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KÉTHETENTE MEGJELENÕ, INGYENES KÖZÉLETI FOLYÓIRAT

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

8%
Motorkerékpárral.

A Kossuth utca 4. szám alatti (egykori járásbíróság) épületét állami tulajdonba adta a város, hogy
felújítását követően ott lehessen a Békési Járási
Hivatal központja.

35%
Kerékpárral.

22%
Autóval.

átköltözhessenek és minden
igazgatási szerv egy fedél alá
kerüljön. Ide összpontosul
majd az ügyintézés egésze és
itt lesz a kormányablak is.
Izsó Gábor polgármester
elmondta még, hogy a városképet meghatározó patinás
épületet hasonló stílusban
építik újjá. Az új funkció egyben a centrumot is kitolja a

Az erről szóló átadás-átvételi szerződést szeptember 15én látta el kézjegyével Izsó
Gábor polgármester és Gajda
Róbert, a Békés Megyei

35%

Dr. Csarnai Judit, a Békési
Járási Hivatal vezetője hozzátette, hogy az egység jelenleg
57 alkalmazottal évente mintegy százezer ügyben jár el,

Gyalogolok.
Szavazzon ön is!
www.bekesiujsag.hu

A felvételen balról jobbra Tárnok Lászlóné jegyző, Izsó Gábor polgármester, Gajda Róbert kormánymegbízott és dr. Csarnai Judit hivatalvezető.

Kormányhivatal vezetője. A
kormánymegbízott elmondta,
hogy a több százmilliós felújítási munkákra állami támogatást vagy pályázati forrást szeretnének megszerezni.

Újra itthon
Interjú Pocsaji Ildikó képviselôvel
– Ön talán a legtöbb kérdést felvető képviselő és képviselőjelölt a városban. Bizonyára azért, mert két éve volt
egy „vitatott” döntése. Beszélne erről?
– Már általános iskolás koromban elkerültem Békésről a
tanulmányaim miatt. Szegeden és Budapesten nőttem fel,
de a szívem mindig hazahúzott. Sajnos a családi életem
úgy alakult, hogy gyerekem
nem születhetett, bár nagyon
szeretem őket. Talán ezért is a
színjátszó csoport a „famíliám”, és ez magyarázza ösztönös vonzódásom a csapathoz,
szeretem az összefogást, összetartozást. Az idegenben összegyűjtött tapasztalatot már
érett fejjel, megállapodva,

előbb ösztönösen, majd egyre
tudatosabban szerettem volna
a város javára fordítani. Munkahelyemen is ezt próbáltam
közvetíteni. Nagy-nagy örömömre, 2010-ben Izsó Gábor
és csapata felkért a közös
munkára. Ebbe a kellemes és
hasznos légkörbe kavart bele a
politikai számomra eddig
ismeretlen ármányos és körmönfont oldala, amely a biztos hátteremet szétzilálva egy
olyan útra kényszerített – a
szó teljes értelmében – amely
számomra előbb csak idegen
volt, majd annyira nyomasztó,
hogy megtanultam, milyen
rettenetes érzés társaságban
magányosnak és kiszolgáltatottnak lenni.
Folytatás a 3. oldalon

ennek kétharmada Békésen
intéződik. Ezért fontos, hogy a
másfél évvel ezelőtt ideiglenesen használatba vett Kossuth
utca 3. szám alatti épületből a
lehető legrövidebb időn belül

ligetig, így a járási hivatal és
környéke másodlagos városközponti szerepet kaphat és
általa Békés körzetközponti
szerepe is erősödni fog.
Szegfű Katalin

Csemegézzünk a városunkban induló jelöltek listájáról.
Már első látásra szembeötlik, hogy a tényállás nagyon
hasonlít a négy évvel ezelőttiekre. Akkor is szembefordult a
helyi Fidesz a jobboldali, kormánypárti, várost vezető csapattal, a Jobboldali Összefogással. A szlogen sem változott: kizárt a pályázati pénzekhez jutás, ha nem ők a városvezetők. Ha ez igaz lenne, akkor
nem hoztak volna az
Összefogás tagjai közel 4 milliárd forint fejlesztési összeget a
városba. De tudtak hozni, mert
– a helyi Fidesz megtéveszteni
akaró taktikája ellenére – még
Budapesten, a kormány, a párt
országos vezetése számára is
világos, hogy a mai városvezetés garancia a polgári értékek
megvalósítására. Ezért támogatja őket a KDNP is. És ezt
tudja Dankó Béla is, bármit is
írjanak helyi pártlapok. Akkor
Erdős Norbert egyéni politikai
ambíciói vezették őket. Ma a
helyzet alig változott, hiszen a

háttérben most is ott van.
Minden azért történik, hogy
Brüsszelből visszatérhessen a
megyei közéletbe. Rácz Attila
az ő megtestesítője, egyéni
becsvággyal fűszerezve. Kétszer
akart már alpolgármester lenni
politikai háttéralkuk révén,

legutóbb épp Izsó Gábor támogatását kötve ehhez. Most a
polgármesteri cím az áhított
cél. Csapatuk is különös egyvelege a jórészt a pártba a 2010-es
2/3-os győzelem utáni belépőknek, és a jobb sorsra érdemes, sértődött „gazdáknak”.
Folytatás a 3. oldalon

Átadták a szennyvíztelepet
Ünnepélyes keretek között
adták át városunk korszerűsített szennyvíztisztító telepét.
Mint azt Izsó Gábor polgármester elmondta, az önkormányzat közel 500 millió
forintból modernizálta és
bővítette ki a telepet, amit
még 1993-ban építettek, az
akkor korszerűnek tartott
technológiával és kapacitással.
A város teljes területén kiépített szennyvízhálózat és az
ingatlanok
rácsatlakozása
következtében azonban olyan
terhelés érte a tisztítótelepet,
amely miatt a telep szervesanyag tisztítása már csak a
határérték fölött tudott megvalósulni. Ezért e fejlesztés
elodázhatatlanná vált, a
Körösök élővilágának megóvása valamint a város hosszú

távú gazdasági elképzelései is
indokolták.
Az átadáson Dankó Béla
országgyűlési képviselő kie-

majd a rendszer kapacitásproblémáit és mindamellett
az önkormányzat környezettudatos szemléletének kö-

