó. 30/94-55-433.
ETZ 250-es motorkerékpár eladó. Tel.:
70/202-03-16.
250 cm3 szürke Jawa csepptankos 24000
km-rel, forgalmival eladó vagy cserélhető.
Tel.: 30/457-23-02.
Jó állapotú Simson Star és egy német új
légpuska eladó. Tel.: 30/457-23-02.
Citroen Sxara és sarokkád eladó. Érd.:
70/225-83-76.
Skoda 120-as, érvényes műszakival eladó.
70/577-95-82.
Eladó egy jó állapotban lévő Simson
robogó. Érd.: 30/568-30-67.
Aprilia RS 50 cm3-es, jó állapotban lévő
gyorsasági segédmotor-kerékpár eladó.
Érd.: 30/568-30-67.

ÁLLAT
10 db 12 hetes fehér malac eladó Béké -
sen. Érd.: 20/541-90-11.
Sziámi cicák eladók. 20/55-38-610.
Vágnivaló csirke, pecsenyekacsa és liba
eladó. Békés, Raktár sor 24.
Házi cicák ingyen elvihetők. 30/98-17-654.
Malacok eladók. 30/537-87-35.
Négy tündéri fehér cica szerető gazdit vár.
Érd.: 20/427-28-95.

TÁRSKERESÉS
Komoly kapcsolat reményében keresem a
társam. 40-es hölgy vagyok. Kérlek, hívj:
30/558-71-26.

MUNKÁT KERES, AJÁNL
Megbízható nyugdíjas ápolónő idősgon-
dozási tapasztalattal munkát keres. Tel.:
70/677-44-90.
Idősgondozási és betegápolási gyakorlattal,
referenciával munkát keresek. 66/634-384.
Munkát keresek: építőipari vagy betanított,
segédmunkási állás érdekelne vállal kozó -
nál, kft-nél. Esetleg kosárfeneket fonnék.
Tel.: 30/29-93-146, 30/961-19-73.
Takarítói, bevásárlói munkát, gyermek-
felü gyeleti munkát keresek referenciával.
Érd.: 70/324-87-98.
Házaspár bármilyen alkalmi munkát
keres. 70/401-81-89.

