
2014. október 7.  � XXII. évfolyam 20. szám  � KÉTHETENTE MEGJELENÕ, INGYENES KÖZÉLETI FOLYÓIRAT

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

8+1 találatos önkormányzati választási totó

D Fidesz – Magyar 
Polgári Párt 20

06

20
10

1. Pásztor János

2. Juhos János

3. Varga Emília

4. Csurka Péter

5. Rácz Attila

6. Pataky Attila

7. Tóth Attila

8. Koppné dr. Hajdu Anikó

Polgármesterjelölt: Rácz Attila

E Magyar 
Szocialista Párt 20

06

20
10

1. Dr. Rácz László

2. Takács János

3. Dr. Gosztolya Ferenc

4. Szalai Ádám

5. Szalai László

6. Gál Béla

7. Molnár Gábor

8. Szabó Gábor

Polgármesterjelölt: Szalai László

F Egyéb 20
06

20
10

2. Rigler Miklós – LMP
4. Bagyinka Zoltán – független
8. Balog Krisztián – független

A Jobbik Magyarországért 
Mozgalom 20

06

20
10

1. Zubán István

2. Földesi Mihály László

3. Nagy Károly

4. Kiss Zoltán

5. Bereczki Gábor

6. Király Mihály

7. Kima Dávid

8. Dr. Seres István

Polgármesterjelölt: Földesi Mihály László

B Jobboldali Összefogás 
Békésért Polgári Kör 20

06

20
10

1. Miklós Lajos

2. Dr. Pálmai Tamás

3. Barkász Sándor

4. Deákné Domonkos Julianna

5. Balázs László

6. Izsó Gábor

7. Mucsi András

8. Pocsaji Ildikó

Polgármesterjelölt: Izsó Gábor

C Nemzeti Összefogás Békésért
Lokálpatrióta Egyesület 20

06

20
10

1. Vámos László

2. –

3. Kovács Gábor

4. Fábi István

5. Andor János

6. Takács Gábor

7. Korcsog György

8. Zuba János

Polgármesterjelölt: Mészáros Sándor

Tippelje meg, hogy kik nyernek a 2014-es önkormányzati választáson! Az alábbi táblázat segítséget nyújthat azáltal, hogy megmutatja az elmúlt két választás eredményét. A helye-
sen tippelők között kisorsolunk ÖT DARAB KEMENCÉBEN SÜLT LIBÁT, melyet a nyertesek elfogyaszthatnak a Márton Napi Vigadalom alkalmával, 2014. november 9-én a Libás
Tanyán. Kérjük a tippelőket, hogy a kivágható totó szelvényre írjanak rá egy tetszőleges jelszót és kódszámot, majd a kitöltött szelvényt adják le 2014. október 11. 12 óráig a Fakuckó
játékboltban (Széchenyi tér). Következő lapszámunkban megjelentetjük a nyertes szelvények kódszámát és azt is leírjuk, hogy hogyan vehető át a nyeremény.

JELMAGYARÁZAT: nyert (önkormányzati választás)nem nyert (önkormányzati választás) nyert polgármester
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Jelszó: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Kódszám:

Családias ünnepséggel ad -
ták át a pályázati forrásból fel-
újított és korszerűsített Ko -
rona utcai Tagóvodát. A szep-
 tember 30-i ünnepségen Czu -
nyiné Bertalan Judit közneve-
lési államtitkár mondott be -
szédet, melyben az óvodai ne -
velés fontosságát emelte ki.
Izsó Gábor polgármester hoz-
zátette: mintegy 290 millió fo -
rintból, pályázati támogatás-
ból kilenc városi középület,
javarészt oktatási-nevelési in -
tézmény energetikai korszerű-
sítése történik meg, közte az
éppen húsz éve épült Korona
utca 1. szám alatti óvodaépüle-
té. A fejlesztéssel nem csak az
épületek lesznek tetszetőseb-
bek, hanem – mivel energeti-
kai felújítás történik - a fűtési

és világítási költséggel is spó-
 rol a vezetés. A rendezvényen
megünnepelték a város legfia-
talabb óvodájának születés-
napját is, a műsorban egykori
Korona utcai ovisok, mások
mellett Okányi Mihály szóló
néptáncos lépett fel.      Sz. K.

Államtitkári látogatás
Megmondtuk és a jegyzet-

ben is olvashatjuk: az igazság
fáj. De attól még igazság
marad, amit kimondani köte-
lesség. 

Más. Alpári az illemet meg-
szegő személy, a jó ízlést sértő
magatartás, viselkedés, megje-
lenés, beszéd, ami feltűnően
alatta marad a társadalmilag
elfogadott szabályoknak, az
illem által megkövetelt mér-
téknek. Lásd a testületi ülés
összehívását a kampány része-
ként. Itt összenőtt, ami össze-
tartozott. Kunkort vetettek a
szélek, és körré cuppantak
össze, majd egymásra kacsin-
gatva tiportak volna sárba
ártatlant, csinált fércbizonyí-
tékok alapján. Csak vesszen az
ellen, szakadjon az összefogás. 

Más. A társ együttműködő
személy, aki jótékonyan kiegé-
szítő félként viselkedik egy
közös cél megvalósítása érde-
kében, aki hozzájárul egy kö -
zös cél, ügy sikeréhez. 

Társsal együtt könnyebb a
munka. Az ügyes társ hasz-
nos, segít. 

Folytatás a 2. oldalon

Megmondtuk, megtesszük

BÉKÉSI ÚJSÁG – kéthetente házhoz jön!
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Izsó Gábor, Czunyiné Bertalan
Judit és Dankó Béla a Korona
utcai Óvoda előtt.



Népi építészeti szempontból különlegesen
értékes a Durkó utca 10. szám alatti, 1868-
ban épült gazdaház. Ez az építmény, a mel-
lette lévő Tájházzal, a sarki díszes szecesszi-
ós homlokzatú Tü -
 zeléstechnikai Vál -
lalattal együtt meg-
különböztetett vé -
dett utcaképet al -
kotnak. Jelenleg itt
él Mla donyicki János
és felesége. Ők na -
gyon lelkiismerete-
sen óvják, védik a
ház épített értékeit.
Köszönet érte. Sisa Béla Békés megye
műemlékei című művében a 89. oldalon a
következőket írja a házról: „Téglány alapraj-
zú, hosszan elnyúló épület, az utca vonalára
merőlegesen áll. Alaprajzi elrendezése:

szoba-konyha-szoba-kamra-pince, fölötte
kiskamra, padlásfeljáró. Az alsókonyha sza-
badkéményes. Hátul megmaradt a gazdasá-
gi épületek egy része. A kamráig az épület

előtt emelt padkás,
pilléres tornác fut az
épület hosszúságá-
ban végig. Utcai
homlokzata három-
tengelyes. A keretelt
ablakok között tosz-
kán pilaszterek fut-
nak fel a hangsúlyos
párkányig. Orom -
zatos, íves, fönn csú-

csánál cseppdíszes, lelógó köténydíszes
oromfal, középen két ovál keretben szellőző-
nyílás. Az oromfal középső vakolt díszében
1868-as építési évszám.”

Bíró György, városvédő

2 2014. október 7.
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A DURKÓ UTCA 10. SZÁMÚ HÁZ

Lehoczki Autómosó és autókozmetika

Békés, Táncsics u. 29/1.
Nyitva: hétköznap 8-17 óráig,

szombaton 8-12 óráig.

Bejelentkezés: 20/33-44-088,
30/496-54-37, 66/414-544.

Vaxos mosás,
kárpittisztítás,

belső takarítás,
alufelni tisztítás,

gumiápolás, polírozás

Sokan bizonyára felkapják a
fejüket erre a címre. Sokáig
csendben forrtak az indulatok,
amelyeket egy alattomos terv
gerjesztett, és mindeddig nem
jutott még el ez a hír a békési-
ek zömének füléhez. A megyei
kormányhivatal régi vezetése
készült megszüntettetni Békés
112 éves múltú mezőgazdasági
oktatási intézményét úgy, hogy
elvitték volna tőlünk az iskolát
szanaszét a megyébe, de legfő-
képp Gyomaendrődre, ahol az
ag rárgazdálkodási szakoktatás-
nak nem sok hagyománya volt.
Ellentétben Békéssel, ahol pati-
nája van, hiszen családok gene-
rációi tanultak itt. A Vidék -
fejlesztési Miniszté rium vette át
ezen ágazat is koláit, ami logi-
kus, de az már nem, hogy míg
a beiskolázási hajlandóság Bé -
késen eléri a 85%-ot, Gyoma -
endrődön meg csaknem nulla,
mégis az utóbbi helyet preferál-
ták volna új székhelyként.

Politikai lobbi, ha úgy tet-
szik mutyi állhatott valójában
mindez mögött. Hiába a fa -
lak, az oktatók, a diákok, a
földek, a gépek, a Dél-Alföld
sokszor egyetlen megélhetési
forrásaként a mezőgazdaság
hagyománya, a békési gazdák
hírneve, az iskolának menni
kell, a kimenő osztályok még
lecsengenek, de újak már nem
indíthatók. Ez volt a terv. Itt

lett dermedt a csend, majd a
sokk utáni feleszmélés elhozta
a megoldás tervét: nem hagy-
juk, harcolunk érte! Izsó Gá -
bor polgármester konok kitar-
tása, az iskola vezetésének
profizmusa, Barkász Sán dor
szí vós, meghátrálást nem is -
merő elhatározása és munkája,
Dankó Béla képviselő úr lobbi
ereje alkotott olyan csapategy-
séget, amely úgy néz ki, meg-
hozta a várt megoldást. Dr.
Ba log Zoltán és Dr. Fa zekas
Sándor miniszter urak segítő
megértése, Dr. Kiss-Rigó
Lász ló megyéspüspök gondos
felmérése és befogadó szerete-
te is kellett mindehhez. 

Mindenki lelkesen dolgozott
a jó ügy érdekében. Az összefo-
gás, a közös akarat meg hozta
gyümölcsét. A Tisza Kámán
Köz oktatási Intézmény, a

„Mez gé” marad. 2015-ig mos-
tani fenntartója felügyelete
alatt, s a beiskolázás is folyta-
tódik a jövő évre nézve, csak
akkor már a Szeged-Csanádi
Püspökség, a katolikus egyház
fenntartásában. Nem alakul át
egyházi iskolává, csak egyházi
fenntartású lesz, megtartva a
mezőgazdasági és más, eddigi
szakjainak is jó részét. Külön
előny, hogy a szintén katolikus
fenntartású agrárprofilú mező-
túri főiskola kapui is megnyíl-
nak majd a végzősök előtt.  