FOTÓ: GAZSÓ JÁNOS (GA-PIX FOTÓ)

Öt polgármesterjelölt és
42 képviselőjelölt verseng
majd egymással az október 12-i helyhatósági választáson Békésen. A jelölteket – vállalásunknak
megfelelően – bemutatjuk
a mostani lapszámban, a
2. oldalon. Olvashat nak
továbbá az utóbbi napokhetek fontosabb rendezvényeiről is, így a szennyvíztelep és a Rákóczi utcai felújított iskolaépület átadásáról. Közeledik a Tökmulatság ideje is, a rendezvényről a 4. oldalon írunk
részletesebben.

FOTÓ: A SZERZŐ FELVÉTELE.

Lapunk elé…

Mondjuk ki,
tegyük meg!

FOTÓNK ILLUSZTRÁCIÓ

Új helyre költözik a járási hivatal

Milyen járművel
közlekedik
a leggyakrabban
városon belül?

A korszerűsített szennyvíztelepnél a nemzeti szalagot Dankó Béla
országgyűlési képviselő és Izsó Gábor polgármester vágta át.

melte, hogy a korszerűsített
telep több évtizedre megoldja

szönhetően jóval tisztább víz
kerül vissza a folyóba. Egyút-

tal gratulált a városnak a beruházáshoz. Katona Tibor termelési igazgatóhelyettes, mint
a kivitelező cég képviselője
elmondta, hogy kiválóan, az
elvárt kritériumoknak és
követelményeknek mindenben megfelelően működött a
próbaüzem alatt a korszerűsített berendezés. A szakemberek mérései azt mutatták,
hogy a tisztított víz szennyezettsége bőven a határérték
alatt van, megfelel az uniós
elvárásoknak.
A nagyobb kapacitású
rendszer kialakítása az Európai Unió támogatásával, a
Kohéziós Alap társfinanszírozásával valósult meg, 82,36%os támogatási intenzitással,
összköltsége 498,8 millió forint volt.
B. T.
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Békési indulók az október 12-i választásokon
Október 12-én mások mellett a polgármester személyéről és a képviselő-testület összetételéről is dönthetünk. Városunkban öt személy indul a polgármesteri székért, míg 42-en szeretnének bekerülni a tizenegy fős testületbe. Az alábbiakban a jelöltek bemutatkozását olvashatják ábécérendben.

IZSÓ GÁBOR

MÉSZÁROS SÁNDOR

RÁCZ ATTILA

SZALAI LÁSZLÓ

Jobbik

független

NÖBLE

Fidesz

MSZP

Földesi Mihály vagyok,
47 éves, nős,
három gyermek büszke
édesapja. Mezőbe rény ben
születtem és 1981 óta
Békésen élek.
Tizenkét éven keresztül
dolgoztam
főállásban
nevelőtanárként a város
általános- és középiskoláiban. Főállásommal párhuzamosan bekapcsolódtam
a végzettségemnek megfelelő oktatómunkába is.
Egy éven át banki tevékenységet folytattam a
helyi OTP-nél. Jelenleg
egy nagy cégnél területi
feladatokat látok el, ahol
hálózatépítéssel, -üzemeltetéssel,
marketinggel
foglalkozom.
Szabadidőmben családommal őstermelőként
negyvenegy hektárnyi területen gazdálkodunk.
Így saját „bőrömön” érzem a mezőgazdaságban
dolgozók küzdelmét. A
családi önellátás, biokertészet gyakorlatával több
éve próbálkozom.
Programomat a www.
facebook.com/jobbik.bekes
honlapon és nyomtatásban
is olvashatják. Segítsen szavazatával 2014. október
12-én, hogy visszatérjenek
városunkba a kényszerből
elvándorlók!

Izsó Gábor
vagyok, Békés
polgármestere. Mi, polgármester-jelöltek, az elmúlt
négy évben
mindannyian megkaptuk a
lehetőséget, hogy dolgozzunk városunkért. A kérdés most ez: élt-e ki-ki ezzel a lehetőséggel? Gyarapodott-e a békésiek nagy
közössége munkánk nyomán? Az én válaszom erre
a kérdésre egyértelmű igen.
Pedagógusként, sportemberként tudom, hogy a
parttalan viták helyett
jövőnkért küzdeni kell.
Polgármesterként az Önök
támogatásával egy olyan
közösség bizalmát nyertem
el két alkalommal is, akik
velem együtt hisznek a
közös munkában. Büszke
vagyok a közösen elért
eredményeinkre. A helyi
vállalkozásokkal együtt
sikeresen használtuk ki
mind az Uniós, mind a kormányzati pályázatokat.
Megújult intézményeink,
beruházásaink, alkotó közösségeink megteremtették Békés továbblépésének
útját. A következő évek
sikere újra a tetteken dől
majd el. Támogassák hát
szavazatukkal a Jobboldali
Összefogást, s velük együtt
a megkezdett munkánk
folytatását!

Tősgyö ke res békési vagyok. Tizenhat éves képviselői tapasztalataimat és
három összevont bizottsági elnöki
munkámat is tudom nyújtani a város hasznára.
Mivel úgy láttam, a város
fejlődése a korábbi úton
megtorpant, váltanunk
kellett, új utat kellett találni. A Nemzeti Összefogás Békésért Lokálpatrióta Egyesületet ebben a
szellemben hívtuk életre.
Alapelvünk: a város lakosságának akarunk megfelelni és nem a pártérdeknek. Három dolgot biztosan ígérek: kemény, kitartó, szívós munkát! Azon
dolgozunk, hogy gyermekeink ne más országokban
boldoguljanak, hanem a
Békésen tudjanak megélni. Ehhez a város meglévő
értékeit kell ésszerűbben
kihasználni. Fontos, hogy
a város lakói biztonságban
érezzék magukat és annak
sorsáról ne egy-két ember
döntsön, hanem önök
kapjanak nagyobb teret
elképzeléseik megvalósítására. Támogassanak engem és képviselő-jelöltjeinket, és mi továbbra is
mindent megteszünk Békés város és az önök érdekében!

Békésen
születtem, és
itt is élek, három gyermek
édesapja vagyok. Fiatal
koromtól
kezdve önállóan dolgozom.
Vállalkozásaimat
saját
erőmből építettem fel, tevékenységeim szem előtt
vannak, helyben adózom
utánuk. Hivatásomnak tekintem a közéletben való
részvételt. Évek óta tagja
vagyok a Fidesznek. A
helyi csoport elnökeként,
jelentős erőfeszítéseket tettem a korrekt, megegyezésen alapuló politikai kultúra bevezetésére. Aki ismer, tudja, hogy nem a
megosztásra, hanem az
erők egyesítésére törekszem. Fontosnak tartom,
hogy Békés befektető- és
vállalkozásbarát településsé váljon. Kiemelt célomnak tekintem, hogy minél
több békési ember dolgozhasson az önkormányzati
beruházások megvalósítása
során. Erős lobbi tevékenységet kívánok folytatni,
hogy sokkal több uniós és
hazai forrás kerüljön városunkba. Civil szervezetekben is vállalok feladatot.
Meggyőződésem, hogy
Békést politikai széthúzás nélkül a megoldandó
feladatok mentén kell
vezetni.

Szalai László gépészmérnök, gazdasági szakmérnök vagyok.
Programunk
kulcsa a munkahelyteremtés. Csökkentjük az iparűzési adót, hitellel támogatjuk a munkahelyek létrehozását (pályakezdő fiataloknak, induló
vállalkozásoknak további
kedvezmények). Ösztönözzük a helyi beruházásokat, vállalkozások betelepülését. Munkahely megtartási alapot hozunk létre.
Csökkentjük a kommunális adót, talajterhelési díjat,
a mentességi korhatárt
leszállítjuk 60 évre. Növeljük a fiatalok továbbtanulási, lakáshoz jutási, a
polgárőrség, a mezőőrök,
civil- és sportegyesületek
támogatását. Hozzájárulunk a jogosítvány és a
nyelvvizsga megszerzéséhez. Újraindítjuk az útaszfaltozást. A perem kerületeket felzárkóztatjuk. Korszerű eszközökkel felszerelt, felújított Rendelőintézetet hozunk létre.
Tömblakások felújítására
alapot létesítünk. Játszótereket, parkolókat építünk. Békést újra fejlődési
pályára állítjuk.

FÖLDESI MIHÁLY

Békésiek, együtt haladjunk
a tisztesség útján!
1. vk.: Zubán István
2. vk.: Földesi Mihály László
3. vk.: Nagy Károly
4. vk.: Kiss Zoltán
5. vk.: Bereczki Gábor
6. vk.: Király Mihály
7. vk.: Kima Dávid
8. vk.: Dr. Seres István

Egynek minden nehéz, soknak
semmi sem lehetetlen.
1. vk.: Miklós Lajos
2. vk.: Dr. Pálmai Tamás
3. vk.: Barkász Sándor
4. vk.: Deákné Domonkos Julianna
5. vk.: Balázs László
6. vk.: Izsó Gábor
7. vk.: Mucsi András
8. vk.: Pocsaji Ildikó

Békésiek a békésiekért,
pártérdekek nélkül!
1. vk.: Vámos László
3. vk.: Kovács Gábor
4. vk.: Fábi István
5. vk.: Andor János
6. vk.: Takács Gábor
7. vk.: Korcsog György
8. vk.: Zuba János

Mögöttünk a kormány,
előttünk a város.
1. vk.: Pásztor János
2. vk.: Juhos János
3. vk.: Varga Emília
4. vk.: Csurka Péter
5. vk.: Rácz Attila
6. vk.: Pataky Attila
7. vk.: Dr. Tóth Attila
8. vk.: Koppné dr. Hajdu Anikó

Együtt Békéssel a sikeres Békésért!
1. vk.: Dr. Rácz László
2. vk.: Takács János
3. vk.: Dr. Gosztolya Ferenc
4. vk.: Szalai Ádám
5. vk.: Szalai László
6. vk.: Gál Béla
7. vk.: Molnár Gábor
8. vk.: Szabó Gábor

Merjünk nagyot gondolni!
2. vk.: Rigler Miklós

Lapzárta előtt jutott el szerkesztőbizottságunkhoz Juhos
Jánosnak, a Békési Ipartestület
elnökének sajtóközleménye,
melyben a szervezet elhatárolódik lapunknak egy, reá vonatkozó állításától.
A
sérelmezett
részlet:
„…érdekes az Ipartestület váltása az MSZP-hez közeli státusból
a helyi Fidesz mellettibe” – csupán tényeket tartalmaz, minden
bántó szándék nélkül. Amenynyiben ezzel valótlanságot állítottunk, úgy ezúton is megkövetjük az Ipartestület tagságát.
A helyi Fidesz plakátján
Rácz Attila korábbi rádiótulajdonost, temetkezési vállalkozót, és több kereskedelmi tevékenységet folytató üzlet üzemeltetőjét jelöli meg a helyi
Fidesz polgármester-jelöltjének. Juhos János úr figyelmét
bizonyára elkerülte, hogy e
plakáton feltüntették az Ipartestület logóját is.
Sőt, korábbi állítása után,
mely szerint a Békési Ipartestület pártokat nem támogat
a 2014-es választásokon, maga is képviselő-jelöltként indul
veje, Rácz Attila oldalán.
A szerkesztőség
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Mondjuk ki, tegyük meg!
SZEPTEMBER 20-27.
Levendula Patika (Csabai u.)
SZEPT. 27-OKTÓBER 4.
Jázmin Patika (Rákóczi u.)
OKTÓBER 4-11.
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 Tüdőgondozó épületében) érhető el.
Telefon: 66/416-637.

ANYAKÖNYVI
HÍREK
Házasságot kötöttek:
Haránt Márk Tivadar
(Békés) és Durkó Renáta
(Békés), Szabó Péter
(Békés) és Gadóczi Erzsébet (Békéscsaba), Római Tibor (Békés) és
Suha Rita (Békés), Prjevara Richárd (Kétsoprony) és Nagy Beáta
Eszter (Békés).
Sok boldogságot kívánunk!
Elhunytak: Somlyai
József (60 évesen), Vetési
István (72, Murony),
Szász János (55, Tarhos),
özv. Salát Györgyné Molnár Erzsébet (83), Balog
László (89), Szalacsi Jánosné Szabó Ilona (85),
özv. Okányi Istvánné
Illyés Julianna (97), Balogh Ilona (63), Vrbovszki
Andrásné Jakucs Anna
(92), Takács László ny. ref.
lelkész (98).
Nyugodjanak békében!

Folytatás a címoldalról
Régi fideszes, aki már akkor
tag volt, amikor azért még
lenézték, üldözték ezért az
embert, nincs közöttük. Ők
már nem kívánatosak. Már
nem elvekről, hanem hatalomról, pénzről van szó. Ott
nincs már számukra hely.
Érdekes az is, hogy közülük
egyedül Tóth Attila nyert
valaha is választást egyéni
képviselőként. Legutóbb épp
a Jobboldali Összefogás színeiben, 2006-ban. A többiek
szüzek, vagy bukottak. Vagy
maximum listán bejutottak.
Van olyan is, akit minap még
MSZP-ben való indulásra kértek fel a városi legendák szerint, de inkább mezt cserélt és
átigazolt. Igaz, kicsit késve,

Választási tudnivalók II. rész
A hivatalos kampány augusztus 23-án kezdődött és a
szavazás napján 19 óráig tart.
Kampánycsend nem lesz.
Az önkormányzati választás
alkalmával a hatályos jogszabályok nem teszik lehetővé a
külképviseleten való szavazást.
A jelöltek, jelölő szervezetek nem részesülnek kampánycélú költségvetési támogatásban.
Az önkormányzati választáson a következő választási bizottságok működnek: szavazatszámláló bizottság, helyi
választási bizottság, területi
választási bizottság, Nemzeti
Választási Bizottság.
A helyi önkormányzati képviselőket és polgármestereket

Vaxos mosás,
kárpittisztítás,
belső takarítás,
alufelni tisztítás,
gumiápolás, polírozás

Bejelentkezés: 20/33-44-088,
30/496-54-37, 66/414-544.
Békés, Táncsics u. 29/1.
Nyitva: hétköznap 8-17 óráig,
szombaton 8-12 óráig.

magyarországi lakóhellyel rendelkező európai uniós állampolgárokat illeti meg. Nincs
választójoga annak, akit a bíróság a választójogból kizárt bűncselekmény vagy más korlátozottsága miatt, vagy kiskorú.
Külföldön élő (magyarországi lakcím nélküli) magyar állampolgár nem szavazhat, mivel nincs magyarországi lakcíme, de jelölt lehet. A választópolgár bármely
választókerületben választható, nem kell azon a településen laknia, ahol önkormányzati képviselővé, polgármesterré, főpolgármesterré jelölik. Jelöltet csak az a választópolgár ajánlhat, akinek lakcíme a választókerületben van.

az idei évtől kezdve a korábbi
négy év helyett már öt évre
választjuk.
Magyarország
Alaptörvénye alapján minden,
Magyarország területén lakóhellyel rendelkező nagykorú
magyar és európai uniós állampolgárt megillet az a jog, hogy a
helyi önkormányzati képviselők
és polgármesterek választásán
választó legyen. Részt vehetnek
a választásban a magyarországi
lakóhellyel rendelkező, menekültként,
bevándoroltként
vagy letelepedettként elismert
nagykorú személyek is.
A választhatóság joga a
magyar állampolgárokat és a

A BÉKÉSI ÚJSÁG kéthetente 10 ezer példányban 5 településen jelenik meg.
Szeretné reklámüzenetével elérni Békés, Bélmegyer, Kamut, Murony és Tarhos lakóit?
Akkor hirdessen nálunk, barátságos árakon!
Telefonszámunk: 30/432-20-30. E-mail: bekesiujsag@gmail.com.
BÉKÉSI ÚJSÁG – a békési és környékbeli családok lapja!