EGYÉB
Eladó 4 db FÉG konvektor (2 illetve 3 ta -
gosak). Érd.: 30/698-82-50.
Ágyneműtartós, ágyazható 3+2+1-es
ülőgarnitúra új állapotban családi okok
miatt eladó. Irányár: 180000 forint (új ára
230 ezer). Tel.: 30/533-36-53.
Kukorica és kisbálás búzaszalma eladó.
Tel.: 30-433-79-89.
Nagy körbálás széna eladó kedvező áron.
Érd.: 30/262-95-79.
Jó minőségű, télen elálló Desire burgonya
és vöröshagyma eladó, akár házhoz is
viszem. Érd.: 70/21-82-968. 
120 literes, 3 fiókos Zanussi fagyasztó szek -
rény, megkímélt állapotban eladó. Irányár:
17000 Ft. Érd.: 20/442-89-96.
Faipari körfűrész, háromfázisú kompress-
zor, komplett horgászfelszerelés eladó.
Érd.: 70/524-73-96.
2 db 15colos monitor eladó. 30/260-54-21.
Zimmermann pianínó eladó. 70/315-18-39.
Eladó egy beépíthető csempekályha. Bé -
kés, Deák. F. u. 91.
Eladó egy hordozható csempekályha és
egy 80 literes vegyestüzelésű bojler. Érd.:
70/526-40-21.
Eladó: két garnitúra 100 %-os merinói gyap -
jú ágynemű, késkészlet, színes tévé, Skoda
120 L szgk. és hozzá tartozó alkatrészek, ol -
csón. Szobavécé és kádra helyezhető für de-
tőszék, ami elfordítható. Tel.: 30/646-70-57.
Eladó 2 db rekamié, 6 db fotel, és egy há -
romfiókos fagyasztószekrény. 20/47-79-440.
Örökzöldek termelőtől eladók. 20/24-37-656.
Párnák és paplanok eladók. 30/95-55-433.
Terménydaráló eladó. Érd.: 30/320-60-71.
Eladók: régi szekrények, tükör, ágy, re ka -
mié, heverő, asztalok, bontott csempe -
kályha, vitrines szekrény, éjjeliszekré nyek,
csillárok, régi fa függönytartók, Du na tévé,
régi nagy rádió. Tel.: 70/97-70-441.
26 részből álló Zsolnay étkészlet féláron
eladó, 85 ezer Ft-ért. Tel.: 30/252-30-32.
Eladó: befont üvegek 15-25 l-ig, leánderek
(rózsaszínű, fehér) minden méretben 1000-
13000 Ft-ig. valamint virágzó kaktuszok is.
Tel.: 66/416-144. Békés, Deák F. u. 39.
Eladó: tavirózsa, VW bogár karosszéria
ele mek, fateknő, vasvágó szalagfűrész,
tizes gev-láda, szövőszék. 30/376-69-16.
300 literes Zanussi-Lehel fagyasztóláda
el adó. Tel.: 30/652-63-29.
Terménydarálót, sertésvályút, hidrofort
keresek megvételre. 70/43-47-201.
Eladó 16 soros kanalas vetőgép, ami lóval
és géppel is huzatható. 66/410-204.
Eladó: kéményes gázkonvektor, Csepel 111-
es varrógép, kétajtós szekrények, vitrines
szekrény, fotelok, rekamié. 20/ 461-02-05.
Eladó egy terménydaráló villanymotorral.
Tel.: 20/98-30-794.
Háromfiókos fagyasztószekrény, egy 120 l-
es hűtőszekrény, vákuumos fóliaragasztó
és diófa hálószobabútor eladó. Tel.: 66/410-
323, 13-14 óra között és 18 óra után.
Eladó: újrarakott csempekályha, színes
té vé, gyermek íróasztal, veterán biciklik,
táskavarrógép. 30/59-26-465.

200 l-es fagyasztószekrény eladó. Érd.:
66/410-273.
Eladó egy színes, kisképernyős tévé 10
ezer Ft-ért. Érd.: 20/622-81-10.
Szép állapotú, 30 m2, használt padlósző -
nyeg olcsón eladó. Valamint egy elektro-
mos írógép is. Tel.: 30/391-04-32.
Magas táblás fotel, rekamié, heverők  ol -
csón eladók. 30/565-82-95.
Eladó: öntöttvas fürdőkád, mosdókagyló,
vegyes tüzelésű kazán. Érd.: 70/604-26-52.
Munkásruha, és egyéb férfiruhák eladók.
Békés, Jámbor u. 14. (17 óra után).
Eladó egy Textima varrógép 35 ezer Ft-ért.
20/416-91-17.
Eladó: keverőtárcsás mosógép + cen-
trifuga kitűnő állapotban. 20/416-91-17.
Szálastakarmány tárolószín lebontásra el adó
hat méter magas betongyámmal villany -
oszlopon 42 db hullámpalatető. 66/634-859.
Eladó: 2 db villanymotor, 2 db gázpalack, 1
db gk. tetőcsomagtartó. Tel.: 66/415-801.
Bontásból hulladékfa tüzifának eladó.
20/472-96-58.
Rossz akkumulátort veszek. 30/30-10-924.
Egy db bébikomp és konvektorok eladók.
Érd.: 70/391-79-09.
Új, hordozható csempekályha, kb. 1 m3 bükk,
gyertyánfa felpallózva eladó. 30/ 537-87-35.
Bontásból cserép eladó, 400 db, 30 Ft/db.
70/613-71-17.
Fedőző, gyorsvarró, ötszálas varrógép
eladó. 30/32-42-111.
Régi konyhabútor eladó a Mátyás király u.
20. alatt. Tel.: 20/912-48-06.
Eladó: bontott cserép, tégla, léc, deszka,
ge ren da, kúpcserép, konvektorok, kagy -
lók. Két kerekű kézikocsi, rotakapa utáni
gyári pótkocsi, kovácsoltvas kerítésleme -
zek, nagykapu, szőlő zúzó, demizso nok,
cefrés kádak. 20/472-96-58.
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. 
2 db hármas ablak beüvegezve, redőny -
nyel, és 1 darab fürdőszobaablak beüveg-
ezve eladó. 30/260-54-21.
Páncéltőkés, közepes méretű barna zongo-
ra eladó. Bútordarabnak is mutatós. Irányár:
80 000 Ft. Tel.: 66/643-553, 20/ 56-47-186.
Eladó: ágyneműtartós heverő két fotellel,
festmény, könyvek, csillárok. 30/467-13-39.
Eladó egy hálós járóka, etetőszék, auto -
mata felültöltős mosógép és autós gyer-
mekülés. Telefon: 30/387-90-31.
Régiségek, könyv, rádió, kisbíró dob, ön -
gyújtó stb. eladó. 30/260-54-21.
Békésen szobabútorok, asztalok, heverők,
fotelágy eladó. Tel.: 30/439-92-62.
Sürgősen eladó horgászcsónak, kutya -
ken nel. Érd.: 20/36-29-690.
Eladó: fodrász forgószék, 2 db fotel, elek-
tromos futógép 5 funkciós, sportgép, gáz -
kályha (PB gázzal is működő, vezeték re is
szerelhető). Tel.: 20/481-58-85.

6 2010. szeptember 22.

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: SZEPTEMBER 28. KEDD 12 ÓRA.

95,-
38 Ft/l

950,-
1900 Ft/l 145,-

290 Ft/l

990,-
1414 Ft/l

1590,-
4543 Ft/l

Sally’s 
Krémlikôr
- Whisky 

Cream,
- Chocolate 

Cream
0,5 L

Napoleon
Rafale 
szeszesital 
0,7 L

Steffl sör 
dobozos 
0,5 L

Lift üdítôk
5 ízben
2,5 L

Békési Delicious
Alma Pálinka
0,35 L
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„Éva, szívem, Éva, / Most érik a szilva, /
Terítve az alja, / Felszedjük hajnalra!” – szól
a népdal, olvastunkban is halljuk a dalla-
mot. De az eszünkbe jutott-e már, hogy
miért éjszaka akarnak szüretelni? Talán
olyan sok a munka nappal, hogy erre csak
este jut idő? Sötét az éj, a gyümölcs héja
nemkülönben, a Hold igazoltan távol, aho-
gyan a kíváncsi szemek is – bizony nem a
betakarításról van itt szó, hacsak nem a sze-
relem gyümölcseinek szüreteléséről. A szil-
va(mag) – alakja miatt – az egyik leggyak-
rabban használatos asszonyi jelkép, s tudjuk,
hogy a népköltészetben nem csak az a fon-
tos, ami le van írva, talán fontosabb, ami
nincs – ezt hívjuk a hiány poétikájának.

„Viszik, viszik a szilvát, / Válogatják a mag-
ját, / Én is ettem belőle, / Szerelmes lettem

tőle.” Mi a szokatlan ebben a négy sorban az
„amatőr költészetbúvár” számára? Nézzék
csak meg a sorrendet! Előbb eszik a gyümölcs-
ből (szerelmeskedik), és csak aztán ébred rá az
érzelmeire. Hasonló hódításokról dicsekszik a
„Hull a szilva a fáról…” kezdetű népdalunk.

Nem minden vágy teljesedik be: „Túl a
vizen, Tótországon, / Szilva terem a zöld
ágon, / Szakítottam, de nem ettem, / Búra
teremtett az Isten.” A daloló biztosan nem a
gyümölcs miatt szomorkodik, amit pedig
minden utcaszélen találhatna.

Ne gondolják, hogy csak a nőknek volt
szimbóluma a költészetben: ha nem is jel-
képként, de helyettesítőként értékelhetjük a
következő sorokat: „Hej, Jancsika, Jancsika,
/ Mért nem nőttél nagyobbra…”

Szilágyiné Szabó Ágnes

Egy nyelvet beszélünk
A HIÁNY POÉTIKÁJA

Szeptember 25. szombat 16 óra
Békési FC – Jamina SE bajnoki férfi labdarú-
gó mérkőzés. 
Sporttelep

Szeptember 27. hétfő 12-14:30 óra
Véradás a Vöröskereszt szervezésében. 
Nyugdíjasok Háza

Szeptember 28. kedd 18 óra
A „Hazatalálás” előadássorozat keretén belül
Bogár László közgazdász, egyetemi tanár Válság
és Nemzetstratégia címmel tart előadást. A
belépés ingyenes!
Kulturális központ 

Szeptember 30 – október 2. 
XVII. Népi Építészeti Tanácskozás. Fő témakör:
A területi védelem színe és fonákja. A tanácsko-
zás fővédnöke dr. Fazekas Sándor vidékfej lesztési
Miniszter.
Kulturális Központ

Szeptember 30. csütörtök 17 óra
A Jobboldali Összefogás Békésért Polgári Kör
kam pányzáró rendezvénye. Találkozás a képvise-
lő-jelöltekkel, beszélgetés, kulturális műsor
békési fellépőkkel.
Kulturális központ

Október 1. péntek 15 óra
Idősek Világnapi ünnepi műsor. Fellép: Orodán
Rozika és Balogh István nótaénekes. Zenei kísé-
ret: Chlibik István zeneművész.
Kulturális Központ

KIEMELT AJÁNLATUNK A HÉTVÉGÉRE

Október 2. szombat 8-15 óra
Szüreti vásár. Zenés és táncos fellépések,
szőlőlopás, mustkészítés, hagyományos
lekvárfőzés, játszóház, népi játékok, kéz-
műves foglalkozások, pónilovaglás, ugráló-
vár, kisvonatozás.
Piac

Október 2. szombat 18 óra
A Mozgáskorlátozottak Békés Megyei
Egyesüle tének Békési Helyi Szervezete évzá-
ró ebédje. Bővebben: 2. oldalon.
Tópart Vendéglő (Mezőberény)

Október 2. szombat 18 óra
Erste-Békési FKC – Cegléd KKSE bajnoki
férfi kézilabda mérkőzés.
Sportcsarnok

Október 3. vasárnap 7-19 óra
Helyhatósági választások.

BÉKÉSI PROGRAMAJÁNLATOK SZEPT. 22. – OKTÓBER 6. KÖZÖTT
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A Békési Újságnak Molnár László elmond-
ta, hogy kizárólag teáspapírokat használ a

munkáihoz, melyből hallatlan mennyiségű
áll a rendelkezésére, főleg barátoktól, ismerő-
söktől. Három leánygyermek apja, és amikor
nem hajtogat, akkor informatikusként dolgo-
zik Hód mezővásárhelyen, de családilag Bé -
késhez és Muronyhoz kötődik. Hajtoga tással
kilenc éve foglalkozik, a teáspapír-technikát
maga dolgozta ki, mert ez az alapanyag
alkalmasabbnak bizonyult, mint az újságpa-
pír. A technika lé nyege, hogy mindent egya-
zon, könnyen előállítható alapegységből
készít el, azokat egymásba téve, ragasztva. A
legegyszerűbb virágja nyolc ilyen egységből
készül el, a legbonyolultabb a már említett
dinoszaurusz. Mindig újabb és újabb formá-
kat talál ki, jelenlegi kollekciója a szélma-
lomtól, a legkülönfélébb állatoktól és növé-
nyektől a hidak, várak megformálásáig ter-
jed. A jövőben szeretne hajókat és más jár-
műveket megformálni. Legnagyobb si keré-
nek azt tartja, hogy néhány hete önálló ki ál-
lítással lehetett jelen Pécsett, a kultúra euró-
 pai fővárosa programjainak sorában.    Sz. K.

Dinoszaurusz volt a fő attrakció
BEMUTATKOZHATOTT AZ EURÓPA KULTURÁLIS FŐVÁROSA 

PROGRAMBAN IS

A Békés bemutatkozik a békésiek-
nek kiállításon sokan megcsodálták
Molnár László origami alkotásait,
min denekelőtt a hatalmas dinosza-
uruszát, amelyet hat éve kezdett el
hajtogatni, és összesen 17500 darab-
ból állított össze. 

Török Elek lapunknak elmondta, hogy újon-
nan vette meg a gépkocsit, amelyet tehát 48 éve
vezet, eddig mintegy 200 ezer kilométert tett
meg. Sosem volt másik kocsija, ragaszkodik
hozzá, főleg amiatt, mert egyszer sem hagyta
cserben, nagyon megbízhatónak tartja. A szük-
séges javításokat az évek során saját maga végez-
te el. Sosem érezte szűkösnek a kocsit, volt, hogy
három felnőtt és két gyermek elfért benne.
Külföldre is eljártak, még hegyen is túljutottak. 

A korábban agronómusként dolgozó
Török úr ragaszkodó típus, a 48 éves Tra -
bant ján kívül van egy 51 éves Pannónia mo -
torja is, melyet szintén levizsgáztatva tart, és
gyakran használ. 

Nem gyakori, hogy hasonló Trabant-találko-
zókra eljár, de mint lapunknak elmondta, ide
szívesen jött. Szabadidejében zenélni szokott,
több fúvósegyüttesnek tagja, a klarinét a fő
hangszere. Ezt a szenvedélyét követte két fia is,
akik hivatásos zenészek és zenetanárok lettek,
de nekik – mint elmesélte olvasóinknak Török
Elek – már nem Trabantjuk, hanem modern
nyugati autójuk van. Sz. K.

Közel ötven éve 
ugyanazt a Trabantot vezeti

Az első alkalommal megrendezett
Csató-féle Trabant Találkozón, ame-
 lyet a Madzagfalvi Napok részeként
tartottak, az összesereglett autók
közül a leginkább figyelemre méltó
az az 1962-ben gyártott 500-as modell
volt, amelyet Méhkerékről hozott el
tulajdonosa.

Mentálhigiénés Mentálhigiénés 
EgyesületEgyesület

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

Fogadunk 
játék-, könyv- valamint

gyermek és felnôtt
ruhaadományokat!!!
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Horgász
szemmel

Idő hiányában sokan az őszi

pontyozásokban bíznak. Tud -

ni kell, hogy ilyenkor az élet-

feltételek megváltozása miatt

már nem működnek jól azok

a csalik, amelyekkel a nyáron

jó kapásunk volt, ezért mást

kell keresni. A kukorica nem a

legmegfelelőbb csali, érdeme-

sebb az olajos és gyorsabban

oldódó pelletet használni, sőt

dippeléssel a csalit mártani.

Ajánlottak a gyümölcsös és

édes ízek. A nagyobb méretek

nem jók, érdemesebb a kisebb

méretű pelleteket használni:

ideális lehet a 6-16 mm közöt-

ti. Szükség lehet lebegő pellet

használatára, és szintén dip-

peléssel a hatás fokozható.

Ezek a csalizási módok állóvi-

zeken működnek hatásosan,

de ha nem megy a fogás a fo -

lyó vizeken sem, ott is meg le -

het próbálni. 

Szekerczés Sándor

CSALIZÁS 
LEHŰLŐ VIZEKRE

BÉKÉSI ÚJSÁG 
a világhálón! 

www.bekesiujsag.hu

Megkezdte szereplését a
férfi kézilabda NBIB-ben az
Erste-Békési FKC. Hazai pá -
lyán a rutintalan FTC Pre -
secutor II. volt az ellenfél,

melyet 12-8-as félidőt kö ve-
tően három góllal sikerült
legyőzni (28-25). A legjobb
hazai góllövő Kocsis és Mo -
hácsi volt 6-6 találattal. 

Győzelemmel rajtolt
a Békési FKC

Magyarországon huszadik
alkalommal rendezték meg a
triatlonnak ezt a speciális
hosszútávú versenyét, és
meg lepően sokan, közel öt -
százan vágtak neki a szédüle-

tes távnak Nagyatádon és
kör nyékén. Volt olyan  het -
ven éves idős úr, aki most
huszadszor lett ironman (vas-

ember), ez igazán példaérté-
kű lehet a fiataloknak –
mondta el lapunknak Mé -
száros Sándor. A békési fia-
talember közel húszéves atlé-
tamúlttal egy éve vette a fejé-

be, hogy indul. Heti hat
komoly edzéssel készült,
úszott az uszodában, kerék-
pározott hosszabb távokat a

környéken, és futott. Utóbbi
áll a legközelebb hozzá,
hiszen a Békési DAC-nak iga-
zolt sportolója, korábban fő -
leg 400 és 800 méteres síkfu-
tásban in dult versenyeken, de
félmaratonokat is többször
teljesített, valamint rendsze-
res in du lója a Békéscsaba-
Arad futó versenyeknek.

– Nagyatádon csak arra
figyeltem, hogy a szintidőt
teljesítsem, ami egyébként 16
óra. Ez sikerült, de máris elha-
tároztam, hogy jövőre ismét
indulok. Szeretnék két és fél
órát javítani az időmön – tette
hozzá a 27 éves Mészáros
Sándor, aki a hétköznapokban
pénzügyi területen dolgozik,
valamint családjuk vállalkozá-
sában, a Velo Shopban a sport-
részleget vezeti. A verseny
egyébként változatos időjárási
körülmények között zajlott,
kora reggel még ködben úsz-
tak egy bányatónál, aztán hol
na pos, hol felhős időben
kerékpároztak, majd követke-
zett a ké ső estébe nyúló futás.
Mint elmondta, a kerékpáro-
zás során volt két komolyabb
holtpontja, de segítője, Nagy
István lelket öntött belé, így
volt képes folytatni. A 42
kilométeres futás már szinte
jólesett.

A felkészülés során Kis-
Kovács Károly atlétaedző
adott neki szakmai tanácsokat,
melyért lapunkon keresztül is
köszönetet mond. A versenyen
indult egy békési páros is: Ilyés
Tamás és Balázs Sándor, a Bé -
kési DAC sportolói, váltóban
teljesítették a távot.        Sz. K.

Teljesítette a vasember-távot
SZABADIDEJÉBEN ATLETIZÁL A BÉKÉSI PÉNZÜGYI SZAKEMBER

Közel egy éven át készült élete eddig legnagyobb
sportteljesítményére Mé száros Sándor, aki nem-
régiben végül sikeresen teljesítette is az ironman
versenyt. Ez azt jelenti, hogy megadott szintidőn
belül úszott 3,8 kilométert, kerékpározott 180
kilométert, és futott egy maratoni távot. 
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Szeptembertôl újra: 

Energy Dance Cool 
Elkezdôdött az újabb tanév az Energy Dance Cool 

tánccsoport számára is, így szeptembertôl 
ismét lehet hip-hop táncot tanulni 

a Békés Városi Kulturális Központban. 
Szeretettel várjuk az új jelentkezôket minden kedden 
18 órakor a kulturális központ mozgásos termében.

Külön csoport indítását tervezzük kezdô
fiataloknak és gyermekeknek!

Csatlakozz te is, és Hagymási Rékához, 
valamint Schuster Vivienhez hasonlóan, 

akik döntôsök voltak tavaly az Európa-bajnokságon, 
és magyar bajnoki címmel, érmekkel büszkélkedhetnek,

legyél a tánciskola büszkesége!

Bôvebb információ a tánciskoláról: 
http://www.energydancecool.hu.

Személyes érdeklôdési lehetôség: 
Karáné Vidó Kata, 20/93-62-734.

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.