Íme hát egy sikertörténet,
az együtt egyet akarás szép
példája, mely semlegesíteni
képes egy szakmainak álcá-
zott kicsinyes, „fásberci” ízű,
politikai bosszú békési lecsa-
pódását, megmentve nekünk
és az utókornak a város e hír-
neves intézményét.       - isn -

Megmenekül a „Mezgé”!

A közös értékrend meghozta az eredményt. A felvételen Barkász
Sándor békési cégvezető, önkormányzati képviselő, Dr. Kiss-Rigó
László püspök és Dr. Kozma Gábor rektor, intézményigazgató.

Folytatás a címoldalról
A házastárs, sorstárs, bajtárs,

katonatárs, bűntárs, tettestárs,
stb. mind valamilyen partner tu -
lajdonképpen. Nos, a hírek sze-
rint, az emlegetett rendkívüli
tes tületi züllésen egyik oldalt a
tettestársak, a másikon a bajtár-
sak álltak. Van különbség. Ad
hoc összeállók kontra összefogás. 

Az ad hoc társas képződ-
mény = bizonyos cél (például
zsákmányszerzés) elérése érde-
kében hirtelen összecsapódó
egyének halmaza. Szemben a
régóta, tervszerűen, átgondol-
tan, önzetlenül a közjó érdeké-
ben létrejövő összefogással.
Ahol a társ az a személy, az a
barát, akire mindig számít-
hatsz. Például Izsó Gábor társai
a Jobboldali Összefogás tagjai,
akikért – mert a becsület úgy
kívánta – még a helyi Fidesz
támogatását is visszamondta.
Vissza, mert azt kérték cserébe,
vegyen be tőlük jó néhány főt a
kipróbált régi harcostársak he -
lyett, azokat meg eressze szél-
nek. Na meg, emelje be majd
alpolgármesternek a helyi Fi -
desz elnökét. Úriember erre
csak nemet mondhat. Ezt tette
a város első embere is. Tette és

tehette, mert ott van velük az
országgyűlési képviselő és ott a
fenti jó emberek is. Csak dol-
gozni kell, becsülettel, és pá -
lyázni. A tervek készek, a tenni-
való a kék füzetke tele oldalai
ellenére is rengeteg még. Itt el
kell még mondani azt is, hogy e
kiadvány lapjai nem lennének
tele, ha a város nem ad túl né -
hány, évek óta üresen álló ingat-
lanán. Az így nyert bevétel ké -
pezte ugyanis az önrészét sok
pályázatnak, mintegy megtíz-
szerezve az eladásból származó
bevételt a pályázatok 90-95%-
os támogatottsága által. Tett -
vágy van, hál’ Istennek. Máshol
meg étvágy. Koncra, pénzre,
hatalomra. Micsoda különbség!

Megmondtuk hát, mi ilyen-
kor kollektív eszünkbe jutott.
Békés lakosságával együtt pedig
megtesszük, ami már-már köte-
lességünk: elmegyünk október
12-én és józan eszünkre hal lgat-
va, a jelölt személyét, társaságát
nézve – mert nem mindegy, ki
milyenbe keveredett – szava-
zunk. Emberek va gyunk, össze-
tartozunk, Békés az otthonunk.
Szeretjük. Mint ahogy a jobb élet
érdekében össze fogottakat is. 

Békési Újság

Megmondtuk, megtesszük Lapunk nyomdába kerülése
előtt nem sokkal érkezett meg
Gyergyószentmiklósra a béké-
siek adománya. Mint ismert
lehet, a nyár derekán hirdetett
búzaadomány gyűjtést a He -
gyesi, az Öreg és a Paulcsik
család, amelyeknek a tagjai
évek óta támogatják erdélyi

testvértelepülésünk Szent An -
na Gyermekotthonának lakó-
it. Az felhívásra összegyűlt
búzából idén is lisztet őröltet-
tek, melyből megsült a Test -
vérvárosok kenyere. Az au -
gusztus 20-án értékesített
kenyerekből 180 ezer forint
folyt be, mely már eljutott
Gyer gyóba. A megmaradt

mintegy 15 mázsa lisztet,
valamint a szintén lelkes bé -
késiek felajánlásából érkezett
ruha-, tartós élelmiszer- és
háztartási vegyi áru adomá-
nyokat juttatták el ezúttal a
Szent Anna Otthonba. 

– Olyan sok adomány érke-
zett, hogy most először három

jármű kellett az elszállításá-
hoz. A gépkocsikat Barkász
Sándor, Guti Imre és Paulcsik
János vállalkozók önzetlenül
ajánlották fel. Az oda-vissza
közel 1000 kilométeres túra fő
támogatója Balázs László vál-
lalkozó volt – tájékoztatta
lapunkat Öreg Gábor, az
egyik szervező.        Szegfű K.

Eljutott az adomány 
a gyergyói gyerekekhez

Itt még pakolják a gépjárműveket, amelyek a békésiek adományát vit-
ték el Gyergyószentmiklósra.

BÉKÉSI ÚJSÁG 
– számíthat ránk!



Békésen 8 választókerület
van, mindegyikben 2-2 sza-
vazókör, ahol tulajdonképpen
szavazunk. Bejegyzett pár-
tok, társadalmi szervezetek
indíthatnak jelölteket. Bé -
késen a képviselők vegyes
választási rendszerben –
egyéni választókerületben és
kompenzációs listán – jutnak
mandátumhoz (8 egyéni +3
fő listáról).  A választópolgár
csak egy egyéni választókerü-
leti jelöltre szavazhat. A
kompenzációs listák a kapott
töredékszavazatok arányában
kapnak mandátumot. Kom -
pen zációs listát az a jelölő
szervezet állíthat, amely a
település egyéni választóke-
rületeinek több mint felében
jelöltet állított. 

A megyei önkormányzati
képviselőket megyei listán
választjuk. Érvényesen szavaz-
ni csak egy listára lehet. A par-
lamenti választáshoz ha sonló-
an a bejutási küszöb az egye-
dül induló jelölőszervetek ese-
tében 5%, két jelölőszervezet
közös indulása esetén 10%,
kettőnél több jelölőszervezet
közös indulása esetén 15%. 

A polgármestert közvet-
lenül választjuk. Érvényesen
szavazni kizárólag egy jelöltre
lehet. Polgármester az a jelölt

lesz, aki a legtöbb érvényes
szavazatot kapta. 

Három szavazólapot (tele-
pülési önkormányzat, polgár-
mester, megyei önkormányzat
választása) kapunk. A szava-
zóhelyiségben az a választó-
polgár szavazhat, aki a ki -
nyomtatott szavazóköri név-
jegyzékben szerepel. A válasz-
tópolgárnak igazolnia kell
személyazonosságát (érvényes
személyazonosító igazolvány-
nyal, útlevéllel vagy vezetői
engedéllyel), valamint a lakcí-
mét vagy személyi azonosító-
ját. A választópolgár a fentiek
után megkapja a lebélyegzett
szavazólapokat, az átvételt
aláírással igazolja. Érvényes a
szavazat akkor is, ha nincs
borítékban. 

32014. október 7.

Hál’ Istennek még csak
pár nap, és vége ennek a
nyomorúságos kampány-
időszaknak. Azt hiszem,
mindenkinek tele van már a
hócipője az egész hajcihővel.
Megértem őket, ma gam is
így vagyok vele. An nál is
inkább, mert ennyire szemé-
lyeskedő és alattomos nem is
volt még talán ez az egész.
Vélt közel-keleti szár mazás
felemlegetése, tettlegesség,
fegyverről való suttogás csak
a jéghegy csúcsa. Bocsánat,
a szeméthegy csúcsa.

De, persze, ez nem riaszt el
remélhetőleg senkit. Sem
jelöltet az indulástól, sem
választót a szavazástól. Mert
semmi sincs lejátszva, és
valóban nagy a tét. Nem ró -
lunk, képviselőkről, vagy je -
löltekről van szó, hanem
Önökről, békésiekről.
Higgyék el, sokunknak a
Jobboldali Összefogás csapa-
tából – akik a várost ma irá-
nyítják – plusz feladat a főál-
lás melletti önkormányzati
munka. Nem magunkért,
pénzért, vagy karriervágyból
jelentkeztünk is mét erre a
nehéz megmérettetésre, tűr-
jük azt, hogy mindenféle
emberek mindenféle szeme-
tet szórjanak a nyakunkba,
kígyót-békát kiabálva ránk.
Nem, mi azért álltunk Önök
elé ismét a kihívást vállalva,
mert nem szeretnénk bár ki-
akárki ke zére adni a vá rost.
A mai aspiránsok egy részét
nézve az ember el csodálkozik
egyrészt az em beri bőr hatal-
mas strapabírásán, vastagsá-
gának olykor monumentális
voltán, másrészt ösztönösen
is bő röndje után nyúlna, ha
va lamelyikük hatalomra jut -
na. Tisztelet a ritka és üdítő
kivételnek. De ne fessük a
patást a falra, hanem men-
jünk el inkább szavazni, hogy
itthon élhessünk. Együtt,
velünk, nyugalomban.

Nemrég egy jubileumon
voltam. A miniszterelnök
úr szavait a „Beszél róla az
ország” rovatban olvashat-
juk. Én egy, ott köszöntőt
mondó görög-katolikus
püs pök szavait idézném,
amelyeknek tisztasága üdí-
tően hatott a mai politikai
közéletben. Elmondta,
hogy a keresztény ember
mindent a nevén nevez,
mindig kimondja az igazsá-
got, mert nem tehet mást.

Még ha az fáj is. És ezt
megteszi a törvény ember-
ével szemben is. Mert a
hatalom csak azoké kellene,
hogy legyen, akik kizárólag
erkölcsi alapon akarják
megérteni, mi a közjó.
Nehéz dolog. Ha ma Bé -
késen megvakargatnánk
egy-két induló erkölcsisé-
gét, hát… lehet, hogy ke -
vesen maradnának a ring-
ben. Mert, ugye van, aki azt
mondja, hogy a közjó az,
ami már nekem nem kell.
Az mehet a „köznek”, jó az
annak. És még mondott
valamit az Atya: a keresz-
tény nem félhet. Igen. Így
igaz. A kommunizmus falai
közé kiáltotta be II. János
Pál is: Ne féljetek! És leom-
lottak a falak. Mert fel-
emelték fejüket az ember-
ek, és nem féltek. Ettől
meg minden diktatúra,
minden politikai kalandor
retteg. Még a békési is. Meg
attól is, ha visszaadjuk a
szavak igazi jelentését, ha
nem lehet hamukázni. Ha
megértetjük, nem azzal kell
törődni, hogy Isten melyik
oldalon áll, hanem azzal,
hogy mi mindig az Ő olda-
lán álljunk.

Ferenc pápa azt mondta,
hogy a jó pásztor mindig
bárányszagú. Mert nem a
templomban ücsörög egész
nap. Akkor tömjénszagú
vol na. De így, a „nyája” kö -
zött élvén, annak illatát
veszi fel. Erre én azt mon-
dom, hogy Izsó Gábor bé -
kési emberszagú. Mert, ha
csak teheti, az utcán van, a
piacon, házakba csenget be,
és megkérdi, hogyan élnek
az ott lakók. Együtt léleg-
zik szülővárosával. Nem
hibátlan, mint egyikünk
sem. De megtanulta ezt a
szakmát is. És ez nem sem -
mi, pestiesen szólva. Tudja
mára azt is, hogy csak
mások által lehet önmaga.
Ő is azon van, hogy megraj-
zolja Békés arcvonalát, de
elfogadja azt a tényt is,
hogy a város lakossága ha -
tározza meg őt. Ideális
együttélés. 

Így tehát tulajdonkép-
pen egyszerű a dolog: októ-
ber 12-én csak szavazni
kell. Izsó Gáborra és csapa-
tára, akiket Dankó Béla
fideszes képviselő és a kor-
mánypárti KDNP is támo-
gat. Azaz Miklós Lajosra,
Barkász Sándorra, Deákné
Domonkos Juliannára, Ba -
lázs Lászlóra, Mucsi And -
rásra, és Pocsaji Ildikóra.
Ja, s ha úgy gondolják, e
sorok írójára is…

Lassan vége
Jegyz e t

Pálmai
Tamás

Házasságot kötöttek:
Oláh Barnabás István
(Békés) és Horváth Éva
(Dévaványa).

Sok boldogságot kívánunk!

Elhunytak: Deák Fe -
rencné Kelemen Irén (83
évesen), Csizmadia Er -
zsébet (79), Püski László
(69), Ambrus Sándor
(79), Tyukodi Istvánné
Szalai Erzsébet (82), Var -
ga István (55, Murony),
Szekeres László (59), özv.
Lipcsei Gáborné Gaál
Emma (96), Kiszel Pál
(86, Tarhos), id. Kocsor
Sándor (84), Farkas Má -
tyás (67), Csipke Gá -
borné Kovács Zsuzsanna
(83, Kamut), Nagy Lász -
ló (73), özv. Pankotai
Jánosné Szalkai Erzsébet
(74, Tarhos), Bondár La -
jos (56), özv. Kelemen
Istvánné P. Tóth Zsu -
zsanna (88), Takács
Lász ló ny. ref. lelkész
(98), Fülöp Ferenc (84),
Rigler Béla (84).

Nyugodjanak békében!

ANYAKÖNYVI
HÍREK

OKTÓBER 4-11. 
Turul Patika (Piac tér)

OKTÓBER 11-18.
Oroszlán Patika (Kossuth u.)

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

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. 
Figyelem, az ügyelet 

telefonszáma 
megváltozott. 
Az új szám: 
66/414-514.

Gyógyszertári
ügyeleti rend

Választási tudnivalók III. rész

– Azt mondják, ön hasonló
cipőben jár, mint a polgár-
mester úr: ülhetne otthon
nyugodtan, mégis a közélet
sű rűjében látjuk ismét. Mi
ennek az oka?

– Ugyan hat éve már
nyugdíjasként élek, de egy
pillanatra sem szakadtam el
sem a szakmámtól, sem a
közélettől. Felügyelő bizott-
sági elnök vagyok volt
cégemnél, a köztestületi tűz-
oltóságnál, és a még műkö-
dését meg nem kezdő, de
már megalakult szo ciális szö-
vetkezetnél is. Tagja vagyok
a mérnöki ka marának – fele-
lős műszaki vezetői és
műszaki ellenőri jogosítvá-
nyaimat fenntartom - és az
önkormányzat pénzügyi
bizottságának. A városvédő
egyesület alelnöke is tisztsé-
gem, de a politikától sem
szakadtam el, a JÖBPK
elnökeként dolgozom. De,
hogy válaszoljak a konkrét
felvetésre, azért vállaltam
ismét szerepet az első vonal-
ban, mert ugyanazt látom
ma a városban, mint négy
éve, amikor az akkori ország-
gyűlési képviselőnk szembe-
fordította velünk és a város-
sal a helyi Fideszt. Most
ugyanez történik, egyazon
emberrel a háttérben, csak a
főszereplő személye vál to-
zott. Ezért mondtam igent

Izsó Gábor megtisztelő fel-
kérésére, melyben kifejtette,
hogy szüksége van a csapat-
nak jó értelemben vett ruti-
nomra, tapasztalatomra,
megbízhatóságomra.

– Miért pont az első válasz-
tókerületben indul?

– Talán azért, mert útmér-
nök az első végzettségem, és
ebben a városrészben sok a
külterület, ahol a jövőben -
ha végre lesz pályázati lehe-
tőségünk rá - nagy szükség
lesz az odavezető utak javítá-
sára. A pályázati önrészre
tartalékolt is a városvezetés.
És ez igaz a kerület többi
részében is, hiszen ebben a
kis városrészben benne van
Békés összes területi besoro-
lása a tanyavilágtól a belvá-
rosig. Másrészt itt található a
szociális otthon és a hajlékta-

lan szálló is, és magam lévén
a csapat legpatinásabbja,
már ennél fogva is empátiá-
val viseltetem az idősebb
korosztály iránt. Ami meg a
nehéz sorsúakat illeti, én
magam is egy nagyon sze-
gény iparos családból küz-
döttem fel magam, teljesen
önerőből. Ezzel azt kívánom
sugallni, hogy semmi sincs
soha veszve, és a legmélyebb-
ről, a legnehezebb helyzetből
is van kiút, csak akarni kell.

– Önről – bár adott hely-
zetben nagyon határozottnak
mondják – sugárzik a nyuga-
lom, a béke. Honnan szárma-
zik ez?

– Egyértelműen a csalá-
domból. Feleségemmel har-
móniában élünk, két lá -
nyommal, családjaikkal - bár
távolabb élnek - napi kap-
csolatban vagyunk. Öt uno-
kám van, a legnagyobb egye-
temista és már öt nyelven
beszél, a legkisebb pedig 3
éves. Rendszeresen sportolok
és kertészkedem, hisz ép
testben ép a lélek, és ponto-
san ez a lélek mindennek a
kulcsa.

– Mit üzen a város lakóinak?
– Hogy bízzanak abban a

csapatban, amely eddig is jól
teljesített és jó a kapitánya,
őrizzék meg őket, mert sem-
milyen valós ok nincs a változ-
tatásra.                       - isn -

Újra a tűzvonalban
Interjú Miklós Lajos képviselô-jelölttel



A FÉLELEM ELLENSZERE
Az 56. zsoltárban olvashatjuk, hogy „Istenben bízom, ember

mit árthat nekem?!”
Isten az embert úgy alkotta, hogy a félelmet ne ismerje. Az

Ő szeretete vette körül, mindenről gondoskodott számára,
hogy boldog lehessen. Az ember a bűn megtörténte után
ismerte meg a félelem érzését, s attól kezdve számtalan formá-
ban okoz szenvedést az ember szívében. Félünk a gyermek
bukásától, az állásunk elvesztésétől, emberek megjegyzésétől, a
pénztelenségtől, az egyedül maradástól, és amiről csak ritkán
beszélünk: a haláltól. A hívő ember is ismeri a félelmet és szen-
ved tőle. Mindezt azonban úgy éli át, hogy közben ismeri a
mindenható Istent, aki őt szövetségébe fogadta, s bízik hatal-
mas és hűséges szövetségesében. Ezért olvassuk a zsoltárokban
gyakran: Isten az én erős váram, biztos menedék a baj, idején.
Az Istenben való bizalom erőt ad, tartást, kitartást, lelki álló-
képességet, reménységet a különféle nehézségek közt.

A félelmek leghatásosabb ellenszere az istenfélelem. Amikor
valaki ismeri Istent, és komolyan számol azzal, hogy Ő min-
denható, kegyelmes, szerető Atyja a benne bízóknak, aki
reménytelen helyzetből is tud kiutat adni, emberileg megold-
hatatlan problémákra is megoldást, nagy túlerővel szemben is
győzelmet. S így el lehet jutni oda, hogy már kezd nem félni az
ember. Lehet, hogy félnem kellene, de bízom Istenben, és nem
félek. Aki emberektől fél, attól tart, hogy árthatnak neki. Aki
Istent féli, abban bízik, hogy Ő segíteni fog neki. Istennel szö-
vetségben végzetes baj már nem érheti az embert. Még ha
meghal, akkor sem.                         Péter István, lelkipásztor

4 2014. október 7.

A Fidesz és a KDNP együttműködése Magyarország és
az Unió történelmének legsikeresebb konstrukciója -
mondta Semjén Zsolt a KDNP ünnepi - 70 éves - jubileu-
mán. A mai nyugati világ kiábrándító, az európai civilizá-
ció válsága tapasztalható. Itthon a KDNP önkormányzati
szinten is képviseli a keresztény értékrendet a közéletben
(új alaptörvény, összmagyarság iránti elkötelezettség, csalá-
di adórendszer). Orbán Viktor szerint egy demokrácia nem
szükségképpen liberális, de attól, hogy valami nem liberá-
lis, még lehet demokrácia. Egy közösségnek célja, hogy
saját fennmaradását biztosítsa, saját igazságait védje. Ez a
politika - amit a magyar kormány is folytat - súlyosan sérti
azokat a csoportokat, akik szerint, ha valaki nem liberális,
az a diktatúra híve. Egy liberális demokrácia azonban nem
lett volna képes arra, hogy nekimenjen a rezsiszámláknak,
hogy segítő kezet nyújtson devizahitelesek százezreinek,
hogy megadóztassa a multikat, a nagy energiaszolgáltató-
kat és a bankokat, hogy kimenekítse az önkormányzatok
az adósságcsapdából, hogy újratervezze az adórendszert,
hogy célul tűzze a teljes foglalkoztatottságot. Ezért kell
kereszténydemokrata kormányzás Magyarországon.

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

Adószám: 18392607-1-04.

A rendezvény egy politikai
gesztussal indult: Farkas Zol -
tán, Békés Megye Önkor -
mány zatának elnöke átadta

Izsó Gábor békési polgármes-
ternek a megye címerével éke-
sített díszzászlót, amely a
megyében élők identitásának
növelését szolgálja. Izsó Gá -
bor köszöntőjében az öntuda-
tos és nagy kreativitással dol-

gozó békési civil szervezete-
ket, köztük a Tökmulatságot
szervező Nefelejcs Békési
Kulturális és Hagyományőrző

Közhasznú Egyesületet mél-
tatta, és megköszönte munká-
ját a városlakók nevében. A
civil mozgalom erősségeiről
beszélt megnyitójában Sápiné
Turcsányi Ildikó, a Jantyik
Mátyás Múzeum igazgatója is. 

Farkas Zoltán vezetésével a
mulatság helyszínén ülésezett
a Békés Megyei Értéktár Bi -
zottság, amely képet nyert a
Békés Városi Értéktár Bi zott -
ság eddigi igen élénk tevé-
keny ségéről és arról, hogy a
helyi értékek közül melyek
lehetnek esetlegesen megyei
vagy akár országos értékek,
hun garikumok.

A csodálatos őszi időben
megtartott Tökmulatság dísz-

vendége idén is Szőke András
filmrendező volt, aki ezúttal a
gyógynövényekről szerzett
ismereteit adta át az érdeklő-
dőknek. Továbbá ő adta át a
díjakat a Kamramustra neve-
zőinek is. A pályázóknak egy-

egy stelázsit kellett berendez-
niük népies stílusban korhű
tárgyakkal. A nevezők mind-
egyike egy-egy savanyításra
szolgáló cserépedényt kapott
jutalmul. Volt továbbá liba-
szépségverseny és tökszépség-
verseny is, utóbbira az esős idő-
járás miatt a korábbiakhoz
képest kevesebb nevezés érke-
zett. Lát vá nyos betyárbemuta-
tóval érkezett a Körösök Völ -
gye Vitézi Bandérium. A be -

tyár tematika később is vissza-
köszönt a mu latságon: be tyár-
laska került a tányérokra, be -
tyáros táncot táncoltak a Be -
lencéres Nép táncegyüttes tag-
jai, és betyáros dalokat ad tak
elő a békési óvónők.      Sz. K.

Betyárosan jól sikerült Tökmulatság
„Éljen a Tökkirály!” felkiáltással koronázták meg
a IX. Békési Tökmulatságon 22 éves Balogh
Dánielt. A fiatalember családjának Nagykertben
lévő kertjében termett az idei legnagyobb, 41
kilogrammos sütőtök, mellyel elnyerték a legna-
gyobb tök gazdája címet a Tájházban szeptember
27-én tartott mulatságon. 

A „Tájolás” fórumon Dan -
kó Béla, Békés országgyűlési
kép viselője arról beszélt,
hogy a 2014-2020-as idő-
szakban az Európai Uniótól
Magyaror szágra érkező pén-
zek 60 százalékát a kormány
gazdaságfejlesztésre, azaz a
vállalkozások és az infrast-
ruktúra megerősítésére for-
dítja és a bürokrácia leépíté-
sével leegyszerűsíti a forrá-
sokhoz való hozzáférést. 

– Nagyon fontos, hogy a
Terület- és Településfejlesztési
Operatív Programból a me -
gyébe érkező 28,7 milliárd és a
járásokhoz eljutó 17,3 milliárd

forintból minél több Bé késre, a
Békési Járásba érkezzen. Ehhez

használható ötletekre van
szükség – mondta a képviselő. 

Izsó Gábor polgármester
sorolta a Békésen megvalósí-
tandó és már előkészített fej-
lesztési terveket. A járási
szintre érkező pénzekből való-
sulhat meg a rendelőintézet
energetikai korszerűsítése, a
kereskedelmi szálláshelyek

bő vítése, a strandon élmény-
medence építése, a városi

konyha kapacitásbővítése, és
újabb kerékpárutak építése. A
megyébe érkező forrásokból
épülhetne meg Békésen má -
sok mellett a szociális szövet-
kezet által megtermelt termé-
nyekre építő hűtőház és zöld-
ségfeldolgozó, savanyító
üzem, virágkertészet, ebből
futná Dánfokon viziturisztikai
központ és kalandpark építé-
sére, mindezekkel pedig mun-
kahelyteremtésre. 

Farkas Zoltán, a Békés
Megyei Önkormányzat elnöke
elmondta: a széleskörű terve-
zéssel, éveken át tartó munká-
val kialakított Tájolás című ter-
vezet célja egy élhető, sikeres
megye megteremtése. Ehhez
határozták meg a fejlesztési irá-
nyokat, építve Bé kés megye
adottságaira. Ilyen cél mások
mellett a halgazdálkodási rend-
szer és az agrárium széleskörű
fejlesztése, továbbá az itt élő
emberekben a megyéhez ra -
gaszkodás növelése.        Sz. K.

Pénz érkezhet a fejlesztési tervekhez
Békésen zöldségfeldolgozó, hűtőház, Dánfokon
viziturisztikai központ és kalandpark épülhet a
következő években – erről Izsó Gábor polgár-
mester beszélt azon a fórumon, melyen a nagy-
számú érdeklődőnek bemutatták a Békés Megyei
Önkormányzat területfejlesztéssel összefüggő
dokumentumát. 

A Tájolás fórumon balról jobbra Farkas Zoltán, Dankó Béla és Izsó Gábor.

Farkas Zoltán átadta a megyezászlót Izsó Gábor polgármesternek. A Tökmulatság díszvendége Szőke András filmrendező volt, előa dá -
sát sokan hallgatták.
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A Szent Mihály-napi vásárok
forgatagának felidézése és a
hagyományőrzés a célja a Te -
leky utcai tagóvoda évenként
szokásos őszi rendezvényének,
melyet idén szeptember 26-án
tartottak meg. A ragyogó időjá-
rás mellett megrendezett prog-
ramra a többi tagóvodából is

eljöttek a nagycsoportosok és
együtt élvezték az ünnepi
műsort, melyben a Belencéres
Nép táncegyüttes gyermek tán-
cosai palotai táncokat mutattak
be, továbbá a Teleky nagycso-
portos óvodásainak a népi vásá-
rokat felelevenítő, egyben
vásárra csalogató produkcióját. 

Ezek után következhetett a
vásár: az óvónők ezúttal is
mókás kis filléres apróságokat
állítottak elő portékaként.
Ezek mind gazdára is találtak,
hasonlóan a bőséges zöldség-
és gyümölcskínálathoz. A
fárasztó vásározás után jól
esett a frissítő üdítőital és rág-

csálnivaló. Lehetett még ne -
mezelni, futkározni és az ál -
latok világnapjához kapcsoló-
dóan tyúkot, nyuszit és kacsát
simogatni. 

A Szent Mihály-napi vásár-
ra sok szülő és nagyszülő is
ellátogatott a Teleky utcai
tagóvodába.                  Sz. K.

Mihály-nap vásár a Teleky oviban

Országos Könyvtári Napok október 13-19. között a
Békés Városi Püski Sándor Könyvtárban. Előadások,
könyvbemutatók, író-olvasó találkozók, gyerekfoglal-
kozások. Nézzen be a könyvtárba!



– Kit tisztelhetünk az Ön
személyében?

– Elsősorban a családapát,
ugyanis a határidőnaplóm a
lányaim elfoglaltságaival telik
meg először: tánc, torna,
különórák. Decemberre várjuk
első fiunkat. Amúgy békési
születésű vagyok, az általános
iskolában kötődött ismeretsé-
gek és barátságok mind a mai
napig megmaradtak. Közép -
iskolás éveimet Békéscsabán, a
GÉSZI-ben töltöttem, ahol
korán a szerkesztője, majd
„főszerkesztője” lettem a suli
újságnak. Fogalmazni és szer-
vezni mindig is szerettem, a
számítástechnika fejlődésével
pedig a szerkesztés is társult
ezekhez. Tanulmányaim mel-
lett a Bakancs című ifjúsági
műsort szerkesztettük a Csaba
TV számára, így a média más
köreit is kipróbálhattam. Gye -
rekfejjel nehezen valljuk be
tanáraink érdemeit, de felnőtt-
ként annál szívesebben emlék-
szünk vissza akár még a viszon-
tagságokra is. A Békési Újság
hasábjain keresztül köszönném
meg Keliger Istvánné tanárnő-
nek, hogy „belénk verte” a he -
lyesírást. A kiadványszerkesztő
szakmát Egerben sajátítottam
el, majd Békéscsabán helyez-

kedtem el. Munka mellett
művelődésszervező/média
szakra jártam Szegedre, tevé-
kenykedtem az egyik kereske-
delmi rádiónál, fotóztam és íro-
gattam. 2006-ban egy kis kité-
rőt tettem Angliába. A párom-

mal 2008-ban ismerkedtünk
meg. Egy sikeres férfi mögött
mindig egy erős nő áll. Sokszor
volt már szükségem és lesz is a
jövőben az erejére…

– Miért, mióta szerkeszti a
diáklapot?

– 2010-ben ismerkedtem
meg Szász Attilával, akivel
közösek voltak az álmaink és
hamarosan Schooltourmix né -
ven egy ifjúsági blogmagazint
indítottunk. Hobbinak indult,
mígnem 2013 szeptember ele-

jén útjára indítottuk a www.
békésifi.hu-t, a Békés megyei
ifjúsági portált, online szóra-
koztató- és programmagazint,
melynek látogatottsága hónap-
ról-hónapra növekszik. A ha -
gyományos újságformához is
ragaszkodunk, ezért tavaly
októbertől tizenötezer pél-
dányban nyomtatott formában
is megjelenik a Békésifi, első-
sorban középiskolákban ter-
jesztve.

– Kikkel dolgozik együtt?
Szerkesztési elvei? 

– Kezdetben csak ketten
voltunk, majd egyre több tanu-
ló csatlakozott hozzánk. Volt,
aki egy-két cikk után eltűnt,
de akad olyan is, akivel mind a
mai napig tartjuk a kapcsola-
tot. A Békésifi várja fiatalok
jelentkezését, hiszen ez a lap
nekik, róluk szól. Mindig örü-
lünk, ha valaki önként csatla-
kozik csapatunkhoz. A 2014/
15-ös tanévet négy rutinos kol-

légával kezdtük. A csapathoz
tartozik még egy reklámszerve-
ző és egy kiadványszerkesztő
kolléga, valamint hamarosan
indítjuk – szintén országosan
egyedülállóan – ifjúsági galéri-
ánkat Békéscsabán, a Jókai
utca 20. szám alatt, ahová ifjú
művészek alkotásait várjuk.
Legyen szó festményről, grafi-
káról, kisplasztikáról, de az
egyedi ékszerek, ajándéktár-
gyak is a bemutatáson túlme-
nően terveink szerint megvásá-
rolhatók lesznek. Ezzel ösztö-
nöznénk a fiatalokat arra, hogy
alkossanak.

– Jut ideje hobbira?
– Nagyapai örökség a mező-

gazdaság szeretete, így a háztá-
ji mellett kicsivel több mint két
hektáron termesztünk gabo-
nát. Sajnos egyre kevesebb
időm jut erre, de olyankor, ha
kint vagyok a földön, még tele-
font se viszek magammal, csak
hallgatom a csendet és töltő-
döm. Hajnalban kimegyek, és
a baromfiudvarban megetetem
az állatokat. Kacsa, csirke,
pulyka, fürj, nyúl. Minde gyik -
ből több fajta. Aztán szüretelek
az évszaknak megfelelő gyü-
mölcsökből, hogy ezzel indul-
jon a lányok reggelije. Fontos -
nak tartom, hogy a gyerekeink
abban nőjenek föl, hogy ismer-
jék a háztáji előnyeit. A folyton
hangoztatott öngondoskodás
szerintem itt kezdődik.    Gugé

Következő interjúalanyunk
Laczó Dániel kenu világbajnok.
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Veszi a lapot. Ha veszi, a lapot
Beszélgetőtársam a 32 éves Durkó Zsolt, aki az ifjú-
ságnak szerkeszt újságot az ő közreműködésükkel.
Szóval, aki kezébe veszi az újságot, az veszi a lapot. A
többit mesélje el ő maga!

Támaszkodó
Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ állandó rovata

Egy XXI. századi háztartás
már elképzelhetetlen elektro-
mos áram nélkül, hiszen a hasz-
 nálatos gépek megkönnyítik
mindennapi életünket. Szol -
gálatunk látókörében azonban
folyamatosan előfordulnak
olyan egyének, családok, akik
számára ez nem természetes,
nem elérhető. 2014. május 21-
én indult a Hálózat a közössé-
gért 2014-2015 program, és az
ehhez való csatlakozást a Békés
Városi Szociális Szolgáltató
Köz pont segíti. A Magyar Mál -
tai Szeretetszolgálat az EDF
DÉMÁSZ Zrt. támogatásával
pályázatot hirdetett az áram-
szolgáltató szolgáltatási terüle-
tén élő, szociálisan hátrányos
helyzetű személyek/családok

ré szére. A program célja a pá -
lyázók felhalmozott áramtarto-
zásának rendezése, hátralék
mentességük fenntartása. A
hátraléknak legfeljebb a felét
vállalja át a Szeretetszolgálat.
12 havi részletfizetést lehet
kérni az önrész rendezéséhez, de
a törlesztő részlet nem lehet ki -
sebb, mint 5 ezer Ft. A legma-
gasabb adható támogatás 150
ezer Ft. A pályázás folyamatos.

Amennyiben érdekli önt ez
a lehetőség, keresse fel a Békés
Városi Szociális Szolgáltató
Központot, ahol a családgon-
dozók tájékoztatást és segítsé-
get adnak a pályázat benyúj-
tásához. 

Balázs Szilvia,
szakmai vezető

EGYÜTT SEGÍTÜNK!

GYÓGYNÖVÉNYEKKEL A VISSZEREK ELLEN 
1. RÉSZ

A vénatágulatok, felületes visszérgyulladások, és a mély-
vénás trombózis esztétikailag zavaróak, fájdalmasak.
Segíthetnek ebben az állapotban a gyógynövények? Igen.
Egyes gyógynövények erősítik a vénákat, mások gyulladás-
csökkentők vagy a vér alvadékonyságát csökkentik, ezzel
akadályozva a vérrögök kialakulását. Vénás keringési elég-
telenség általában a lábakon alakul ki, tekintettel arra, hogy
a gravitáció miatt a szívnek innen a legnehezebb „felszívni”
a vért. Rossz vénáknál itt gyűlik fel a folyadék leghamarabb,
kitágítva és kanyarulatossá téve a felületes vénákat, ödémát,
duzzanatot okozva. A felületes vénában a lassult véráramlás
során megalvadó vér trombózist, ezáltal gyulladást okoz.

Mely gyógynövényeket ajánlhatjuk visszér esetén? Az
egyik legismertebb vénás keringésre ható gyógynövény a
vadgesztenye. A benne található rutin fokozza az érfalak
rugalmasságát, csökkenti folyadékáteresztő képességüket és
gyulladásgátló anyagokat is tartalmaz. A vadgesztenye
hatására javul a vénás és nyirokkeringés, csökken az ödéma,
a gyulladás. Kumarintartalma gátolja a vérrögök képződé-
sét. Ezen utóbbi tartalom miatt szájon át fogyasztani tilos!
Folytatjuk…                   Jeszenszky Attila, szakgyógyszerész

A Harmat Kiadó gondozá-
sában megjelent kötet címe:
Úgy döntöttem megbocsá-
tok… fiam gyilkosának. A
meghökkentő történetről az
írónő elmondta, hogy 22 évvel
ezelőtt lett gyilkosság áldoza-
ta az egyik gyermeke, Tim. A
könyv azt a lelki folyamatot
vezeti végig, amely benne és a
férjében a gyilkosság óta a
könyv megírásáig eltett közel
két évtized alatt lejátszódott.
A mélyen hívő házaspár -
amely hosszú évek óta misszi-
ós munkát folytat Európában
– az Istent, fiukat és önmagu-

kat vádolásból jutott el odáig,
hogy teljes szívükből megbo-
csátottak a gyilkos férfinak,
akivel (és gyermekeivel) leve-
lezésben állnak.

A könyv a megbocsátásról
szól, arról, hogy mit tanít
ezzel kapcsolatban a Szentírás
és hogy hogyan lehet mindazt
a gyakorlatban megvalósítani.
Dianne – aki teológus férjével
jelenleg éppen Bécsben él, de
korábban hosszabb időt Buda -
pesten is eltöltöttek – el -
mondta még, hogy a keserű-
ség, a szívünkben melengetett
sérelem belülről felemészti az

embert, betegségeket hoz elő,
továbbá Istennel és a többi
emberrel való kapcsolatunkat
is megrontja. 

– A megbocsátás akarat
kérdése – hangsúlyozta Bé -
késen döbbent és elérzéke-
nyült hallgatósága előtt Dian -

ne és a férje, Glenn, akiknek
az élete e kijelentés igazságáról
tanúskodik. A házaspár nem
csupán felvette a kapcsolatot
fiuk gyilkosával a börtönben,
hanem imádkoztak érte, és ő
megtért, befogadta Istent a
szívébe. De a Collard házaspár
ezen is továbbment: az élére
álltak annak a mozgalomnak,
amely szeretné elérni, hogy 22
év után kiszabaduljon kalifor-
niai börtönéből a tettes. 

– Bizonyos kultúrákban a
megbocsátást gyengeségnek
tartják. Mi azt mondjuk, hogy
ez Isten parancsa az emberek
felé, és ő szabadságot is ad
megtenni, valamint megadja
hozzá az erőt – hangzott el
Békésen az eddig 15 nyelvre
lefordított Úgy döntöttem
megbocsátok című könyv
bemutatóján.           Szegfű K.

„A megbocsátás elhatározás kérdése”
Közel száz érdeklődő jelenlétében mutatták be
Békésen dr. Dianne B. Collard amerikai pszicho-
lógus-író nemrég megjelent könyvét. A Re -
ményhír Házban megtartott rendezvényre maga
az író is városunkba látogatott.

Az őszi ivóvízhálózat-mo -
satást 2014. október 8-tól
14-ig végzi el az ALFÖLD-
VÍZ Zrt. Békésen.

A mosatás ideje alatt a fo -
gyasztók nyomáscsökkenést
tapasztalhatnak, illetve a
nappali időszakban rövid,
1-2 órán át tartó vízhiányra
számíthatnak. A mosatást
kö vetően az adott szakaszon
a víz zavarossága is előfor-
dulhat. Ilyenkor nincs más

teendő, mint néhány percen
át folyatni a csapokat, amíg
kitisztul a hálózat.

Az Alföldvíz Zrt. az általa
működtetett teljes ivóvíz-
rendszert évente két alka-
lommal tisztítja meg az ivó-
víz minőségének megőrzése
érdekében. A tisztítás
mecha nikusan történik, azaz
egy speciálisan kiképzett szi-
vacsdugóval szakaszonként
kitakarítják a vezetéket.

�

Ivóvízhálózat-mosatás Békésen
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Dr. Dianne B. Collard író Békésen.

A BÉKÉSI ÚJSÁG kéthetente tízezer példányban jelenik meg 
Békés, Bélmegyer, Kamut, Murony és Tarhos településen. 
Hirdessen nálunk kedvező áron! Telefon: 30/432-20-30. 



Tisztelt Olvasóink!
Az apróhirdetésekben

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

INGATLAN 

TISZTELT OLVASÓINK!
A következő lapszámtól  kez -

dő dően KIZÁRÓLAG olyan in gat-
lanhirdetéseket teszünk kö zé,
amelyben FELTÜNTETIK AZ IN -
GAT LAN IRÁNYÁRÁT is. 

Meg értésüket köszönjük.

Fáy utcában földszinti, 1+2 félszobás, tel-
 jesen felújított lakás igényesnek eladó.
Tel.: 30/518-07-28.
Malomasszonykertben betegség miatt sür -
gősen eladó egy szoba-konyhás, két kam -
rás rendezett ház. Tyúkóllal, vízzel, villany -
nyal. Tel.: 70/528-06-55, 8-16 óra között.
Kétszobás, III. emeleti, erkélyes, jó fek vé -
sű lakás eladó vagy kertes házra cserél-
hető. Tel.: 30/321-35-52.
Ház eladó a Sas utca 7. alatt jó környe -
zetben. 66/414-919.
Háromszobás családi ház 1130 m2 telken a
Kispince u. 3. alatt eladó. Tel.: 66/410-323.
Lakás eladó Kőszegen, központhoz közel
a lakótelepen. 70 m2-es kétszobás, ame ri -
kai konyhás, egyedi központi fűtéssel.
Érd.: 20/886-36-25.
Háromszobás, összkomfortos ház eladó a
Hajnal u. 15/1. alatt. Érd.: 20/886-06-50. 
Gazdálkodásra is alkalmas családi ház
eladó. 30/626-14-31.
Muronyban háromszobás kertes ház el -
adó vagy egyszobás lakásra cserélhető
Békésen. Érd.: 30/29-97-907.
3,5 szobás ház eladó a Nyereg utcában.
Érd.: 20/93-39-386.
Téglagyári tavon tulajdonrész eladó.
30/262-43-57, 30/551-73-78.
Vásárszélen II. emeleti 2 + félszobás la -
kás eladó. 70/615-13-22.
Budapesten a VII. kerületi Rózsa utcában
egyszobás, első emeleti lakás eladó. 70/
615-13-22.
Ház eladó a Hajnal utcában. 66/634-293.
Háromszobás, összkomfortos családi ház
1040 m2 telken eladó. Érd.: 30/27-45-059.
Békésen kétszobás kockaház eladó vagy
első emeletig elcserélhető. 30/553-86-70.
Hosszú parasztház eladó. Tel.: 66/643-
342, 70/222-10-48.
Mezőberényben háromszobás, összkom-
fortos családi ház eladó. Nagy terasz, ga -
rázs van. Tel.: 66/352-836, 30/48-45-343.
Békésen, a Hídvégi utcában lakóház 3 fá -
zissal eladó. 20/547-53-40.
Kamuton kétszobás családi ház mellék -
épülettel, nagy kerttel eladó. 30/493-76-61.
Egyszobás, vegyes falazatú ház eladó Bé -
késen. Tel.: 30/422-45-75.
Békésen kétszobás, téglaépítésű kocka -
ház eladó. Tel.: 20/20-60-161.
Kétszobás kockaház eladó csendes kör -
nyezetben. kerttel, garázzsal a Csallóközi
u. 43. alatt. 70/313-44-68, 9-17 óra között.
Kétszobás, III. emeleti lakás eladó az
Adyn, vagy elcserélhető kertes házra. Tel.:
30/321-35-52.
Iskola utcában háromszobás, ebédlős,
összkomfortos, felújított, hőszigetelt, klima -
tizált, vegyes- és gáztüzelésű, ipari áram-
mal ellátott ház eladó. 30/96-38-391.
Tarhoson kétszobás, összkomfortos gáz
+ kandalló fűtéses családi ház nagy kert-
tel eladó. 70/459-07-94, 30/270-03-44. 
Tetőteres családi ház eladó, a Fürdőtől
nem messze. 30/981-35-01, 70/933-70-36. 
Nyugalmas helyen, a városközponthoz
kö zel építési telek sürgősen eladó. Vételár
megegyezés szerint.70/324-74-24. 
Családi ház elcserélhető tömblakásra.
Tel.: 70/528-97-30. 
2 + félszobás, gázkonvektoros, összkom-
fortos családi ház 817 m2 telken, kettes
garázzsal eladó. Tel.: 70/33-66-056.
Békésen összkomfortos családi ház
eladó. 30/590-69-38.
A Legelő utca 29/1. számú, kétszobás +
nappalis, komfortos, tetőtér-beépítéses
ház sürgősen eladó. Érd.: 30/863-86-76,
vagy a helyszínen. 

Murony központjában ötszobás, össz kom -
fortos, tetőtér-beépítéses, kertes családi
ház garázzsal, melléképülettel eladó. Érd.:
70/26-43-827. 
Felújított családi ház eladó a Szegedi u. 6.
szám alatt vagy elcserélhető első emele -
tig. Érd.: 66/417-560,17 óra után. 
Veres Péter téren 55 m2-es, egyedi gázos,
erkélyes lakásomat belvárosi egyszobás
lakásra cserélném, második emeltig. Tel.:
30/406-29-59. 
Régi típusú ház 558 m2 telekkel eladó a
Hunyadi u. 2. alatt. Érd.: 30/806-17-03,
20/918-77-90. 
2+félszobás, gáz- és vegyesfűtésű össz -
komfortos családi ház 305 m2 telken ga -
rázzsal eladó. Tel.: 20/222-75-37.
Szarvasin háromszobás, erkélyes, 4. eme -
leti lakás áron alul eladó. 70/450-43-42.
Gyulán a Fürdő közelében rendezett kis
kertes ház áron alul sürgősen eladó be fek-
tetésre, vállalkozásra is. Tel.: 30/799-50-50.
Hajnal u. 47. alatt egyszobás, összkomfor-
tos társasházi házrész eladó vagy másfél-
szobás házra, lakásra cserélhető. Tel.: 70/
500-67-17.
A Cseresznye utcában kétgenerációs ház
eladó. A Hargita utcában vegyes falazatú
ház eladó. 70/412-75-65.
Kamuton horgásztórész eladó. 70/ 27-10-532.

INGATLAN 2-5 MILLIÓ FT KÖZÖTT

Bekésen, a Táncsics u. 8. alatt régi típusú
családi ház eladó. Irányár: 3,6 millió Ft.
Tel.: 30/439-92-62.
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. 
Veres Péter tér 7A III/7. lakás eladó. Két -
szobás, részben felújított. Ár: 4,3 millió Ft.
Érd.: 30/309-31-75.
A Dózsa György utca 15. szám alatt két-
szobás, összkomfortos ház 4,5 millió Ft-
ért eladó. Tel.: 66/412-070.
A Szendrei utcában kétszobás, összkom-
fortos kertes ház eladó. Ár: 4,5 millió Ft.
Tel.: 30/667-45-84.
Szélső u. 49. alatti ház eladó 5 millió Ft-
ért. Tel.: 30/239-22-95.

INGATLAN 5-8 MILLIÓ FT KÖZÖTT

Mátra utcában vegyes falazatú, két és fél
szobás, összkomfortos családi ház ga rázs -
zsal, 5,5 millió Ft-os irányáron sürgősen
eladó. Érd.: 20/234-53-62.
Egyszobás, nagy erkélyes, első emeleti la -
kás eladó a Vásár szélen. Irányár: 5,5 mil-
lió Ft. Érd.: 70/55-49-424. 
Békésen a Fáy utca 7. szám alatt a II. eme -
leten 2,5 szobás 56 m2-es lakás eladó.
Irányár: 6 millió Ft. Tel.: 70/679-21-18.
Ady 8C IV/12-ben háromszobás lakás
eladó. Irányár: 6,5 millió Ft. 30/94-35-770.
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, tető -
tér-beépítéses ház szép telekkel 8 millió Ft-
ért eladó. Tel.: 66/411-252, 66/414-685.
Fáy 9A-ban I. emeleti, 64 m2-es, 1 + 2 fél-
szobás, felújított lakás eladó tárolóval.
Irányár: 8 millió Ft. Hozzá tartozó 16 m2-es
garázs irányár: 1 millió Ft. Tel.: 70/39-528-17. 

INGATLANT KERES

Albérletet keresek Békésen. 1,5-2 szobás,
legfeljebb 2. emeletig. Tel.: 30/72-42-719.
Nyugdíjas bentlakásos helyet keres
hosszú távra. Tel.: 30/288-84-55.
Nehéz körülményeim miatt albérletet ke -
resek akár külterületen, tanyán is sür gő -
sen. 20/36-00-470.

KERT
Malomasszonykertben 2287 m2 bekerített
kert szép kőépülettel, termő gyümölcsös-
sel eladó. Villany, fúrt kút, tároló helyiség,
WC van. Tel.: 20/56-09-175.

Malomasszonykertben, a város szélén
kert sürgősen eladó. Termő gyümölcsös,
fúrt kút, villany. Tel.: 66/634-690.

JÁRMŰ, ALKATRÉSZ
50 cm3-es robogó eladó. Érd.: 70/508-65-47.
1996-os Daewoo Nexia vonóhorgos, ér vé -
nyes műszakival eladó. Irányár: 140 ezer
Ft. Tel.: 30/931-90-85.
Nagytestű, ötéves metálkék robogó új ak ku-
mulátorral, sisakkal eladó. 30/554-53-66.
Mindenféle kis- és nagymotort veszek
bon tásra legfeljebb 10 ezer Ft-ig. Tel.: 20/
228-58-66.
Rotakapához köthető gyári utánfutó és két
db gumikerék eladó. Érd.: 30/346-42-41.
TZ-4K-14B kistraktor egytonnás pótkocsi-
val, ekével eladó. Tel.: 66/643-730.
350-es Jawa oldalkocsival, P10 motor váz
nélkül. Tel.: 70/27-10-532.
Kétsebességű Jawa Babetta egyben vagy
bontásra eladó. Tel.: 30/457-23-02.

ÁLLAT
Növendék bárányok eladók. 20/405-77-08.
10 db 25 kg-os malac eladó. 30/277-95-43.
Háromhónapos fekete színű Mudi szuka
kutya eladó. 30/813-03-94.
Birkák eladók. Tel.: 30/67-52-575.
Süldő eladó. Tel.: 30/433-79-89.
Vágni való kisgalamb eladó. 30/433-79-89.
Továbbtartásra csirke, kacsa, és előnevelt
csirke, kacsa, némakacsa eladó a Raktár
u. 24. alatt. Tel.: 70/881-93-00.

MUNKÁT KERES, AJÁNL
Békési üzemünkben gyakorlattal rendel -
ke ző épületasztalos ipari szakmunkást al -
kalmazunk. Nerbótherm Ajtó-Ablak Kft.
Tel.: 66/411-238.
Megbízható nő munkát keres alkalman -
ként vagy folyamatosan 4-6 órában. Idős -
gondozást, takarítást. Tel.: 30/73-44-849.

EGYÉB 
Bontott kis és nagyméretű tégla eladó.
Érdeklődni: 30/278-60-55.
Elvesztettem az arany karláncom. A  be -
csü letes megtaláló magas jutalom ellené -
ben értesítsen. 20/50-89-092.
Olyan idős, egyedülálló, káros szenvedé-
lyektől mentes nénit keresek, akivel el le het
társalogni. Idős hölgy vagyok. 70/565-16-77.
Szalmabrikett kapható tavalyi áron, Béké -
sen ingyenes házhoz szállítással. Érd.:
70/94-97-145.
Szekrénysor, heverő, fotel eladó. Tel.: 66/
643-342, 70/222-10-48.
Jó állapotú, jól felszerelt férfi mountain
bike bicikli eladó. Tel.: 30/321-35-52.
Tritikálé eladó. 20/955-13-62.
Légpuskát vennék, rossz, régi is érdekel,
maximum 10 ezer Ft-ig. 20/228-58-66.
Békésen használt Vinyisztó öntöttvas
kazán van eladó. A kazán 300-350 lég köb -
métert tud befűteni. Tel.: 20/886-38-92.
Ingyen elszállítom mindenféle lomjait,
üzemképtelen dolgait, egyebeket. Tel.:
20/228-58-66.
Eladó: 30 db kúpcserép, jó állapotú asz-
talsparhert, öntöttvas kisméretű ké mé -
nyes konvektor. Érd.: Békés, Durkó u. 4.
Tel.: 66/416-580.
Tavaszi fokhagyma felfonva eladó. 20/25-
49-765.
2 db egyedi kivitelezésű éjjeliszekrény vi -
lágosszürke bútorlapból eladó. Tel.: 20/
560-91-75.
Örökzöldek alacsony áron eladók. 30/
626-14-31.
Háromsebességes, önjárós, vastag alu há -
zas, négyütemű fűnyíró eladó. Irányár: 55
ezer Ft. Tel.: 20/228-58-66.
1fázisú terménydaráló eladó. 30/29-97-907.
Kiságyba való 60x120 cm-es kókuszmat -
rac eladó. Tel.: 20/560-91-75.
Vasvázas ponyvagarázst keresek meg vé -
telre. Tel.: 66/739-890, este.
Frigolux típusú 310 literes fagyasztóláda jó
állapotban eladó. 70/382-73-16.
Öntvény sparhert eladó. 30/67-52-575.
Eladó: jó állapotban lévő fali gázkazán,
Whirlpool mosógép kisebb hibával, vasvá-
lyú, régi hűtő, ablakszárnyak, ablaklapok.
Érd.: Hídvégi u. 1. Tel.: 66/634-398.
Eladó 1 db fehér 109x80 cm-es radiátor jó
állapotban. Tel.: 20/560-91-75.
Zanussi hűtő eladó. 30/382-32-38.
Elfogadnék kidobásra szánt, még műkö dő -
képes automata mosógépet. 70/94-88-096.
Bontásból eladó tégla, blokktégla, cserép,
kúpcserép, faanyag, deszka, gerenda, kon-
 vektorok, vízmelegítő, malmikocsi, ajtók,
ablakok, gázkémények. 20/472-96-58.
2 db 50 l-es üvegballon eladó. Eladó még
egy asztalsparhert. 30/495-23-38.

Mosott homok, zsírosbödönök, 1400 W-os
porszívó, kéttáblányi háziszappan eladó.
70/236-35-37.
Női pólók, nadrágok, szoknyák, és gyer-
mekruhák eladók olcsón. 30/716-58-46.
1 db 24-es férfi kerékpár eladó 5000 Ft-
ért. 30/542-77-01.
Eladó: targonca, csillárok, falikarok,
szek rény sorok, konyhaszekrények, pa -
lackos gáz tűzhely, hintaszék, asztal,
szék, fotelek, he verő, szőnyegek. Tóth u.
22. 20/47-29-658.
Eladó Simson Star, alig használt 20 m2

szőnyegpadló, háromfiókos hűtő-fa gyasz -
tó, fehér zománcos kályha, 45 l rézüst,
gázpalack, disznótoros nagyteknő, vil-
lanyos kukoricamorzsoló. Tel.: 66/412-955.
Száraz helyen tárolt, kisbálás búzaszalma
eladó. Szállítás megoldható. Telefon.: 30/
433-79-89.
Békésen eladó: kisteljesítményű, 220 V-
os fűszerpaprika daráló és kb. 50 literes
zöld színű üvegballon. Tel.: 70/776-40-61.
2 méteres szép datolyapálma eladó. Tel.:
70/367-93-12.
4,5-es légpuska eladó. Tel: 30/457-23-02.
Egy szezonban használt 6kW hőteljesít-
ményű Irelt kandalló eladó. 30/359-55-69.
Eladó egy jó állapotú felülfagyasztós
Gorenje hűtőszekrény. 30/421-24-97.
Júlia, Romana és más szerelmes füzetek
eladók. Tel.: 20/616-95-09.
Csővázas ülőgarnitúra eladó. Érd.: 20/
886-06-50.
40 l-es tágulási tartályok és kisbálás szal-
ma eladó. Érd.: 30/376-69-16.
Eladó: 2 db rekamié, 6 db fotel, előszo -
bafal, hűtőláda, háromrészes ülőgarni tú -
ra, szobafenyő, pálma és más szoba nö -
vény. Érd.: 30/905-49-14.
Egyéves, fekete-fehér mintás franciaágy
40 ezer Ft-ért eladó. Tel.: 70/324-17-09.
Eladó: új gyapjútakaró, függönytartók,
csillár, keretbevágó fűrész, bakelit kis- és
nagylemezek a 60-70-es évek slágereivel.
Tel.: 30/272-43-50.
Három mázsa szilvacefre eladó. Tel.:
20/616-95-09.
Vegyestüzelésű kazán eladó. Békés, Nyíri
u. 6/1. Tel.: 30/273-78-07.
Nagyteljesítményű konvektort veszek.
Legyen jó állapotú. 20/36-00-470.
Kukoricamorzsoló eladó. 70/27-10-532.
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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.

Ünnepélyes keretek között
adták át a közeli napokban a
Békési Kommunális és
Szolgáltató Kft. (BKSZ Kft.)
legújabb beruházását. A kom-
posztáló telep átadáskor Izsó
Gábor polgármester elmond-
ta, hogy a cég a város lakói
számára rendívül fontos beru-
házás-sorozat végéhez érkeze-
tett. Hangsúlyozta, hogy a
BKSZ célja egy olyan komp-
lett hulladékgazdálkodási
rendszer kialakítása városunk-
ban, amely hosszútávon hoz-
zájárul ahhoz, hogy az itt élők
tiszta és rendezett környezet-
ben élhessenek.

A két éve megalakított
BKSZ Kft. már létrehozta a
házhoz menő szelektív hulla-
dékgyűjtési rendszert, máso-
dik ütemként az építési-bon-
tási hulladék előkezelő és
hasznosító telepet. A kom-
posztáló telep mintegy 15 mil-
lió forint saját erőből valósult
meg, teljes burkolt felülete
1537 m2.

Dankó Béla országgyűlési
képviselő köszöntőjében kitért
arra, hogy a beruházás a kör-
nyezettudatosságot ösztönzi, hi -
szen ha kevesebb hulladék kerül
a lerakóba, az kevésbé terheli a
környezetet. Egyben gratulált a
városnak ahhoz, hogy mindezt
önerőből végrehajtotta.

Ilyés Péter ügyvezető el -
mondta, hogy a komposztálás
folyamata 1-1,5 hónapot vesz
igénybe folyamatos szakmai
kontroll mellett. A kész kom-
poszt Békés közterületein lesz
hasznosítva.                  B. T.

Működik a komposztáló

Izsó Gábor, Dankó Béla és Ilyés Pé -
ter az átadott komposztáló telepen.
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– Tisztelt sértett! Ezt a meg-
szólítást kérte ugyebár, amíg,
mint mondta, jogerős ítélet
nem születik az ügyében.
Miért keresett meg minket?

– Igen, így kértem, és azért
kerestem meg az újságot,
mert úgy éreztem, hogy az én
ügyem közügy is egy kicsit,
szomorú, de tanulságos.
Elmondhatom? Úgy, ahogy a
rendőrségen is megtettem.

– Természetesen, hallgatjuk.
– Békésen élek, a helyi

Fidesz tagja vagyok. Sajnos a
helyi Fidesz kettészakadt, nagy
lett az ellentét a két tá bor
között, a régiek és az újak
között. Az elmúlt napokban
egy este a városba mentem
autóval, és láttam, hogy a DÁV
épületénél sokan vannak, a
helyi fideszesek, az újak.
Engem, mint sok más régi ta -
got nem hívtak meg. Meg -
álltam, és láttam, hogy az épü-
let előtt ül egy új prominens.
Megkérdeztem tőle, hogy a
múltkori gyűlés után miért
hallgatóztak a bokorban, ami-
kor páran megálltunk beszél-
getni? Beszélgeté sünk alatt ki-
be járt az épületből egy fiatal-
ember tagtársunk, aki folya-
matosan sértegetett és trágár
szavakkal illetett engem, mire
én megkértem, hogy ne tegye
ezt, és képviselő urunkat is kár
volt hasonló szavakkal illetnie a
háta mögött a múltkoriban. De
ő csak folytatta a szitkozódást,
majd odajött és megütött. Ő, a
fiatalember, engem, a tagtár-

sát, egy 67 éves asszonyt. Az
előbb említett ott ülőt megkér-
deztem, hogy látta-e az esetet,
de ő azt mondta, hogy csak egy
kis dulakodást látott. Egy
másik tagtársam kijött és
leszidta azt, aki megütött, de
az ott ülő hallgatott, gyakorla-
tilag tétlenül asszisztálta végig
az egész folyamatot a szitkozó-
dástól a tettlegességig, és csak
akkor szaladt utánam, mikor az
autó felé mentem, és hívott,
hogy menjek velük vacsorázni.
Erre az engem ütlegelő megint
trágár szavakkal illetett, én
pedig elmentem az ügyeletre
látleletet vetetni, majd a rend-
őrségre. Az ügyem a bíróságra
került. Nagyon bántott és most
is bánt a dolog. Van egy jó kor-
mányunk, egy nagyszerű
miniszterelnökünk. Végre van
talpraesett országgyűlési kép-
viselőnk, jó a városvezetésünk,
és akkor épp a helyi Fideszben
történik ilyesmi a sok új, pozí-
cióra és hatalomra éhes tag
miatt, akik a 2010-es 2/3-os
nyereség után léptek be, és
akik a régieket kiszorítják.
Azokat, akik a terhet vitték,
dolgoztak a nehéz időkben,
ellenzékben. Ezt szerettem
volna elmondani, mert úgy
gondolom, hogy egy helyi kor-
mánypárt ügye közügy is.

– Köszönjük, hogy hozzánk
fordult, és ígérjük, hogy a jog-
erős döntés után visszatérünk
az Ön ügyére.

– Én is köszönöm, hogy
elmondhattam.

Szomorú

A BÉKÉSI ÚJSÁG legfrisseb lapszámát 
és a korábbi lapokat archívumban megtalálja 

honlapunkon – www.bekesiujsag.hu
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Október 11. szombat 15 óra
Békési FC-Füzesgyarmat bajnoki focimeccs.
Sportpálya

Október 11. szombat 18 óra
Szüreti Batyus Táncház a Belencéres
Néptáncegyüttessel élő zenével.
Petőfi u. 21.

Október 11. szombat 18 óra
Mészáros János Elek énekes fellépése. A belé-
pés ingyenes.
Kulturális központ

Október 11. szombat 18 óra
Békési FKC-Pick Szeged U23 bajnoki kézi-
labda-mérkőzés
Sportcsarnok

Október 14. kedd 16 óra 
Találkozás Nyáry Krisztiánnal, az „Így szerettek
ők” című könyvek szerzőjével. A szerzővel
Szilágyiné Szabó Ágnes tanár beszélget.
Könyvtár

Október 16. csütörtök 17 óra
Szicsek Margit szakpszichológus előadása „Lelki
egészségünk” címmel. 
Könyvtár

Október 17. péntek 16 és 17 óra
„Könyv a párna alatt” című olvasói pályázat
eredményhirdetése. Majd Tinkó Máté békési
születésű szerző első verses kötetének zenés
bemutatója. A szerzővel Székely Örs és Vass
Norbert beszélget, míg a zenei aláfestésről
Palágyi László gondoskodik. 
Könyvtár

Október 18. szombat 18 óra
Békési FKC-Mezőkövesd bajnoki kézilabda-
mérkőzés
Sportcsarnok

Október 19. vasárnap 15 óra
Süti-parti és receptcsere a Süti sütő ver-
seny eredményhirdetése. Jelentkezés októ-
ber 15-ig.
Könyvtár

BÉKÉSI PROGRAMAJÁNLATOK OKTÓBER 7-21. KÖZÖTT

Azt mondják, a legjobb társaságokban
már nem is kell elmondani a vicceket, elég,
ha a poénokra utalunk, a többit meg min-
denki elé képzeli. (Lásd a címet…) Hogy
miért? Annak ezer meg egy oka van. Ez az
utóbbi mondat is egy vicc csattanója - de lás-
suk magát a szöveget. Püspök látogat a kis-
faluba, kérdezi a plébánost, miért nem
harangoznak. „Annak ezer meg egy oka van,
püspök uram!”– válaszolja a pap. „No, akkor
legalább egyet mondjon!”– kéri a főpap.
„Példának okáért a templomnak nincsen
harangja”– válaszolja a megszeppent egy-
házfi. „No, akkor a többit már ne is sorolja!”
Így keletkezett az „annak ezer meg egy oka
van” közmondás. Ha ezer meg egy nincs is,

de néhányat azért górcső alá vehetünk.
Gyakran találkozunk félinformációkkal, a

régi viccek kedvelői ezt a – természetesen
sosem létezett – „Jereváni Rádió” adásából
ismerhetik. A régi történet szerint megkér-
dezték a jereváni rádiót, igaz-e, hogy
Moszkvában Ladákat osztogatnak. Igaz, nyi-
latkozta a bennfentes, de nem Moszkvában,
hanem Péterváron, nem Ladákat, hanem
Moszkvicsokat, és nem osztogatnak, hanem
fosztogatnak. 

Végül, ha már az „átkosnál” tartunk, egy
másik csattanóból született őskövület-szólás:
Tudják-e, mi a különbség a szocializmus és a
feleség között? Semmi. „Ez van, ezt kell sze-
retni.”                      Szilágyiné Szabó Ágnes 

Egy nyelvet beszélünk
HA ÉN EGYSZER KINYITOM A SZÁMAT!

Horgász
szemmel

Jómagam több pergető bot
tulajdonosa vagyok és már
építettem is, azaz a saját per-
gető technikámhoz igazítot-
tam, ezért szeretnék segítsé-
get adni azoknak, akik most
keresnek ilyen botot. Lega lap -
vetőbb, hogy tisztázzuk, mi -
lyen halfajra szeretnénk hor-
gászni és mekkora műcsalival
szeretnénk pergetni. Ezekből
állapítsuk meg a bot hosszát
és dobósúly tartományát. Fon -
tos szempont még, hogy fo -
lyón horgászunk-e vagy vala-
melyik holtág taván. A folyó-
vízi pergetéshez gyors akciójú,
vékony, könnyű, pattanós
hegyű botot érdemes választa-
ni, mivel a víz sodrása beleka-
paszkodik a műcsaliba és a hal
is rávág. A botok hossza szin-
tén fontos, itt is mellé lehet
fogni. Manapság egyre na -
gyobb teret hódítanak a rövi-
debb botok. Ezek hossza 1,8-
2,1méter. Ezekkel a botokkal
akár egész napos pergetésnek
nekiindulhatunk, nem fog el -
fáradni a karunk és a hátunk.
A mostani korszerű profi bo -
tok a régi pergető botokhoz
képest negyedannyi súlyúak, a
karbon gyártás csúcsán áll-
nak, és még tovább fejlesztik
őket. A zsinórvezető  gyűrűk
súlya is minimálisra csökkent.
Egyes típusoknál az orsótartó
biztonságosan fogja az orsót.
Ez is egy szempont az ideális
pergető bot megválasztásánál. 

Szekerczés Sándor

AZ IDEÁLIS 
PERGETŐ BOT

Fennállásának legnagyobb
sikerét érte el a Békési Kajak –
Kenu Club a kenu szakágban.
A mindössze 16 esztendős,
Seller László-tanítvány, La czó

Dániel az Oklahoma Ci tyben
tartott Maraton Vi lágbaj nok -
ságon óriási fölénnyel győzött
az ifjúsági korú kenu kettesek
mezőnyében. Párja az UTE-s
Dóri Bence volt. A 18,75 km-
es távot öt körben kellett telje-
sítenie a versenyzőknek, mely-
nek során négyszer kellett
közel 200 métert a hajóból
kiugorva futniuk is. Daniék
már a rajt után megléptek a

mezőnytől, és végig magabiz-
tosan versenyezve, előnyüket
fokozatosan növelve magabiz-
tosan győztek egy szintén
magyar páros előtt.

Óriási siker ez a fiatalok-
nak, edzőjüknek, a békési
klubnak, Békés városának, és
Békés megyének is. Ma gyar -
ország legsikeresebb sportágá-
ban, kajakban már büszkél-
kedhet a békési klub felnőtt
világbajnokkal, ifi világbajno-
ki dobogóssal, EORV győztes-
sel, de kenuban most először
ért fel a világ tetejére békési
sportoló.

Világbajnok
békési kenus

Mostanság kezdi meg a
2014/15-ös bajnokságot az
NBI/B-ben a BSzSK férfi ko -
sárlabda csapata. Balog Vil -
mos és Balog Lajos edzők már
a nyáron elkezdték a csapat-
építést. Újként érkezett az
NBI/A-ból Koma Dániel és
Kovács Benedek, valamint
szerbiai első vonalas csapatból
Daniel Krstic. Mivel az
MKOSZ szabály előírja, hogy
a mérkőzéseken egy 18 éves
korosztályú játékosnak végig a
pályán kell lennie, a fiataljaink
mellé érkezett Béres Nándor. 

Jó előjel, hogy csapatunk
megnyerte a Madzagfalvi
Napokon teltházzal megren-

dezett Viharsarok Kupát és
harmadikok lettek egy orosz-
lányi kupában. 

Igazi öröm, hogy a békési
sportcsarnokban újrafestették
a kosárlabda pályát és műkö-
dik az időjelző is. Lapunk
nyom dába kerülésekor, októ-
ber 4-én itt látják vendégül a
Tehetséges Fiatalok-Budapest
csapatát a bajnoki rajton. E. K.

Rajtol a bajnokság
a kosarasoknál

Újabb országos bajnoki
éremmel tértek haza a Békési
DAC atlétái. A Székesfehér -
váron megrendezett többpró-
ba bajnokságon a Nyeste Ág -
nes, Veres Fanni és Domokos
Tímea alkotta ifjúsági lány
hétpróba csapat ezüstérmet

szerzett. A lányok a hatodik
szám után még a negyedik
helyen álltak, de a záró szám-
ban, 800 méteren a dobogó
második fokára futották ma -
gukat. Külön bravúr, hogy
mind a három lány egyéni
csúccsal zárta a versenyt.

Bajnoki ezüstérem
atlétáinknak

Egykori Cukorka dolgozók figyelem!
Szeretettel meghívjuk a Cukorka Üzem összes volt dolgozóját egy beszélgetésre 

a Dübögő étterem konferenciatermébe október 16-án, csütörtökön 14 órára. 
Információ, jelentkezés: 70/363-38-00, zsuhegely@gmail.com.
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