Újra itthon
Lehoczki Autómosó és autókozmetika

ben. Az elmúlt nyolc év
azonban megmutatta, hogy
előre csak a munka viheti
közös ügyünket. Mint négy
éve, most is a választókra és
nem vitázó politikusokra kell
bíznunk a döntést. Békésnek
jövője nem egy rövid politikai vitán, hanem sok év munkája alapján dől majd el
október 12-én.
És végül ismételjük át: mit
tegyen az egyszerű békési
választó? Mondja ki véleményét és cselekedjen saját
véleménye szerint, saját
józan „paraszti” esze diktálta
módon: szavazzon. Voksoljon arra, akit jó embernek
tart, akit szíve sugall neki.
Hogy legyen újból a béke
helyszíne a békési közélet.

mert nehezen találtak megfelelő méretet számára. Olyan is
van, akinek új, „párizsmentes”
békéscsabai munkahelyéről
csodákat mesélnek, ahová a
választás után dobbanthat a
lenézett „porfészekből”. Persze ezek legendák csupán…
De jó tudni róluk, utánajárni
valóságtartalmuknak.
Amúgy a kampány aljasabb, alattomosabb, sunyibb,
hazugabb, mint az eddigiek.
Olyan délies, balkáni. Ezért is
üdítő a mai városvezetés jelöltjeinek tiszta, nyugodt
hangja, logikus érvelése, nyílt
mocskolkodásba
torkolló
vitákban való részt nem vétele. Mert egyes politikai erők
ismét választási vitát kezdeményeztek a kampány jegyé-

Interjú Pocsaji Ildikó képviselôvel
Folytatás a címoldalról
– Hogyan szabadult ebből
a kutyaszorítóból?
– Kilátástalan helyzetemben felemelő érzés volt, amikor a régi kedves „családom”
újra megszólított és befogadott. Higgyék el, hogy a
Bibliában leírt tékozló fiú története teljesen igaz. Nő
létemre saját bőrömön tapasztaltam meg azt, hogy a visszatérés és a visszafogadás egyaránt katartikus öröm. Az életem elmúlt legrosszabb két éve
még inkább megedzett és
eltökélt, hogy teljes erőmmel
Izsó Gáborral és csapatával
dolgozhassam. Ez a garnitúra
valóban elkötelezetten és önös

érdekektől mentesen tett és
tesz kedves városomért,
Békésért.
– Azt mondta, hogy a rossz is
jó volt valamire. Hogy érti ezt?
– Összehasonlítási alapom
lett annak eldöntésére, hogy
milyen az, amikor két politikai formáció is ugyanazt állítja magáról, de amíg az egyik
csak beszél a témáról, a másik
tesz is érte. Az egyik csak
önmagáért van, saját, önös
érdekek mentén propagandázik, a másik meg leszegett fejjel, konokul, keményen, áldozatot hozva dolgozik a település közösségéért és sokkal
inkább ad, mint kap.
– Zárszóként mit szeretne

FOTÓ: APÁTI-NAGY LAJOS (GA-PIX FOTÓ)

Gyógyszertári
ügyeleti rend

Pocsaji Ildikó.

üzenni a békésieknek?
– Először is azt, hogy hálás
szívvel köszönöm megértésüket, szeretetüket. Úgy érzem,
már túl vagyok életem azon
részén, amely a saját szórakoztatásomról szól, most már
csak szolgálni szeretnék, örülve minden percnek, ami
ebben a nagyszerű időszakban
múlik el. És nagyon köszönöm az interjúlehetőséget is.
-isn-

Je g y z e t

Mélység és magasság
Pálmai
Tamás

Elleneink közül sokan azt
várnák, hogy ha adott e
jegyzet írásának lehetősége,
akkor így, választások előtt
minden sorát a velünk szemben állók, ellenünk indulók
lejáratására használjam fel.
Nem jó gondolat. Nem gyűlölni, ütni, verni, csalni,
csúsztatni, hazudni kell. Az
sehová sem vezet. Árt mindenkinek. Annak is, aki ezt
teszi, annak is, aki ellen teszik, annak is, aki tanúja
mindennek, és semmi köze
egy település fejlődéséhez,
sőt visszarántja azt.
Egy régi keleti bölcselet
szerint a régiek, akik tiszta
erkölcsi összhangot akartak
a világban, először nemzeti
életüket rendezték el. Akik
el akarták rendezni nemzeti
életüket, otthoni életüket
szabályozták. Akik otthoni
életüket akarták szabályozni, először egyéni életüket
akarták művelni, először
szívüket hozták rendbe.
Akik szívüket akarták rendbe hozni, először akaratukat
tették őszintévé. Akik akaratukat akarták őszintévé
tenni, először eljutottak a
megértéshez. A megértés
pedig a dolgok ismeretének
felkutatásából származik.
Ismeret, önismeret, ismeretségek, ismertség, elismertség. S mind e sornak
tudása és tudatos művelése
vezet el az elejétől a végéig
úgy, hogy közben emberek
maradjunk, helyesebben
egyre nemesebb lelkű tiszta
emberekké legyünk. De
mindennek az üzemanyaga,
mozgatója, motorja, lényege
a szeretet. Amiről Veres
András püspök is beszélt
minap: bármennyire idegen
is a mai gazdasági és politikai gondolkodástól, de a
gyakorlattól is, mi hiszünk a
szeretet mindent átformálni
képes erejében, hiszünk a
szeretet végső győzelmében.
Társak vagyunk örömben és
gondban, reményben, jóban
és rosszban, bizalomban.
„Szeretnénk, ha semmiképpen sem nyugodnánk bele se
jó-, se balsorsunkba, szeretnénk, ha a részvét, az együttérzés felébredne mindnyájunkban”. A passió szenvedést jelent, a conpassio
együttérzést. De a passió
zenei értelmezésben a szenvedélyességre is utal. Ezt a

szenvedélyességet kell felébreszteni magunkban, mindenkiben, hogy fáradhatatlanul keressük a segítés és az
önsegítés lehetőségeit, hogy
részt vegyünk egymás szenvedéseiben, de örömeiben is.
Ugyanakkor ne szűnjünk
meg szenvedélyesen keresni
és szolgálni egymás javát,
legyőzve minden szellemi,
vagy fizikai akadályt.
Mennyire más szavak
ezek, mint amit megszokott
a politikától a világ. Pedig,
ha Orbán Viktor beszédeit
hallgatjuk, nézzük, akkor –
bár van bennük megengedhető és elvárható mértékű
frappáns fricska is – a fenti
értékek visszhangoznak benne. Ezt az irányt követi a helyi Jobboldali Összefogás is.
Ám lehet sajnos az igazságtól fényévnyire levő üzeneteket is sugározni az éter
hullámain vagy leírva közzétenni, lehet álájtatossággal és
kenetteljesen beszélni, hol
ezt már egy valaki biztosan
nem hallhatja, csak a megmaradottak, és közben az
örök csendességhez vezető
utat egészségre ártalmas
anyagok árusításával kikövezni. És mindeközben más
hátán hatalomért ácsingózni.
De lehet önzetlenül a közösségért dolgozni, együtt,
megsokszorozva az egyéni
értékeket: a műszaki tudás
átadását, a gyerekek helyes
nevelését, a lelki egészség
megőrzését, a test egészségének fizikai aktivitással
való megtartását, a történelem, a művészetek teremtett gyöngyszemeinek oktatását és gyakorlását, és még
sok minden mást.
E gondolatsor végtelen. A
papír viszont véges. Álljon itt
tehát az igazság: e jegyzet
megírását két barátomnak
köszönhetem. Egyikük a fenti
bölcsességekre figyelmeztetett, másikuk a következőket
írta nekem: „Tudod, pont
ezek miatt álmodtam meg és
hoztam létre az összefogást.
Nagyon elszomorító, ami
most van. Magába kellene
nézni azoknak, akik makacsságból, tévedhetetlenségből
ide juttatták a várost. Itt már
megint csak civil áldozatkészséggel lehet rendet tenni.”
Kicsit búsongós, de tiszta,
őszinte szavak. A magam
részéről töretlenül hiszek a
nagyszerű békési emberek
bölcsességében – melyről
négy éve is bizonyságot tettek – és éppen ezért hiszek a
jó döntésükben, és e döntés
által gerjesztett szép folytatásban és megújulásban.
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Betyárcsapat és Szőke András jön a Tökmulatságra
ros mesét írt Bagolyné Szűcs
Szinte hihetetlen, hogy szeptember 27-én már lás is lesz.
Először vesz részt a Andrea óvónő, melyet kisdiákilencedik alkalommal rendezi meg a Nefelejcs
Nefelejcs
Egyesület rendezvé- kok mutatnak be.
Békési Kulturális és Hagyományőrző Közhasznú
KINEK SZERETNÉL TETSZENI?
Új eleme még a rendeznyén
a
Körösök
Völgye Vitézi
Emberként szükségét érezzük annak, hogy tartozzunk vala- Egyesület a Békési Tökmulatságot.

Könyv a párna alatt
A Békés Városi Püski Sándor Könyvtár ismét meghirdeti a „Könyv a
párna alatt”
című nagysikerű olvasási vetélkedő folytatását, amelyre

minden érdeklődő, felnőtt
olvasót szeretettel várnak a
könyvtár dolgozói. További
információk és
jelentkezés folyamatosan a
könyvtárban.

ADJUNK ESÉLYT AZ ÉLETRE NEKIK IS!
Telefon: 70/947-35-04, 30/981-76-54.
Honlap: www.bekesiallatvedok.hu
Adószám: 18392607-1-04.

radhatatlan eleme a mulatságnak a tökfaragás. A lámpásokhoz a tököt és a kellékeket a szervezők adják, a ven-

Idén is eljön a Békési Tökmulatságra Szőke András (középen), aki itt
a Nefelejcs Egyesület tagjaival látható.

dégeknek csak a kreativitásukat és jókedvüket kell hozzátenni. A lámpásokkal felvonu-

Miről is szavazunk
az ősszel?
Az október 12-i választáson polgármestert és
képviselő-testületi tagokat választunk. Szavazunk a pártok megyei listájára, és a regisztráltak beleszólhatnak a nemzetiségi önkormányzatok összetételébe.
Polgármester-jelöltként öt
személy indul (lásd a 2. oldalon). Négy évvel ezelőtt,
2010-ben, a szintén függetlenként induló Izsó Gábor
óriási fölénnyel nyert, a leadott érvényes voksok közel 77
százalékát megszerezve.
Szavazni fogunk a 11 tagú
képviselő-testület összetételéről is. A nyolc egyéni választókerületben a legtöbb szavazatott kapott jelölté lesz a
mandátum, míg három helyet
az úgynevezett kompenzációs
listáról (a nem győztes jelöltek szavazatai alapján) oszt
szét a választóbizottság.
Nyolc évvel ezelőtt valamenynyi, azaz mind a nyolc egyéni
választókerületben a Jobboldali Összefogás jelöltjét szavazták meg a választók nagy
fölénnyel, a kompenzációs listáról két fideszes és egy
MSZP-s politikus került még
a testületbe.
Idén összesen 42 személy
indul az önkormányzati képviselői helyekért, köztük
mindössze két független.
Hat választókerületben öt
jelölt neve lesz a szavazólapon, kettőben hat jelölt verseng. Négy évvel ezelőtt 53
jelölt volt. A csökkenés oka,
hogy akkor a Békési Ipartestület és a Békési Kis gazdakör mindenhol külön

indított jelöltet, mostanra
beolvadtak a helyi Fideszbe.
Új politikai formációként
megjelent viszont a NÖBLE.
A két független mellett találunk a listákon még egy
LMP-s jelöltet is. Kompenzációs listát öt politikai szervezet állított.
A harmadik szavazólapon a
megyei önkormányzat összetételéről dönthetünk, pártokra szavazhatunk. Ezzel kapcsolatban érdekesség, hogy
négy évvel ezelőtt a választók
a megyei Fidesz listára csaknem háromszor annyi szavazatot adtak le, mint a párt
helyi jelöltjeire, mintegy
értékítéletet hozva.
A helyhatósági választással
egy időben rendezik meg a
nemzetiségi önkormányzatok
szavazásait is. Békésen négy
nemzeti kisebbségi önkormányzat alakulhat csakúgy,
mint négy éve: a német, a roma, a román és a szlovák. A
szavazáson azok vehetnek
részt, akik előzetesen regisztrálták magukat az adott kisebbség tagjaként. Városunkban 485 személyt a roma, 45öt a német, 25-öt a szlovák,
míg 8-at a román választói
névjegyzékbe vettek fel. Mind
a négy esetben 3-3 fős nemzeti kisebbségi önkormányzat
alakulhat.

és betyáros dalokat ad elő a
Békési Óvónők Kórusa. A
Békési Tökmulatságra betyá-

vénynek a Kamramustra,
melynek során népies stelázsikat rendeznek be a nevezők,
akik értékes díjakért versenyeznek, a zsűri elnökségét
Szőke András vállalta. A
hagyományőrzést szolgálja
továbbá tökszobrászat és a
szalonnabőr-faragás, a fafaragás és a sallangfonás bemutató. A család apraja-nagyja
lovas kocsikra ülhet és sétakocsikázhat a környéken.
A gasztronómiai ezúttal is
hangsúlyos: betyárlaskát és
vaddisznópörköltet főz ebédre
Csaviga, emellett libatepertő,
libazsíros kenyér is választható lesz, melyekhez gyógyteát
hörpinthetünk.
A IX. Békési Tökmulatság
helyszíne ezúttal is a Durkó
utca 8. szám alatti Tájház, a
belépés ingyenes.
Sz. K.

Bűvös kaftán
Átadták a Rákóczi utcai iskolaépületet
Amint a regénybeli bűvös
kaftán eltüntette viselőjét, úgy
tűntek el a Szegedi Kis István

zonyságot tettek arról, hogy
meríthettek a tudás kútjából.
Izsó Gábor polgármester úr

FOTÓ: GAZSÓ JÁNOS (GA-PIX FOTÓ)

A bankok elszámolásának végén átlagosan 1/3-dal biztosan csökkenni fog az adósok fennmaradó hiteleinek törlesztő részlete - mondta Orbán Viktor. Miután az a pénz,
amit a bankok tisztességtelenül elvettek, visszajár, ez a legtöbb esetben úgy fog történni, hogy a még fennálló tartozást ennyivel csökkenteni fogják, tehát az emberek adóssága is radikálisan csökkenni fog ennek következtében. Bár
bonyolult kérdésről van szó, gyors megoldás várható, 2015.
július 1-jén már alig akadhat olyan hitel, amely esetében
még nem zajlott le az elszámolás. Egy ország fog osztani,
szorozni, mert egyenként kell újraszámolni minden hitelszerződést. A bankok pedig ki fogják fizetni ezeket az
összegeket. A magyar gazdaságtörténetben példátlan,
hogy a kormány és a parlament a tisztesség logikája alapján teljes egészében átvilágítson egy, az emberekkel szemben tisztességtelen pénzügyi manőverrendszert, és elszámoltassa a bankokat. „Ha eljön a fair bankok korszaka,
akkor ők nagymértékben segítik a gazdaságot, ezen keresztül segítik az embereket” - emelte ki. A devizahitelekről
azt mondta a miniszterelnök, hogy „el akarjuk tüntetni a
devizahitel-rendszert, mert ez meggyötri az embereket,
kiszolgáltatott helyzetbe hozza őket”.

A rendezvény sztárvendége
ezúttal is Szőke András filmes,
humorista lesz, aki idén gyógynövényismeretét igyekszik igazolni Békésen. A gyógynövények mellett a liba lesz még
kiemelt „eleme” a mulatságnak: nagy érdeklődéssel várhatjuk a libaszépségversenyt.
Ez évben remek a tök termés, a vállalkozó kedvűek elhozhatják töküket a tökszépségversenyre, melyen mások
mellett a legcsúnyább, leggörbébb és legszínpompásabb
tököt is keresik és jutalmazzák.
Tavaly 41 kilogrammos tökkel
a bélmegyeri Karácsony Sándor lett a Tökkirály. A cím
idén is gazdára talál, és még
nagyobb verseny várható érte.
Szintén a kezdetektől elma-

Bandérium. Látványos bemutatójuk a magyar betyárok
egykori életmódjába enged
betekintést. A témához kapcsolódik a Belencéres Néptáncegyüttes táncbemutatója,

ARCHÍV FELVÉTEL. FOTÓ: SKULTÉTI IMRE.

hová. Sokszor úgy gondoljuk, életünk vezetése a mi kezünkben
van, mi határozzuk meg életünk irányát. A valóságban ez a legnagyobb tévedéseink egyike. A valóság: mindig van egy felsőbb
hatalom, ami meghatározza életünket. Ki az az ember közülünk, akinek az önmagáról, saját életéről, az őt körülvevő
világról alkotott képét nem befolyásolja semmilyen külső
tényező? Valakinek mindig tetszeni akarunk... De kinek akarunk tetszeni? Mert akinek tetszeni akarunk, annak a hatalomnak a szolgái vagyunk. A felsőbb hatalom befolyása lehet
építő vagy romboló.
„Senki sem szolgálhat két úrnak.” (Mt. 6:24) „Bizonyára, ha
még embereknek igyekezném tetszeni, Krisztus szolgája nem
volnék.” (Gal. 1:10) Kinek a szava fontos az életünkben? A
minket körülvevő világnak, vagy a bennünk lakozó
Krisztusnak? A döntés lehetősége a miénk. A döntésünk függvénye, hogy győzni fogunk a bennünk lakozó Krisztus által,
vagy vesztesként éljük a mindennapjainkat egy másik hatalom
rabszolgáiként. Kívánom, hogy Annak tetszését keressük,
Akinek befolyása gazdagítja életünket.
Palotás Kristóf, lelkipásztor

Tóth Norbert tanító vezényletével éneklő kisdiákok is résztvevői lehettek az átadó ünnepségnek.

Református Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és
Kollégium Rákóczi úti épületének „csúfságai”, melyeket az
idő vasfoga okozott. Egy sikeres pályázatnak köszönhetően
az épület kívül-belül egyaránt
megújult, megszépült, miközben megőrizte eredeti jellegét.
Ennek, na meg a tanító nénik
áldozatos munkájának köszönhetően a tágra nyílt szemű,
tudásra szomjúhozó kis elsősök
már egy barátságos, gyermekközpontú iskolában kezdhették meg tanulmányaikat szeptember 1-jén.
A hivatalos, ünnepélyes
átadásra szeptember 17-én
került sor az iskola tornatermében. A rövid, ám annál
szívmelengetőbb ünnepséget
Katona Gyula esperes úr nyitotta meg, majd az iskola
újdonsült növendékei közül
Bela Sára Lilla és Farkas-Piskóty Máté 1. c osztályos tanulók szavalata követte. Az aprócska gyermekek máris bi-

ünnepélyes átadó beszédében
hangsúlyozta, hogy ezen épület még az 1930-as években
épült, ő maga is a növendéke
volt, és sajnos azóta ezen felújítás az egyetlen komolyabb a
régmúltra
visszatekintve.
Kérte az ünneplőbe öltözött
ifjúságot, becsülje meg az
immár megszépült iskoláját,
vigyázzon rá, óvja annak mostani szépségét. Ígéretet tett
arra is, hogy még a közeljövőben a Szánthó Albert utcai
épületet is ugyanilyen széppé
fogják varázsolni.
Az ünnepség záróakkordjaként az apróságokból alakított kórus Tóth Norbert tanító vezényletével az iskola
szellemiségének megfelelő
dallal mondott köszönetet az
Úrnak jótéteményéért. Katona Gyula esperes úr „Jó tanulást!” kívánva engedte útjukra a csöppségeket, hogy folytatódjék az értelem s a szellem pallérozása.
Gurzó Györgyné
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Egy „kicsivel” több
Van már talán „ezer éve is”, hogy ismerjük egymást
jelenlegi interjúalanyommal, az 57 éves Hegyesi
Gáborné Editkével. Látszólag ő is egy közülünk, de egy
„kicsivel” több. Miért állítom ezt? A választ ő maga adja
meg az olvasóknak.
vagyok.
– Tudom, ennél több egy
kicsit. Aktív a jótékonyságban. Mesélj!

FOTÓ: GAZSÓ JÁNOS (GA-PIX FOTÓ)

– Azt hittem jól ismerlek,
de… Ki is vagy te valójában?
– Feleség, családanya, háziasszony, aki szeret szervezkedni.
Békéscsabán születtem. Az
alsóbb iskoláimat Kétsopronyban jártam, mert a szüleim az
ottani tanyavilágban éltek.
Békésre ötödikes koromban
költöztünk be, és a 3. számú
iskolában fejeztem be az általános iskolát. A szakmát, a gépi
varró szakot a csabai Kötöttárugyárban sajátítottam el, és
1979-ig ez lett a munkahelyem
is a békési telephelyen. Közben
1976-ban férjhez mentem és
jöttek a gyerekek, Editke és
Laci. Ma már három fiú unoka
büszke nagymamája vagyok és
boldogan várjuk a negyedik
unokát, aki hamarosan érkezik.
Jól lehet nem Békésen élnek a
gyermekeim, de mindegyik hű
maradt a hazájához, amire
nagyon büszke vagyok. A másik nagy büszkeségem, hogy
mindkettő diplomás. A napi
elfoglaltságot a háziasszonyi
teendők jelentik számomra,
mivel
rokkantnyugdíjas

szonnyal, Kopac Ildikóval. Az
e-mailek jöttek-mentek és
szívszorító történeteket írt
nekem olyan gyerekekről, akiket Böjte atya vett a szárnyai
alá. Ennek a hatására kezdtem
el adományt gyűjteni e szegény sorsú gyermekek megsegítésére. Ennek már öt éve, de
a segíteni akarásom csöppet
se lankadt. Évente 2-3 alka-

Hegyesi Gáborné két szervezőtársával, Paulcsik Jánossal és Öreg
Gáborral a Testvérvárosok Kenyere rendezvény helyszínén.

– Az édesanyámat 12 évig
ápoltuk a férjemmel és persze
közben nőttek a gyerekek.
Mikor ő elment, a gyerekek
pedig kirepültek, hirtelen
nagy űr támadt körülöttem.
Nincsenek véletlenek, hiszen
ekkor kerültem kapcsolatba
az interneten keresztül egy
gyergyószentmiklósi fiatalasz-

lommal megyek harmadmagammal, Paulcsik János és
Öreg Gábor szervezőtársaimmal. Visszük az adományt,
amit sikerült összegyűjtenünk.
– Mikor mentek legközelebb?
– Legközelebb október harmadikán megyünk. Elvisszük
az összegyűlt adományt és a

Kenyérünnepről megmaradt
15 mázsa lisztet, remélve,
hogy csekélyke segítségünk
könnyebbé teszi némileg e
sanyarú sorsú gyermekek életét. De nem csak adunk, valójában mi is kapunk minden
alkalommal, hiszen látjuk az
arcukon az őszinte örömöt és
ez olyan lelki feltöltődést ad
nekünk, hogy hetekig ebből
„táplálkozunk”. Csodálatos
látni azt a töretlen hitet, amivel a gondokat, bajokat elviselik és bíznak az Úristen segítségében. Nem lehet elmondani, amit érzünk, látunk ott,
azt át kell élni!
– Mi a legfontosabb az életedben?
– A hit, a szeretet. Nem a
pénz a legfontosabb, az csak
egy eszköz. Szegényen is lehet
boldogságban, szeretetben
élni. A kis dolgokat is észre
kell venni, annak is lehet
örülni, mert a kis dolgokból
lesznek a nagy dolgok. