
Az utóbbi időszak egyik
legörömtelibb békési ren-
dezvénye a felismerhetet-
lenségig felújított, valójá-
ban inkább teljesen újnak
mondható Fáy utcai játszó-
tér átadása volt, melyről itt
a címoldalon írunk.

Beszámolunk továbbá a
polgármesteri és képvise-
lő-testületi választás helyi
eredményeiről, egy orvosi
készülék átadásáról, és
arról, hogy felújították Bé -
kés első választott polgár-
mesterének Rózsa temető-
beli síremlékét.

2014. október 21.  � XXII. évfolyam 21. szám  � KÉTHETENTE MEGJELENÕ, INGYENES KÖZÉLETI FOLYÓIRAT

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

Szavazzon ön is! 
www.bekesiujsag.hu

Félre tud tenni 
a jövedelméből?

MEGHÍVÓ
Tisztelettel meghívjuk Békés város lakosságát az

1956-os Forradalom és Szabadságharc 
58. évfordulója alkalmából rendezett 

megemlékezésre.

2014. október 23-i program
9 óra Ünnepi Szentmise a Hazáért a Szenthá rom -

ság Plébániatemplomban  
9:15 ,,Emlékezés áldozatainkra” Ünnepi Isten -

tisz telet  a református templomban

Városi Ünnepség:
Helyszín: Forradalmi Emlékmű, Széchenyi tér

9:45 Térzene a Városi Ifjúsági Fúvószenekar elő-
adásában. Vezényel: Bagoly László karnagy

10 óra Himnusz

Megemlékezés. Ünnepi beszédet mond: 
Deákné Domonkos Júlia önkormányzati 

képviselő, a Dr. Hepp Ferenc Általános Iskola 
és Alapfokú Művészeti Iskola igazgatója

Ünnepi műsor. Közreműködik Nagy Erika és
Mészáros Mihály színművész

Koszorúzás
Szózat

ÜNNEPELJÜNK EGYÜTT!

60%
Napról-napra 
élek.

25%
Igen, 
rendszeresen. 

15%
Csak a kölcsönöket
halmozom. 

Lapunk elé…

A Békés Vill Kft. és a
Proszerv Kft. adományaiból,
illetve magánszemélyek össze-
fogásával készült el a közeli
napokban az új Fáy utcai ját-
szótér, melyet október 10-én
adtak át. A gyerekek az ünne-
pélyes átadót követően azonnal
birtokba is vették a modern
játszóeszközöket, me lyek az
EU-szabványoknak megfelelő-
ek, környezetbarátok, mutató-

sak és biztonságosak. 
A korábbi, elavult játszóté-

ren összesen 17 különböző
eszközt helyeztek el, ebből
kettő nem a gyerekek, inkább
az ifjak számára lehet érdekes:
a két utcai edzőeszköz segítsé-
gével, saját testsúllyal, erősítő
mozgásokat lehet végezni.

A játszóteret bekerítették
és a tervek szerint kamera-
rendszerrel is figyelni fogják,

így óvva a játékokat. Ter -
veznek továbbá ivó kutat és
mosdót is a nagyobb kom-
fort, zavartalan játék érdeké-
ben – emelte ki Kalapáti
Lász ló, a Proszerv Kft. ügy -
vezetője.

– A játszótér, amely a jövő
generációit szolgáló beruhá-
zás, összefogásból készült el –
mondta el az átadón Izsó
Gábor polgármester.    Sz. K.

Új játszótér épült a Fáy utcában

A megközelítőleg 500 négyzetméteres területre számos játékot, töb -
bek között játszóvárat, csúszdát, forgóhintát, mozdonyt, homokozót,
babaházat, továbbá egyensúlyozó tuskót helyeznek el.

Második Rácz Attila, a
Fidesz jelöltje lett 1711 szava-
zattal (26,16%). A további
három jelölt közel azonos szá -
mú szavazatot szerzett. Sor -
rendben: 3. Mészáros Sándor
(NÖBLE) 312, 4. Szalai Lász -
ló (MSZP) 309, 5. Földesi

Mihály László (Jobbik) 289
szavazattal. A szavazókörök
közül egyedül a 16. számúban
(Táncsics utca) tudott több
szavazatot összegyűjteni Rácz
Attila, a többiben Izsó Gábor
nagy fölénnyel nyert.

A 16523 választásra jogosult

békési választópolgár közül
6673 vett részt a szavazáson,
ami 40,4 %-os aktivitást je -
lent. 2010-ben többen men-
tek el szavazni, akkor 43,4 %-
os volt a részvétel.

Az egyéni képviselőjelöltek
közül a Jobboldali Összefogás
Békésért Polgári Kör jelöltjei
nyolcból hat választókerület-
ben diadalmaskodtak a Fide -
szes riválissal szemben, így
többségük lesz a testületben. 

Folytatás a 3. oldalon

Izsó Gábor és a Jobboldali Összefogás győzött
Az október 12-i helyhatósági választáson nagy
fölénnyel Izsó Gábor független jelölt lett (ma -
radt) a polgármester. Izsó Gábor a szavazatok
59,93%-át kapta, ez összesen 3920 voksot jelent. 

A győzelem öröme a választás éjszakáján.
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SZEGEDI KIS ISTVÁN  
REFORMÁTUS GIMNÁZIUM,  
ÁLTALÁNOS ISKOLA,  
ÓVODA ÉS KOLLÉGIUM 
 

 
SAJTÓKÖZLEMÉNY   
LEZÁRULT AZ ISKOLA ENERGETIKAI FEJLESZTÉSE 
  
 

A Szegedi Kis István Gimnázium, Általános Iskola, 
Óvoda és Kollégium 47.269.738 Ft uniós támogatást 
nyert a KEOP-4.10.0/A/12-2013-0240 projektjének meg-
valósításá-ra. 2014 szeptemberében átadásra került a 
49,5 kW névleges teljesítményű hálózatra kapcsolódó 
napelemes rendszer. 
 
Az iskola két épületére kerültek felhelyezésre a Jüllich Glas 
típusú elemek, melyek által megtermelt energiát az 
inverterek alakítják át és továbbítják a hálózat felé. 
Átlagos időjárási körülmények között a megvalósított 
napelemes rendszerrel 44.880 kWh/év villamos energia 
termelhető. A beruházással létrejött napelemes rendszer az 
eddigi éves áramfogyasztás nagy részét megtermeli. 
Uniós támogatással megvalósult beruházás révén jelentős 
rezsicsökkenés érhető el. Eközben egy jövőbe mutató, 
környezetbarát, modern technológiát alkalmazhatunk az 
áramfogyasztásunk megtermelésére. A napelemes alapú 
áramtermeléssel pedig nagymértékben hozzájárulunk a 
CO2 kibocsátás csökkentéséhez. 
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Tizennyolc fővel idén is
meg szervezte október 6-i
aradi látogatását a Békési Vá -
rosvédő és -Szépítő Egyesület.

A kirándulás első állomása
Nagyszalonta volt, ahol Arany
János-emlékhelyeket tekintet-
tek meg. Aradon körbejárták
a Csiky Gergely Főgimná -

ziumot, a megye egyetlen
színmagyar, általános és kö -
zépiskolai képzést nyújtó isko-
láját, majd a részt vettek a 125
éves monumentális Szabad -
ság-szobornál tartott kétnyel-
vű ünnepségen, melyen a szó-
nokok mások mellett a kie-
gyensúlyozott magyar-román
együttélésről beszéltek. Az
emlékezés később a vesztő-
helynél, tizenegy vértanú
honvédtábornok nyughelyé-
nél folytatódott. A történelmi
egyházak képviselőinek öku-
menikus imáját követően
koszorúzásra került sort. 

A békési delegációt a Sze -
gedi Kis István Refor mátus
Gimnázium, a Tisza Kálmán
Közoktatási Intézmény, a Dr.
Hepp Ferenc Általános Iskola
és a Reményhír Intézmény
Eötvös iskolájának tanulói és
nevelői alkották. 

Szegfű Katalin

Békési diákok az aradi
megemlékezésen

Békésiek Aradon, az éppen tíz
éve újra átadott Szabadság-szo -
bornál.
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Folytatás a címoldalról
Nyert dr. Pálmai Tamás

(565 szavazat, 57,65%), Bar -
kász Sándor (457 szavazat,
48,05%), Deák né Domonkos
Julianna (410 szavazat,
52,03%), Balázs László (349
szavazat, 47,29%), Izsó Gábor
(434 szavazat, 64,68%) és
Mucsi András a (410 szavazat,
52,7%). Fidesz színekben in -
duló egyéni képviselői mandá-
tumot szerzett két személy:
Pásztor János (307 szavazat,

38,62%) és Kopp né dr. Hajdu
Anikó (309 szavazat, 45,78%).
Kom pen zá ciós listáról (a töre-
dékszavazatok alapján) beke-
rült még a testületbe Rácz
Attila (Fi desz), Dr. Seres Ist -
ván (Job bik) és Szalai László
(MSZP). A legaktívabbak a 2.
választókerület lakosai voltak,
ők közel 45 %-ban szavaztak,
míg a legkisebb részvétel a 6.
választókerültben volt, alig
több mint 36 %-kal. 

Szavaztunk Békés megye

Közgyűlésének összetételéről
is. Ez esetben pártokra kellett a
voksot leadni. A Fidesz-KDNP
lista óriási támogatást kapott
Békésen, összesen 3725-en sza-
vaztak rá, ez 55,8%-ot jelent.
Második erő a Jobbik 1120,
míg harmadik az MSZP 705
szavazattal. A megyei közgyű-
lés 18 tagja közül 11 Fidesz-
KDNP-s (köz te a békési Mucsi
András), négy Jobbikos, két
MSZP-s, egy DK-s, az Együtt
nem jutott mandátumhoz.

Megalakultak a települési
nemzetiségi önkormányzatok
is. Békésen négy ilyet válasz-
tottak. Német nemzetiségi
önkormányzat tagjai: Bárdi -
né Békési Mária, Bényei Gá -
bor, Takács Istvánné. Roma
nemzetiségi ön kormányzat
tagjai: Ásós Ti bor, Czinanó
Tihamér, Rádai Alex. Román
nemzetiségi ön kormányzat
tagjai: Budai János, Simon
Éva Mária, Szojka Petronella.
Szlovák nemzetiségi önkor-

mányzat tagjai: Feledi János,
Korcsok Jánosné, Pri bojszki
Jánosné. 

A Békéshez közeli négy kis-
településen is megalakulhatnak
az új helyhatóságok. Polgár -
mesterek: Bélmegyeren Kovács
János László, Ka mu ton Balog
Imréné, Murony ban Fekete
Ferenc, Tarhoson Kürti Sándor.
Utóbbi politikus a Fidesz-
KDNP jelöltje volt, a többi
polgármesteri címet elnyert
személy függetlenként indult.

Ha valaki a Kossuth utcai benzinkút felé
sétál, érdemes lelassítania sietős lépteit, s
szemügyre venni, vagy ha ráér, alaposabban
megfigyelni ezt a sajátságos romantikus han-
gulatú polgárházat.
A XX. század elején
épült ház pontos
építési éve és az épít-
tető nem ismert. Az
1930-as években Ko -
csis Márton és csa-
ládja élt itt. Ezt kö -
vetően Boldizsár
Gyula és családja
lakott benne. Bol -
dizsár Gyula kiváló sportoló volt, az 1936-os
berlini olimpiára ő futott az olimpiai lánggal
az országhatárig. Jelenleg ebben a házban
Kocsor Imréné népi iparművész kosárfonó
raktára van. A város épített értékeit figye-
lemmel kísérők meg örülhetnek, hogy a
Kocsor család ilyen szépen felújíttatta ezt a
városképi szempontból mindenképpen
jelentős építményt. Köszönet érte. 

Az ódon polgárház az utcasorban helyez-
kedik el. Négy ablakkal néz az utcára. A

csúcsíves ablakok neogótikus stílusú műem-
lék építményekre emlékeztetnek. Az abla-
kok alatt vakolt lépcsős könyöklőpárkányok
húzódnak. A homlokzat lábazati párkány-

ban végződik. Sa -
játságos romantikus
hangulatot adott az
épületnek az egykori
tornyocska, amit
ugyan jórészt elbon-
tottak, de tervezik
helyreállítását. A
volt tornyocska mel-
letti erkély vaskor-
látja az egykori ko -

vácsmesterek szakmai igényességét mutatja.
Belül megmaradtak az ajtók fehér üvegdí-
szítései. Ilyen díszes üvegeket talán már
nem is gyártanak. Ennek a háznak a sorsa is
újabb bizonyíték arra, hogy régi, de város-
képileg jelentős épületeinket, a mai kor
követelményeinek megfelelően átalakítva,
meg lehet menteni, s így utódaink is látni
fogják. Reméljük, hogy ez az építmény is
ezek közé fog tartozni.

Bíró György, városvédő

2 2014. október 21.

A KOSSUTH UTCA 24. SZÁMÚ HÁZ Padlizsánkrém és zakuszka
A békési piacon még vásárolható a padli-

zsán (kék, törökparadicsom, tojásgyümölcs,
vinete), és egyre nagyobb teret hódít konyhai
felhasználása, sőt városunk-
ban már nagyban is termelik
fővárosi piacra. Neve arab-per-
zsa-szanszkrít eredetű, a bur-
gonyafélék családjába tartozik,
Kelet-Indiából származik. A-,
C-vitaminban, ásványi sókban
gazdag. Fe lénk leggyakrabban
rántva, salátában, rakottan,
palacsintatésztában sütve és
krémként használják, valamint
az úgynevezett zakuszka elké-
szítéséhez. 

Padlizsánkrém készítése: egy adaghoz 3-4
kb. fél kg-os padlizsánt nyílt lángon (nem szé-
nen!) megsütünk, míg kívül fekete, szenes lesz
a héja, a bele meg ujjal benyomhatóan puha.
Az égett héját késsel lehámozzuk, majd ferde
helyre téve hagyjuk kihűlni, levét lecsorogni.
Ebben az állapotában fagyasztva tárolható téli-
re. Ezután magas oldalú tálba tesszük, hozzá -
adunk 1 tojásnyi vöröshagymát, sót és a kézi
robot zúzófejével összetörjük. Régen fakéssel
vágták, hogy ne sötétedjen meg. Ezután fél cit-
rom levét adjuk hozzá és a robot habverővel kb.
1-1,5 dl olaj hozzáadásával krémmé kavarjuk.
Kenyérre kenve, paradicsommal kitűnő. Van,
aki tesz bele borsot, fokhagymát, majonézt. 

Padlizsánból a krém mellett készíthetünk za -
kuszkát. A zakuszka eredetileg Örmény or -
szágból vagy Grúziából származik, és Moldován

keresztül került Erdélybe, ahol
nagyon népszerű lett. Fel hasz -
nálható kenyérre ken ve, de ételí-
zesítésére és tésztaételekhez
szószként is. Több fajtáját is
készítik. Eredetileg padlizsánnal
ké szül, de ezt babbal, erdei
gombákkal (rókagombával, var-
gányával) is helyettesíthetjük,
vagy azt is tehetünk bele. 

Klasszikus zakuszka recept
egy adaghoz: 5 kg padlizsán

megsütve, mint a krémhez, ledarálva. 2 kg pri-
tamin, kápia (piros, húsos, hosszú) paprika
megsütve, kicsumázva, fekete héja lehámozva
(forrón nylonzacskóba téve könnyen lejön),
megdarálva. 2 kg paradicsompaprika kicsu-
mázva, nyersen ledarálva. 3 kg paradicsom
passzírozva, 1 kg hagyma nyersen ledarálva. A
paprikákat, a hagymát, a paradicsomot külön-
külön olajon pároljuk, sűrítjük, majd összetölt-
jük, hozzáadjuk a padlizsánt, sót, borsot,
babérlevelet. Ízlés szerint csípősíthetjük, adha-
tunk zsengés szemes babot, párolt gombát
hozzá és addig főzzük lassú tűzön, amíg az olaj
feljön a tetejére. Üvegbe tesszük, dunsztoljuk.
Van aki tesz bele répát, uborkát, metélőhagy-
mát, kaprot, káposztát. 

Izsó Gábor és a Jobboldali Összefogás győzött

Az Országos Rendőr-főkapi-
tányság és az Országos Baleset-
megelőzési Bizottság idén is
megszervezte a „Látni és látsza-
ni” elnevezésű országos közle-

kedésbiztonsági kampányt.
Ennek keretében a személyau-
tók, tehergépkocsik, motorke-
rékpárok vezetői, illetve a ke -
rékpárosok október 2. és  de -

cem ber 12. között díjmentesen
vizsgáltathatják át járműveik
világító berendezéseit. Békés
megyében 6 településen, Bé -
késen, Békéscsa bán, Gyulán,

Mezőberényben Kondoroson és
Okányban vannak olyan szervi-
zek, me lyek részt vesznek az
akcióban. Békéscsa bán, Szarva -
son és Orosházán pedig optiku-

sok várják ingyenes látáselle-
nőrzéssel a közlekedőket. 

November 6-ától országos
fokozott közúti ellenőrzés lesz,
melynek során a rendőrség

vizsgálja a járművek kivilágí-
tását, láthatóságát, valamint a
vezetői engedélyben előírt
szemüveg viselését, a kiegészí-
tő szemüveg meglétét. 

�

„Látni és látszani” kampányt indított a rendőrség 

A polgármesterválasztás ered-
mé nye a szavazókörökben.
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Annyi sajtókacsa úszott,
repkedett a város írott,
beszélt médiaéletében a
választások fele közeledvén,
hogy talán senkinek sem
tűnt fel a hír, mely szerint
Anne Hidalgo, Párizs polgár-
mestere Békésre készül. Ide,
mert izgatja a fantáziáját az ő
városával azonos nevű tele-
pülésrészünk, és testvérváro-
si kapcsolatba lépne a békési
„Petit Paris”-val. Esetleg fél-
állásban elvállalná a Vízmű
körüliek részpolgármestersé-
gét. Ám késlekedett - még
Spanyolországba is elugorha-
tott rokonlátogatóba -, és
mire ideért volna, kapta a
hírt, mely szerint az egyik
helyi jelölt olyan jól szerepelt
itt - és csakis itt - a városve-
zetésért zajló viadalban, hogy
ez a jó kis mellékállás el -
úszott. Akár az emlegetett
hírlapi kacsák egyike. Így lett
vége a párizsi álomnak és tér-
tek vissza a dolgos hétközna-
pok. Így bizony, s imígyen
lett a munka az, amit kapni
lehet. Favágás – például – a
fabatka osztogatás helyett.
Ám a munka nemesít, s ha
egy spanyol születésű hölgy
lehet a francia főváros első
embere, akkor akármelyik itt
lakó értelmes ember kinő-
hetné magát hasonlónak, s a
jobb sorsra érdemes helybéli-
ek nem szorulnának soha
többé batkafás ígérgetők
kegyelemkenyerére.

Összességében a város és
lakói finom és intelligens
választ adtak a rájuk zuduló
szennyáradatra. Az emberek
szavaztak. Igaz, kicsivel keve-
sebben, mint négy éve, de azt
mindenki tudja, hogy a
mocskolódás mennyiségének
és aljasságának növekedésé-
vel arányosan csökken a sza-
vazási hajlandóság. Másról
nem szólnék - hisz ki-ki a
maga dolgát ismeri legjob-
ban – csak a magaméról
néhány szót. 

Tulajdonképpen azon le -
pődtem meg, hogy mennyire
fantáziátlanok a suttogók.
Mert, hogy mocskos „közel-
keleti” lettem ismét, nem
lepett meg. Négy éve is ez
volt. Az új talán annyi
benne, hogy ezt betegeimet
felkeresve mondták. Hiába.
Aztán előjött a román szekus
változat is, és a kapzsi, pén-
zéhes orvos képe is felvázol-
tatott. Ez sem segített rajtuk.

Most, a döntés után meg épp
barátaimmal ugrasztanának
össze, ha tudnának. Hát
ilyen ez a világ. Ezt – ezt is –
megpróbáljuk szebbé tenni a
következő öt évben. 

Imént azt méltattam,
mennyire éretten reagálták
le a békési szavazók az üze-
netünket. Pont úgy, mint
négy éve. Kormány, kor-
mánypárt, nagy Fidesz, Or -
bán Viktor, Dankó Béla igen,
helyi Fidesz nem. Hiszen
közel 56%-ot kapott Bé -
késen a Fidesz-KDNP me -
gyei listája (majdnem annyit,
mint Izsó Gábor), míg a
helyi Fidesz jelöltjei csak
28%-ot. Ez mindent el -
mond. Ez értékítélet. Még
inkább az, ha mellétesszük a
Jobboldali Összefogás ered-
ményét is: majd 47%. Az
MSZP jelöltjei 8%-ot kap-
tak, a Jobbikéi 7,6%-ot. Az
Összefogásból kivált
NÖBLE jelöltjei 4%-ot kap-
tak. Ennyit a számokról.
Talán annyit még, hogy én is
jósoltam, és kb. 5%-ot téved-
tem. A polgármester válasz-
tásnál 15-20% közé vártam a
másodikként befutó jelöltet,
ami igaz is lett volna, ha a
város berényi szélének „fran-
cia” széljárása fel nem tupí-
rozza 25%-ra „elért” ered-
ményét. Akár a „nagy hát-
téremberük” rágóreparáló
párjáét. De most már tény-
leg befejezem a számokkal
való érvelést. Akit érdekel-
nek a pontos és nagyon érde-
kes adatok, a címoldalon és a
2. oldalon elolvashatják. 

A múltnál sokkal fonto-
sabb az, amit tapasztalhat-
tunk a választások után, és
ami ránk vár. Láthattuk,
hogy az emberek a nyugal-
mat, a békét, az építkezést, a
velük való törődést díjazzák.
Igazuk van. Ezért választot-
tak meg. Ugyanakkor kezdik
érezni azt is, hogy mi csak
másodhegedűsök vagyunk.
Az elsők ők maguk: a város
lakói, a békésiek. Hiszen ki-
ki megpróbál maga elérni
valamit az életben, ki-ki
magáról, szeretteiről próbál
gondoskodni. Közben elfo-
gadja szolgáltatásainkat,
szol gálatunkat és tudja, hogy
ha baj van, bármikor hoz-
zánk fordulhat. Mert mi, a
Jobboldali Összefogás va -
gyunk „az igazi Fidesz-
KDNP”! És megyünk to -
vább, előre, mégha a „nagy-
vesztesek” próbálják is folya-
matosan akadályozni ezt,
jobbra, balra kapaszkodni
próbálván. Tegyék. Mi érez-
zük, tudjuk: ha Isten velünk,
ki ellenünk?

Tovább

Jegyz e t

Pálmai
Tamás

Házasságkötés: nem
kaptunk jelentést.

Elhunytak: Salamon
Imréné Hegyesi Erzsé bet
(57 évesen), Tóth Sán dor
(55), Futaki Esz ter (78),
Herpai Lászlóné Berecz ki
Julianna (89), Karan csiné
Szabó Ka talin (56), Szőke
Bálint né Farkas Katalin
(87), özv. Sós Jánosné
Lipták Galló Má ria (75,
Tarhos), Ba lázs Sándorné
Csatári Er zsébet (78),
Gyurovits Ist ván (93), Pi -
kó Pál (78), Polgár Gá -
bor (70), Nagy Sándor
(77, Mu rony).

Nyugodjanak békében!

ANYAKÖNYVI
HÍREK

OKTÓBER 18-25.
Levendula Patika (Csabai u.)

OKT. 25-NOVEMBER 1. 
Jázmin Patika (Rákóczi u.)

NOVEMBER 1-8.
Turul Patika (Piac tér)

A gyógyszertári ügyelet 
hétfőtől-péntekig 18-20 óráig;
vasárnap és ünnepnap 9-11 óra

valamint 17-18 óra között
vehető igénybe. 

Orvosi ügyelet a Kossuth utca
16. szám alatt (a volt Tüdő -

gondozó épületében) érhető el. 
66/414-514

Gyógyszertári
ügyeleti rend

A közeli napokban-hetek-
ben az önkormányzat és a
leszármazottak összefogásá-
val sikerült felújítani Asz -
talos Istvánnak, Békés első
polgármesterének és család-
jának síremlékét, ahol főhaj-
tásra gyűltek össze az érdek-
lődők október 11-én. Mester
Péter, a Békési Városvédő és
-Szépítő Egyesület elnöke
ismertette az 1826-ban szü-
letett Asztalos István életút-
ját. Édesapja köztiszteletben
álló református lelkipásztor
volt, ő maga 19 évesen lett
ügyvéd Pesten. Mindössze
22 évesen választották meg
Békés első polgármesteré-
nek. Az 1849-es szabadság-
harcban az Arad melletti
angyalkúti csatában vezette
a békésieket. Élete későbbi
szakaszában bíróként dolgo-
zott, járási főszolgabírónak
is megválasztották. 1861-
ben országgyűlési képviselő
lett, barátsága még korábbra
datálható a későbbi békési
országgyűlési képviselővel,
Irányi Dániellel. Sokirányú
közéleti tevékenységet foly-

tatott. Három gyermeke kö -
zül egyetlen fia, a 21 éves
joghallgató Sándornak a ko -
rai halála miatt megkesere-
dett és mindössze 57 évesen
elhunyt. 

Asztalos István nevét közel
100 esztendeje őrzi utca váro-
sunkban.

Katona Gyula református
esperes a településéért mun-
kálkodás példaképéül állította
elénk Asztalos Istvánt, aki
„isteni szeretettel vitte véghez
munkáját.”

Szót kapott a megemlékezé-
sen Asztalos István, az egykori
főszolgabíró egyik leszárma-
zottja is. Nagymamája Asz -
talos István leánya, Hedvig
volt, aki Pfeiffer Istvánhoz
ment feleségül. A család a
negyvenes években magyarosí-
totta nevét Asztalosra. 

Az ünnepség végén Izsó
Gábor polgármester koszorú-
zott Asztalos István és család-
ja csodálatosan szépen felújí-
tott síremlékénél a Rózsa
temetőben.            Szegfű K.

Főhajtás az első békési 
polgármester síremlékénél

A fővárosban élő Asztalos István köszöntet mondott felmenői sírem-
lékének felújításáért.
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Előző lapszámunkban nye-
reményjátékot hirdettünk, azt
kérve önöktől, tippeljék meg,
ki lesz a következő békési pol-
gármester és kik képviselő-tes-
tület tagjai. A megadott ha tár-
ideig jelentős számú pályázati

szelvény érkezett be, melyek
közül egyetlen volt hibátlan.
Kódszáma: 2073. Megkérjük a
szelvény tulajdonosát, hogy
nyereményét, egy kemencében
sült libát a Molnár István-féle
békéserdei libás tanyán vegye

át – jelszava bemondásával –
november 9-én, a Márton-napi
Vigadalom elnevezésű nagy-
szabású rendezvényen. 

A nyertesnek gratulálunk
és a többi tippelő játékosnak
is köszönjük a részvételt.

Választási játékunk eredménye

Őszi óraátállítás
Az Európai Unió szabá-

lyozása alapján október
utolsó vasárnapján ér véget
a nyári- és kezdődik a téli
időszámítás. Októ ber 26-
án hajnali háromról kettőre
kell visszaállítani az órákat.

Az elmúlt hetekben több
energetikailag felújított közé-
pületet adtak át. Október 9-

án a Rákóczi utcai bölcsőde
épületénél, október 10-én az
Epreskerti Óvoda épületénél
zajlott kis ünnepség, melynek

során Izsó Gábor polgármes-
ter arról a pályázatról beszélt,
amely mintegy 290 millió

forintból lehetővé tette kilenc
épület korszerűsítését. A fej-
lesztés nem pusztán esztétikai
változást eredményezett, ha -

nem segítségével spórol is a
vá ros. Izsó Gábor kiemelte,
hogy a felújítás a közösséget
szolgálja, és a kilenc – javában
oktatási-nevelési – középület
mellett az öt hajléktalan ellá-
tást szolgáló ház felújításával
együtt becslések szerint leg-
alább 2000 békési személyt
közvetlenül érint. A polgár-
mester hozzátette, hogy az
energetikai felújítások a jövő-
ben is folytatódnak, a tervek
szerint a Rendelőintézet, a
Sportcsarnok és a Karacs isko-
la főépülete kerül sorra. A
megtakarított fűtési és világí-
tási költséget a város jó célok-
ra, további fejlesztésekre és
közösségi rendezvényekre fog -
ja felhasználni. A jövőben
ugyanakkor a munkahelyte-
remtés kerül előtérbe – szö-
gezte le az azóta újraválasztott
településvezető.             Sz. K.

Egyre szebbek 
a békési középületek

Külső hőszigetelés, nyílászárócsere, tetőszigetelés és cserepezés
történt a 82 gyermeket nevelő Epreskerti Reményhír Óvoda épületén.
Az ünnepélyes átadón a nemzeti szalagot Izsó Gábor polgármester és
Durkó Albert misszióvezető vágta át.
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Mindenszentek napja
A mindenszentek napja az

üdvözült lelkek emléknapja,
melyet a katolikus keresztény
világ november 1-jén ünnepel a
9. század óta. Magyarországon
2000 óta újra munkaszüneti
nap. Nem tévesztendő össze a
halottak napjával, amit novem-
ber 2-án tartunk szintén katoli-
kus kezdeményezésre, az összes
elhunyt emlékére. A naphoz
kötődő népszokások mára java-
rész kihaltak, de továbbra is
szokás a halottak emlékezetére
a sírok megtisztítása, feldíszíté-
se és gyertyák gyújtása.



IGAZ BARÁT KERESTETIK
„Minden időben szeret, aki igaz barát és testvérül születik a

nyomorúság idejére.” (Példabeszédek 17,17)
Isten mindnyájunkat társas lénynek teremtett. Vannak,

akiknek sok barátjuk van, mert mindenkiben naivan megbíz-
nak, mások pedig nem tudnak barátságot kötni senkivel, mert
mindenkiben gyanakodva keresik, hogy miben akarja kihasz-
nálni őket. Sok minden befolyásolhatja gondolkodásunkat az
emberi kapcsolatainkról.

A legtöbb ember mégis vágyik valakire, akiben teljesen
megbízhat. Mégsem mindenki találja meg az erre megfelelő
személyt. Vajon mi lehet ennek az oka?

A barátságra általában úgy tekintünk, mint ami nekünk jár.
Várjuk, hogy legyen, de mi gyakran nem is teszünk érte sem-
mit. Nekem is volt egy időszak az életemben, amikor nem vol-
tak szoros baráti kapcsolataim. Egy táborozás alkalmával azon-
ban elkezdtem keresni azokat az embereket, akikről úgy lát-
tam, hasonló cipőben járnak. Ekkor megértettem, hogy nem is
az a legfőbb kérdés, hogy ki legyen az én barátom, hanem hogy
kinek lehetek én a barátja. 

Sok ember él körülöttünk, akik ismerőseink, szomszédjaink,
vagy rokonaink, mégsem ápoljuk velük a kapcsolatot. Az igazi
barátság meglelése azonban ott kezdődik, hogy érdekel a másik
ember hogyléte, sorsa, gondja-baja. Ha tehát igaz barátra
vágyunk, legyünk mi másoknak igazi barátai!

Farkas Ádám

4 2014. október 21.

Óriási fölénnyel győzött a Fidesz–KDNP az október 12-
i önkormányzati választáson. A győzelem az egész országé,
mert a választás következménye egy sohasem tapasztalt
méretű összefogás és egység. Egy ország akkor emelkedhet
fel, ha egységes – mondta Orbán Viktor miniszterelnök. Ha
jól használják fel az egység erejét, eljuthatunk a teljes fog-
lalkoztatáshoz. Míg 2010-ben 3,6 millióan dolgoztak, és 1,8-
an fizettek adót, addig ma 4 millióan dolgoznak és fizetnek
adót, a gazdasági növekedés 3 % felett van, a munkanélkü-
liség pedig 8 % alatt. 57.000 olyan roma család van, amely
most először vállalt munkát. Az önkormányzati választás
eredménye is igazolja, hogy „Ma gyarország munkába állt,
dolgozik”. „Kegyelmi pillanatban” van az ország. Nem újra-
kezdeni kell valamit, hanem megerősíteni, folytatni, végig-
vinni a megkezdett munkát. A javuló adatok biztatóak,
még az IMF szerint is jobban teljesít Magyarország. A hely-
zet javul, „Európa pincéjéből följöttünk a földszintre, és
most kell, most kellene nekivágni az emeleteknek, mert van
még szufla az országban.” Az emberek újból igent mondtak
arra a politikára is, amely középpontba állítja és támogatja
a családokat. A Fidesz–KDNP és a kabinet, ahogyan eddig,
úgy ezután is a 3/3-ot fogja szolgálni.  

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

Adószám: 18392607-1-04.

Az ünnepségen dr. Gulyás
Zsuzsanna, a Békés Városi
Egyesített Egészségügyi In -
téz mény és Rendelőintézet
igazgató főorvosa elmondta,
hogy a hullám-masszázsgép-
pel a nyirokkeringés zavara-
ként a bőr alatti szövetben
létrejövő nyirokpangást lehet
csökkenteni. Ez a betegség
elsősorban a nőket érinti, oka
lehet örökletes, de műtét,
daganat, gyulladás, fertőzés,
vénás pangás, besugárzás ha -
tására is kialakulhat. A kór-
kép nem gyógyítható, de
szakszerű kezeléssel az előre-
haladás lassítható, a szövőd-

mények megelőzhetőek, és
ami nagyon lényeges: a beteg
életminősége jelentős mérték-
ben javítható.

– A készülék beszerzése
meghaladta a rendelőintézet
költségvetését, ezért kértük fel
az „Ultrahanggal az egészsé-
gért” Alapítványt, hogy se gít-
senek. Weigertné D. Nagy
Judit gyógymasszőr áldozatos
munkájának eredményeként
kerestünk meg szponzorokat,
adományozókat, akik összead-
ták a kellő összeget, mintegy
760 ezer forintot – mondta el
dr. Gulyás Zsu zsanna. Az ado-
mányozók ne vét emléktábla

örökítette meg, melyet a Kö -
rösi Csoma Sándor utcai gyó-
gyászati központban (fizio te -
rápián) kialakított kezelőhelyi-
ségben he lyeztek el. 

Az érintett betegeket házi-
orvosuk utalja a szakorvoshoz,
aki mások mellett felírhatja a

gépi lypmhoedema kezelést.
Általában egy kúra 15 alka-
lomból áll, tehát 3 hétig tart
és félévente ismételhető. A
komplett ödémamentesítő fi -
zioterápia Békésen jól műkö-
dik, és sok beteg életét köny-
nyíti meg.             Szegfű K.

Még februárban tettük közé lapunkban azt a fel-
hívást, amely adakozásra kérte a békésieket egy
nyiroködémát csökkentő orvosi berendezés be -
szerzésére. A készüléket időközben sikerült meg-
vásárolni, átadására a közelmúltban került sor. 

Weigertné D. Nagy Judit gyógymasszőr mutatja a készülék működését
Izsó Gábor polgármesternek.
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Immár tízedik alkalommal
rendezik meg országosan a
Ma gyar Népmese Napját
szeptember 30-án, Benedek
Elek születésnapján. A Püski
Sándor Könyv tár Gyermek -
könyvtára is megemlékezett

erről a napról, méghozzá
helyi mesemondók közremű-
ködésével, akik városunk
általános iskolái második osz-
tályos kisdiákjainak és –
néhányan nagyszülők lévén –
unokáiknak olvastak fel,

illetve mondtak el magyar
népmeséket.

A rendezvényen Sajti Má -
ria Etelka, Vajas Éva, Lipusz
György né Erika, Kovács
Klá ra, Takács Jánosné Gi -
zike, valamint Zsombok Im -

re olvasták fel, illetve adták
elő kedvenc magyar népme-
séjüket az érdeklődő gyere-
keknek, akik nagy figyelem-
mel és örömmel hallgatták a
meséket.      

Zsombok Imre

A Népmese Napja a könyvtárban

A közeli hetekben kaptuk a
szörnyű hírt: elhunyt Kállai
Júlia békési grafikusművész,
aki szerkesztőségünkkel is
szoros baráti kapcsolatban
állt. 2012-ben megjelent cikk-
gyűjteményes kiadványunk-
nak nem pusztán ötletgazdá-
ja, hanem művészeti vezetője,
kivitelezője is volt.

Kállai Júlia 67 éven át
tartó termékeny életét mind-
végig a művészet határozta
meg: Szegeden a Tömörkény
István Művészeti Szakközép -
isko lá ban, majd a fővárosban
az Ipar művészeti Egyetemen

tanult. Három évtizeden ke -
resztül tervezett a Kner
nyom dában csomagoló anya-
gokat, míg a Dürer nyomdá-
ban könyveket, katalóguso-
kat, pla kátokat. Kállai Júlia
kreativitását dicséri sok má -
sik mellett például a Békés-
Tarhosi Zenei Napok plakát-
ja. Mel lette folyamatosan
tanította is a jövendő grafikus
generációját Békés csabán.

Idén április 15-én a várossá
nyilvánításra emlékező ünnepi
képviselő-testületi ülésén át -
vehette a Békés Városért
meg tisztelő kitüntetést, mely-
nek nagyon örült. Erről la -
punknak néhány héttel ké -
sőbb nyilatkozott. Az interjú a
június 17-i Békési Újságban
jelent meg. Minden bizonnyal
ez volt az utolsó megszólalása
a sajtóban. 

Kállai Júlia grafikusmű-
vész hamvait végakarata sze-
rint Sze geden, szűk családi
körben helyezték végső nyu-
galomra.

Nyugodjon békében. Emlé -
két kegyelettel megőrizzük.

Kállai Júlia grafikusművész
emlékére

Modern gyógyító eszközzel 
gazdagadott a fizioterápia
NYIROKÖDÉMA Közadakozásból sikerült megvenni a berendezést



– Társaid, tanáraid sze-
rény, csendes és mégis aktív
fiúnak jellemeznek. Te mi -
lyennek látod önmagad?

– Nem vagyok túl beszédes.
Próbálok minél jobban tanul-
ni és edzeni. Szeretem a zenét,
elsősorban a rockot és az
elektronikusat. Kedvenc
hang szerem a gitár, szeretnék
megtanulni egyszer gitározni.
Régebben sokat olvastam,
főleg regényeket. Mostanában
erre nem nagyon van időm
sajnos. Kedvelem még a szá-
mítógépes játékokat is, főként
a stratégiai jellegűeket és az
FPS-eket.

– Oklahoma Cityben kenu
kettesben világbajnok lettél.
Hogyan élted meg? 

– Az volt a célunk páros
társammal, Bencével, hogy
leelőzzük a másik magyar
párost. A válogató alatt Bence
még beteg volt, de szerencsé-
re Oklahomában már mind-
ketten tökéletes formában

voltunk. Dobogós helyezésre
számítottunk, ám győzelem-
ről álmodni sem mertük. A
rajt után kb. 200 méterig iz -
gultam még, de mikor láttam,

hogy elől vagyunk, megnyu-
godtam. Attól kezdve, csak a
minél jobb technikára töre-
kedtem. Még a cél előtt nagy-
jából 300 méterre megbeszél-
tük, hogy mit fogunk csinálni
a befutás pillanatában. Örö -
münkben kiabáltunk, inte-

gettünk és megkönnyebbülést
éreztünk. Igazából még fel
sem fogtuk, hogy világbajno-
kok lettünk. Nagyon jó érzés
volt a dobogó legmagasabb
fokán állni a magyar himnuszt
hallgatva, ami a mi tisztele-
tünkre szólt. Nagyon sokan
gratuláltak. Edzőtársak, a csa-
lád, a barátok mind együtt
örültek velünk.

– Mi volt az előzménye
ennek a csodás eredménynek?

– Már hat éve edzek Seller
László tanár úrral. Nyaranta
napi két edzés van, másfél-
kétórás. Télen úszunk, kondi-
zunk és alapozó edzéseket tar-
tunk, hogy jó formában ma -
radjunk. Összességében ez
rengeteg szabadidő, így le kell

mondanunk a kemény buli-
zásról, a hosszú nyaralásokról
és a csajokra sincs sok idő.

– Mi változott az életedben
Oklahoma óta?

– Alapvetően semmi. Az
emberek, akik ismernek, ta -
lán egy kicsit jobban tisztel-
nek. Aki pedig nem ismer
elég gé, az el sem hiszi.
Próbálok ugyanaz az ember
maradni, aki előtte voltam. Ez
az eredmény csak még kemé-
nyebb munkára ösztönöz.

– Sport aktívan és jó tanu-
lás. Hogy fér meg egymás
mellett?

– Edzés előtt is, edzés után
is tanulok és ez néha, mond-
juk dolgozatírás előtt az éjsza-
kába nyúlik. A sportot és a
tanulást egyensúlyban kell
tartanom. Egyik sem mehet a
másik rovására.

– Hogy képzeled el a jövőd?
– Jövőre is szeretnék kijut-

ni legalább egy nemzetközi
versenyre és egyetemre szeret-
nék menni érettségi után.
Gépészmérnök vagy mérnök-
informatikus szeretnék lenni.
A többi még a jövő titka. 

Gugé

Következő interjúalanyunk
Kür ti Bonita világbajnok sportoló.

52014. október 21.

Csak egy gimnazista…
Ha valaki az utcán találkozik a 16 éves Laczó Dá -
niellel, a Szegedi Kis István Gimnázium diákjával,
talán csak legyint: Á, csak egy gimnazista! Látszólag
tényleg olyan, mint kortársai, s talán csak az átlagos-
nál szélesebb vállai árulkodnak arról, milyen sportág-
ban jeleskedik ez a fiú, s nem is akárhogy…

Támaszkodó
Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ állandó rovata

Központunk célja, hogy növelje az idősközösségek megtartó
erejét, és minél tovább tartsa szinten az ellátottak fizikai, szel-
lemi aktivitását. Erre példa a Dózsa utca 36/1. szám alatt
működő Idősek Klubja és Családi Kör Fogyatékosok Nappali
Intézményének októberi programsorozata is. Néhány megvaló-
sult program: szalvéta kiállítás és csere, látogatás a tarhosi Libás
tanyára, ahol ismét kellemes környezet és a friss libasült várta a
vendégeket, egészségnap véradással. Október 1-jén, az idősek
világnapján csorbaleves várta a tagokat, majd vidám, zenés dél-
utáni programmal köszöntötték őket. 

Látogasson el a Dózsa utca 36/1. szám alá, ha vidám, családi-
as légkörben szeretné tölteni szabadidejét!     Körözsi Katalin

IDŐSEK HÓNAPJA A DÓZSA UTCÁN

GYÓGYNÖVÉNYEKKEL A VISSZEREK ELLEN 
2. RÉSZ

Szúrós csodabogyó
Magyarországon kevésbé elterjedt, de igen hatásos

gyógynövény. Fokozza az érfalak rugalmasságát, ezzel segít-
ve a vér áramlását. Alkalmazható szájon át bevéve és kenőcs
formájában a felületes vénára juttatva.

Varázsmogyoró
Elsősorban Észak-Amerikában elterjedt, az indiánok által

előszeretettel használt gyógynövény. A visszerek kezelésé-
ben a magas tannintartalmának köszönhető érösszehúzó
hatását használják ki. Antioxidáns, kórokozó ellenes hatá-
sokkal is bír. Használják kapszulában, krémben.

Körömvirág
Hazánkban is igen elterjedt, főleg kertekben termesztett

növény. Hámosító, sebgyógyító, gyulladáscsökkentő hatás-
sal bír. Használata a gyulladt visszerek esetén kerül előtér-
be kenőcs formájában.

Orvosi somkóró
Kumarin- és flavonoidtartalmú gyógynövény. Az orvosi

somkóró csökkenti a vérrögképződést, gyulladáscsökkentő,
ödémacsökkentő hatású. Használata csak külsőleg javasolt
és nem szabad vadgesztenyével együtt!

Jeszenszky Attila, szakgyógyszerész

– Olyan volt az USA és az
ottani élet, ahogy elképzelte?

– Nem, teljesen más volt.
Mi csak az Egyesült Államok
egy részét láttuk, és olyan
szempontból szerencsések
voltunk, hogy egészen jó kör-
nyékre kerültünk. Az észak-
nyugati részen, a Michigan-tó
keleti partján laktunk Saint
Joseph-ben, ami leginkább
egy balatoni városkához
hasonlítható. A közösség itt
nagyon összetartó.

– Milyenek voltak a diá-
kok? Nagyon különböztek az
itteniektől?

– A diákok hasonlóak vol-
tak, egy nagy különbség van
közöttük, és ez a motiváltság.
A tanulók úgy állnak hozzá a
tanuláshoz, hogy ők bármik
lehetnek és ezért pontosan
tudják, hogy a sikerük kulcsa
saját magukban van. Termé -
szetesen nem minden diák
tanul éjt nappallá téve, ugyan-

úgy megvannak a csínytevők,
a lurkók, mint a magyarok
között. Amiben még külön-
böznek, hogy sokkal elfoglal-
tabbak délutánonként, min-
den napra jut valamilyen
sportfoglalkozás, vagy éppen
robotépítő klub. A sport na -
gyon fontos az iskolákban. 

– Hol járt az USA-n belül?
– Az amerikai tartózkodá-

sunkat Washingtonban
kezdtük, ahol egy orientációs
tréning volt. Találkoztam a
cserepartneremmel, illetve
Cseh or szágból, Mexikóból,
az Egye sült Államokból és
In diá ból érkező tanárokkal
együtt töltöttünk egy hetet.
Meg vizs gáltuk az egyes kul-
túrák különbségeit és hason-
lóságait, valamint lehetőség
nyílt némi városnézésre is.
Az év nagy részét Saint
Joseph és Stevens ville város-
kákban töltöttük. Ezenkívül
a téli szünetben tettünk egy

kirándulást a nyugati partra,
ahol San Francisco-tól elin-
dulva egészen San Diego-ig
leautóztunk. Az iskolaidőben
nagyrészt Michigan környé-
két jártuk be. Amikor vége
lett az iskolának, a keleti par-
ton tettünk egy hasonló
kirándulást elindulva Co -
lombus-tól (Ohio) egészen
Orlando-ig (Florida). 

– Milyen tapasztalatokkal
lett gazdagabb kint léte alatt?

– Az egész ottlét egy
folyamatos tapasztalat volt.
Egy ilyen élmény az ember
egész életét megváltoztatja.

Tanár ként sokat tanultam
abból, ahogyan az ottani
oktatás fo lyik, ami sokkal
kevésbé tény alapú, mint
inkább gyakorlati és a prob-
lémamegoldás felé hajlik. Az
amerikai tanárok sokkal
közelebb állnak a diákokhoz,
mivel legtöbbet velük van-
nak, nem a tanár kollégák-
kal. Emberként megtanul-
tam azt, hogy nincs szüksége
az embernek annyi dologra,
mint amennyire gondolja,
hogy van. A környezet fonto-
sabb a tárgyaknál.

Béres Tamara

„Legjobban a barátok hiányoztak”
Lipták György, a Szegedi Kis István Református
Gimnázium tanára elnyerte a Fulbright ösztöndí-
jat és Alaina Kinney-vel „cserélve” az USA-ban
tanított egy évet. Élményekkel gazdagodva, új
világszemlélettel visszatérve a tanár úr interjút
adott lapunknak.

„Én is tudok segíteni!”
A korábbi évekhez hasonlóan az idei évben is adomány-

gyűjtést szervez a Szent Lázár Szociális Központ az
„Én is tudok segíteni!” program keretében.

A felajánlásokat zenés karácsonyi műsor kíséretében adjuk
át a rászoruló gyermekeknek és családoknak.

Amivel ÖN is tud segíteni:
• jó minőségű használt játékok

• tisztálkodási eszközök (tusfürdő, sampon, stb.)
• tartós élelmiszerek

A gyűjtés helyszíne és ideje:
Szent Lázár Szociális Központ 
(Békés, Hunyadi tér 1/1.) és a 

Petőfi utca 33. szám alatti telephely.
Hétfőtől péntekig 8-16 óra között.

Tel.: 06/66/643-588

Adományok beérkezésének határideje:
2014. november 25. (kedd)

Lipták György feleségével a Forsyth parki szökőkút előtt, Savannah,
Georgia állam.
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Tisztelt Olvasóink!
Az apróhirdetésekben

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

INGATLAN 

TISZTELT OLVASÓINK!
Lapunkban KIZÁRÓLAG olyan

ingatlanhirdetéseket teszünk
kö zé, amelyben FELTÜNTETIK
AZ IN GATLAN IRÁNYÁRÁT is. 

Megértésüket köszönjük. 

INGATLAN 2 MILLIÓ FORINTIG

Horgásztórész eladó a Békés-Borosgyán
Millenniumi 4-es tavon 350 ezer Ft-ért. 70/
236-35-37.

INGATLAN 2-5 MILLIÓ FT KÖZÖTT

Szécsénykertben kétszobás, komfortos
ház eladó. Irányár: 2,3 millió Ft. Tel.: 30/
760-51-54.
Békésen kétszobás összkomfortos ház rész,
különálló udvarral jó állapotban főút mellett
3,3 millió Ft-ért eladó. 70/70-71-723.
Dobozon kétszobás családi ház sok mel-
léképülettel, nagy kerttel eladó. Villany, gáz
bevezetve, víz az udvarban. Irányár: 3,8
millió Ft. 20/775-85-83. 
Mátyás király utca 75. sz. ház eladó.
Gázkonvektoros, tehermentes, azonnal
be költözhető. Irányár: 4,2 millió Ft.
Veres Péter tér 7A III/7. lakás eladó. Két -
szobás, részben felújított. Ár: 4,3 millió Ft.

Érd.: 30/309-31-75.
Részben felújított, első emeleti, egyszo bás,
nagyerkélyes lakás eladó központi helyen,
a Vásárszélen hátsóudvari zöld övezettel
4,5 millió forintért. 70/ 55-49-424.
A Szendrei utcában kétszobás, összkom-
fortos kertes ház eladó. Ár: 4,5 millió Ft.
Tel.: 30/667-45-84.

INGATLAN 5-8 MILLIÓ FT KÖZÖTT

Békésen a Fáy utca 7. szám alatt a II.
emeleten 2,5 szobás 56 m2-es lakás eladó.
Irányár: 6 millió Ft. Tel.: 70/679-21-18.  
A Kecskeméti utca 9. alatt háromszobás,
kétkonyhás, két fürdőszobás családi ház
sok melléképülettel, beköltözhetően eladó
6,5 millió Ft-ért. 66/415-012, 30/739-62-69.
Dánfokon a Kökény u. 10. alatt igényesen
kialakított, berendezett, zsalugáteres, te -
tőtér-beépítéses ház szép (361 m2) te -
lekkel 8 millió Ft-ért eladó. Tel.: 66/411-
252, 66/414-685.

INGATLAN 8 MILLIÓ FT FÖLÖTT

Ady E. u. 12-ben II. emeleti 64 m2-es há -
romszobás lakás eladó. Irányár: 8,5 millió
Ft. Vagy azonos értékben kertes házra
cse rélhető. 20/326-79-26.
Zöldövezetben, a Karacs 8A-ban középső,
felújított, második emeleti lakás be épített
fenyőbútorokkal beköltözhető álla potban
eladó. Irányár: 8,5 millió Ft. 30/ 554-53-66.
Karacs u. 1/D-ben II. emeleten három-
szobás lakás eladó. Ár: 8,8 millió Ft. Tel.:
30/299-06-21.
Árok utcában háromszobás, jó állapotú,
téglaépítésű családi ház eladó. Irányár:
10,5 millió Ft. 70/63-06-732.
Békésen családi ház eladó. Két nagy- és
két félszoba, műhely, két garázs, két kam -
ra. Központi helyen. 14 millió Ft. Érd.:
30/95-22-466.

Iskola utcában háromszobás, ebédlős,
összkomfortos, felújított, hőszigetelt, kli-
matizált, vegyes- és gáz tüzelésű, ipari
árammal ellátott ház eladó. 30/96-38-391.
Irányár: 16 millió Ft.
Háromszobás + nagy nappali 2 fürdőszo-
ba, 2 konyha, üzlethelyiség, 2 garázs, kis
rendezett udvar, kővel kirakott udvar eladó
vagy értékegyeztetéssel elcserélhető.
Irányár: 23 millió Ft. 30/27-94-760.

KIADÓ INGATLAN

Garázs kiadó vagy eladó a Fáy utcában.
Érd.: 30/361-17-01.
Garázs kiadó. Érd.: 20/56-46-419, 70/214-
41-44.
Ék utcában garázs kiadó. Érd.: 70/255-
36-43.

INGATLANT KERES

Egyszobás tömblakást bérelnék I-III.
emeleten Békésen. 30/484-20-77.

KERT
Murony belterületén 1100 m2-es zártkert
rengeteg termő gyümölcsfával áron alul
eladó. Érd.: 20/384-09-87.
Malomasszonykertben 2287 m2 bekerített
kert szép kőépülettel, termő gyümölcsös-
sel eladó. Villany, fúrt kút, tároló helyiség,
WC van. Tel.: 20/56-09-175.
A Sebők kertben lakható és fűthető kis
házzal kert eladó. Érd.: 20/360-20-71.
Békésen a III-as horgásztónál 1000 m2

zártkert sok gyümölcsfával eladó. Víz, vil-
lany van. Érd.: 30/945-68-08.
Sebők kertben 1059 m2-es rendezett, bek-
erített kert sok gyümölcsfával, épülettel,
kúttal, villannyal eladó. Érd.: 70/606-05-86.
Malomasszonykertben 2 kvadrát kert el -
adó járdás dűlőn. 30/322-96-59.
Jó minőségű földet vásárolnék, öntöz he -
tőség előny. 30/208-68-60, 17-19 óra között.

JÁRMŰ, ALKATRÉSZ
Samara felnik műszakis gumikkal, szél vé -
dők és sok alkatrész eladó. 30/471-36-47.

Nagytestű, ötéves, önindítós fekete robo -
gó helyhiány miatt eladó. Telefon: 66/739-
890, este.
Használt jó MTZ alkatrész eladó. 30/322-
96-59.
Simson motor eladó. Tel.: 66/412-955.

ÁLLAT
Süldő eladó. Tel.: 30/433-79-89.
Továbbtartásra jérce, vágni való csirke,
előnevelt magyar- és némakacsa eladó a
Raktár u. 24. alatt. Tel.: 70/881-93-00.
Nagy fehér farkas kankutya őrkutyának in -
gyen elvihető. 30/813-03-94.
2 db mangalica kan disznó eladó. Békés,
Lenkey u. 7. 
Vágni való kisgalamb eladó. 30/433-79-89.

TÁRSKERESÉS
56 éves hölgy párját keresi komoly  kap cso -
latra. E-mail: nefelejcs1101@gmail.com.

MUNKÁT KERES, AJÁNL
Nehézgépkezelői és teherautó-vezetői
gyakorlattal rendelkező munkatársat kere-
sek békési tüzépre. 20/299-06-21.
Üzleti tanácsadó, megbízható telefonos
egyeztetőt keres. Tel.: 30/851-5215
Megbízható nő takarítói, idősgondozói mun -
kát keres napi 4-6 órában. 30/73-44-849.
Idős beteg gondozásának munkáját kere-
sem. Éjszakai ügyeletet is. 70/646-74-55.
Dolgozni akaró nyugdíjas férfi napi 4 órá -
ban munkát keres. Házkörüli, kerti mun kát,
műhelyben vagy raktárban se gédmunkát,
éjjeli őri munkát. Tel.: 20/326-79-26.
Pinceszigetelésben jártas szakembert
keresek. 30/514-04-68.

EGYÉB 
Csővázas ülőgarnitúra eladó. Érd.:
20/886-06-50.
40 l-es tágulási tartályok és kisbálás szal-
ma eladó. Érd.: 30/376-69-16.
22-es használt Szarvasi húsdaráló 6500
Ft-ért eladó. Tel.: 30/66-86-503.

Békésen használt Vinyisztó öntöttvas ka -
zán van eladó. A kazán 300-350 légköb-
métert tud befűteni. Tel.: 20/886-38-92.
500 mm-es körvágós csempevágó új sze -
rű állapotban 6500 Ft-ért eladó. Tel: 30/
66-86-503.
3 + 1 + 1 ágyazható valódi bőr ülőgar-
nitúra megkímélt állapotban eladó (nem
külföldről behozott). 30/27-94-760.
Eladó: 5mx120-as futó használt szőnyeg,
sötétbarna-piros-drap csíkos. Alja gumí -
rozott. 5500 Ft. Tel.: 30/66-86-503. 
50 literes üvegballonok, Dexion-salgo pol-
cok, Seico automata kávéfőző kitűnő álla -
potban eladók. 30/93-54-344.
Szarvasi csempe sparhelt eladó. Két ak -
nás, samottos, jó állapotban lévő kályha
eladó. Tel.: 30/85-81-911. 
Érett istállótrágya eladó. Szállítást meg -
oldom. Tel.: 30/85-81-911.
Fehér kétmedencés mosogató rész + fel-
sőszekrény rész eladó. 30/27-94-760.
Eladó: 20 l-es hibátlan zománcos fazék
fedő nélkül 3500 Ft-ért. 10 db 400x 45
cm-es használt zsalu deszka 23000 Ft-
ért. Tel.: 30/66-86-503.
220 W hegesztő, 220 W hegesztő, 220 W
kukoricamorzsoló, alig használt 20 m2

szőnyegpadló, rézüst, zománcos kályha,
nagy fakenő eladó. Tel.: 66/412-955.
Száraz helyen tárolt, kisbálás búzaszalma
eladó. Szállítás megoldható. 30/433-79-89.
MÉRI vércukorszintmérőt vennék. 30/
514-04-68.
Újszerű fehér lélegző bőr 3+1+1-es ülő-
garnitúra eladó. Irányár: 155 ezer Ft. 66/
739-890.
Bontásból 150x180-as ablak üveggel
eladó. 30/72-78-939.
Felesleges dolgait ingyen elszállítom pad -
lásról, garázsból. 30/83-53-124.
Hőszigetelt ablak tok nélkül eladó, 3 db.
70/279-82-69.
Kétszemélyes zalakarosi üdülési csekk
eladó. 20/363-30-37.
Frigolux típusú 310 literes fagyasztóláda jó
állapotban eladó. 70/382-73-16.
Régi „Fürge ujjak” újságok, 1940-es évek-
beli is, gyűjtőnek eladó. 70/513-35-34.
Hűtőládát vagy hűtőszekrényt keresek.
Tel.: 70/282-79-82.
Whirlepool automata mosógép, felültöltős,
800-as centrifugás 25 ezer Ft-ért eladó.
Érd.: 20/463-25-33.
Utánfutó, villanymotorok, mestergerenda,
betonoszlop, cserép, férfi kerékpár, kis trak -
torhoz eke és ekekapa eladó. 66/412-862.

Téli körte szedéssel és alma eladó.
20/355-77-26.
Eladó: 2 db rekamié, 4 db fotel, előszo -
bafal, hűtőláda, gázpalack, ülőgarnitúra, 2
db szobafenyőpálma és sok szoba nö -
vény. Érd.: 30/905-49-14.
BWM pulzáló mágneses matrac eladó.
30/72-78-939.
Ponyvagarázst keresek megvételre: Aján -
latok: 66/739-890.
Réka (tölgy) szekrénysor + asztal, 200 l
Philips fagyasztóláda, fateknő, befőttes
üvegek, ágyszivacs eladó. 70/77-64-757.
Három db-ból álló szekrénysor, heverő és
két fotel eladó. 66/643-342, 70/222-10-48. 
Kiságyba való 60x120 cm-es kókuszma-
trac eladó. Tel.: 20/560-91-75.
Öt akkumulátoros elektromos kerékpár
eladó. Tel.: 66/634-207.
Jó állapotú, jól felszerelt mountain bike
bicikli eladó. Tel.: 30/321-35-52.
Faforgácsolt baromfitrágya ingyen elvi-
hető. 66/427-105.
Eladó: szobapáfrány, fehér vitorlavirág.
Érd.: Békés, Deák F. u. 39. Tel.: 66/416-144.
Eladó: mosógép, centrifuga, porszívó, gáz-
 palack, hűtőszekrény, fűrész, gyalupad, 120
db tégla, kerek asztal. Tel.: 70/ 588-04-66.
Nagy kerekű roller, jó állapotú irodaszék
eladó. 30/57-440-88.
2 db egyedi kivitelezésű éjjeliszekrény
vilá gosszürke bútorlapból eladó. Tel.: 20/
560-91-75.
14 q búza és szabadföldi évelő cserjék,
virágtövek és nagy cserepes növények,
kaktuszok eladók. 20/355-77-26.
50 l üvegballonok, valamint öntözőberen-
dezés eladó. 66/415-226.
Keresek működőképes Csajka táskavar-
rógépet. 66/411-767.
Garanciális hűtőszekrény55 ezer Ft-ért
eladó. 180 cm magas, kb. 150 literes, 60 l
fa gyasztórésszel. Tel.: 66/634-528.
Átfolyós vízmelegítő kéménycsővel, pa -
lackkal eladó. Érd.: 70/361-72-46.
Rossz akkumulátorokat és háztartási gé -
peket vásárolok. 30/30-10-924.
Egy db fehér 109x80 cm-es jó állapotú
radiátor. Tel.: 20/560-91-75.
Szieszta kerámiabetétes gázmelegítő
(keveset használt) eladó. 20/77-59-725.
Eladó: 2 db íróasztal, kis ruhásszekrény,
hősugárzó, gáztűzhely, gázbojler, 3 sző -
nyeg (2x3 m, 2,5x3,5 m). 30/95-22-466.
Autóülésre újszerű birkabőrök, régi tá -
nyéros mérleg, kárpitozott székek, újszerű
műszaki rajztábla eladó. 70/236-35-37.
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INGYENES APRÓHIRDETÉS!

Apróhirdetések

INGYENES LAKOSSÁGI APRÓHIRDETÉS LEADÁSA 
A KÖVETKEZŐ HELYEN LEHETSÉGES: 

CERKA PAPÍRBOLT (PIAC TÉR), FA-KUCKÓ JÁTÉKBOLT (SZÉCHENYI TÉR).
VALAMINT ELKÜLDHETŐ LEVÉLBEN ÉS E-MAILBEN: 
5630 BÉKÉS PF. 61. VAGY BEKESIUJSAG@GMAIL.COM

MAXIMÁLIS TERJEDELEM 15 SZÓ.
MOBILTELEFONOKNÁL A SZÁMOK ELÉ EZ SZÜKSÉGES: 0036

LEADÁSI ÉS BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ: OKTÓBER 14. KEDD 12 ÓRA.
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Október 21. kedd 18 óra
Wass Albert Olvasókör foglalkozása.
Kulturális központ 

Október 22. szerda 16:30 óra
Irodalmi Svédasztal. Téma: Rejtő Jenő a magyar
irodalomban. Előadó: dr. Timár Krisztina iroda-
lomtörténész, háziasszony: Szilágyiné Szabó
Ágnes tanár.
Könyvtár

Október 23. csütörtök 10 óra
Ünnepi megemlékezés. A városi ünnepségről
bővebben olvashatnak a címoldalon.

Október 25. szombat 10-19 óra
XI. Fregolina Kupa társastánc verseny. 
Kulturális központ

Október 25. szombat 14:30
Békési FC-Szeghalom bajnoki focimeccs.
Sportpálya

Október 25. szombat 18 óra
Békési SzSk-Tiszaújváros bajnoki kosármeccs.
Sportcsarnok

Október 28. kedd 9-11 óráig
Véradás a Vöröskereszt szervezésében.
Hajnal István Idősek Otthona

BÉKÉSI PROGRAMAJÁNLATOK OKT. 21 – NOVEMBER 4. KÖZÖTT

Két hete olyan közmondásokkal foglalkoz-
tunk, amelyek egy-egy vicc csattanójából ered-
tek. Van még három olyan mondatkezdet,
amely újabb és újabb befejezéseket nyer. Az
első csoport az Olyan-nal kezdődő szólásha-
sonlat (Olyan kövér volt, hogy a Greenpeace
visszahúzta volna az óceánba.) A második a
Kevés vagy… kezdetű szellemeskedés (Kevés
vagy, mint tanyán a villanyszámla.), s végül a
harmadik a ma terítékre szánt Nehogy már…
Balázs Géza és Wacha Imre nyelvészek is írtak
erről a jelenségről, s némi internetes kutatás
után magunk is rálelhetünk újakra: Nehogy
már a szerelő üsse meg a kettőhúszat! Nehogy
már a tehén csapjon bele a villámba! Nehogy
már a kézifék húzza be a sofőrt! Nehogy már
az állomás fütyüljön a vonatnak! Nehogy már
a talpalávaló húzza a cigányt! Nehogy már a

rőzse vigye az anyókát! Nehogy már a Postinor
vegye be Mariskát! Nehogy már az öregasszony
tépje szét a pitbullt! Nehogy már a másik adja
a falat! Nehogy már a málnás lakjon jól a maci-
ban! Nehogy már a malter csapja falhoz a
kőművest! Nehogy már a rét körözzön a sas
alatt! Nehogy már a záróvonal lépje át a
BMW-t! Nehogy már a kanál hajlítsa meg Uri
Gellert! Nehogy már az angol nyelv törje
Tarzant! Nehogy már az ünnepi beszéd süljön
bele a szónokba! Nehogy már az ige hirdesse a
plébánost! Nehogy már az ÁFA térítse vissza a
vállalkozót! Nehogy már a lepedő gyűrje össze
a nászutasokat! Nehogy már a tizedes tört
ossza el a matektanárt!... És a végére egy iga-
zán konzervatív, irodalmi igényű „alkotás”:
Nehogy már a gitt rágja a Pál utcai fiúkat! 

Szilágyiné Szabó Ágnes

Egy nyelvet beszélünk
NEHOGY MÁR…

Horgász
szemmel

A pergető horgászat nem-
csak a kimondottan a horgá-
szatról szól, hiszen aki a ter-
mészetben van, az előbb-
utóbb a víz által közölt jelekre
fel fog figyelni, és a számtalan
apró jelből össze fogja rakni,
hogy éppen mire érdemes per-
getni. Minden évszaknak
meg vannak a sajátos jelei,
mely halak adnak hírt ma -
gukról. Kissé színesíteném a
horgászatot: ne csak a pontyo-
ké legyen a főszerep. Beszél -
jünk a ragadozó halakról is,
hiszen ők tartják kordában a
békés halállományt és kissé
nagyobb kihívás rájuk hor-
gászni. Ha beetetünk a békés
halakra, az etetésről lehor-
gásszuk a halakat, akkor a
ragadozó halra nem tudunk
beetetni. Ezért azokat meg
kell keresni: akadók, stégek,
öblök, stb. Rengeteg hely, ahol
a ragadozó halak keresik vagy
éppen lesben várják az arra
úszó halakat amint táplálékot
keresnek. Kisebb-nagyobb
trükköket kell bevetni, ez a
pergető horgászat jellegzetes-
sége. Egyre többen lesznek
pergető horgászok, mivel a
pergetés mozgáshoz van
kötve. Mi megyünk a halhoz,
és nem ő jön hozzánk. Minden
horgászt, aki érez ma gában
annyit, hogy riválisa legyen a
ragadozó halaknak, bátran
biztatnám a Körösök és mel-
lékágai pergetésére. Renge teg
élményt kaphatnak általa. 

Szekerczés Sándor

PERGETŐ 
HORGÁSZAT 
RAGADOZÓ 
HALAKRA
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Tiszaújvárosban rendezték
meg a súlyemelők Utánpótlás
Országos Bajnokságát a serdü-

lők korcsoportjában. A Békési
TE Súlyemelő Szakosztályát a
Fekécs testvérek képviselték. 

Mindketten az 56 kg-os
súlycsoportban versenyeztek.
Fekécs Sámuel esélyesként
indult. Szakításban 63 kg-ot
ért el, majd lökésben három jó
gyakorlatot teljesítve 85 kg-os

egyéni csúccsal magabiztosan
megnyerte az országos baj-
nokságot. 

Fekécs Ervin szakításban 50
kg-ot teljesített, majd kitűnő
lökéssel 65 kg-os egyéni
csúccsal ledolgozta korábbi
hátrányát és könnyebb testsú-
lyának köszönhetően a dobo-
gó harmadik fokára állhatott
fel. Edzőjük Balog János.

Lakatos Gyula

Két békési az
OB dobogóján

A MOL-Pick Szeged U23-
as csapata ellen aratta első baj-
noki győzelmét a Békési FKC
hazai pályán. Az első
félidőt követően
13-9 volt az állás.
A meccs végéig
sikerült is
megtartani az
előnyt, a vég-
eredmény 26-
20 lett, magabiz-
tos győzelem. Kádas
Lász ló, a BFKC edző a jó véde-
kezést, és a tudatos, ötletes

támadójátékot emelte ki.
Kikapott ugyanakkor és el -

búcsúzott a Békési FKC a Ma -
gyar Kupában. Csa pa -

tunk Dabason lépett
pályára. Az NBIB-
ben játszó hazaiak
előnyüket folya-
matosan növelték,
így magabiztosan

nyerték a mérkő-
zést (37-24) a Ká -

das László edző szavai sze-
rint minősíthetetlenül gyengén
játszó Békés ellen.

A szezon első bajnoki
győzelme a Pick ellen
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ÜNNEPI NYITVA TARTÁS AZ USZODÁBAN
A Békési Uszoda október 23-24-25-26-án 
a hétvégi nyitva tartás szerint tart nyitva. 

November 1-jén ZÁRVA lesz. 
Nyitás: november 2-án reggel 8 órakor. 

Fekécs Ervin és testvére, Sámuel a serdülő súlyemelők 56 kg-os
súlycsoportjának arany- és bronzérmét szerezték meg az  országos
bajnokságon.
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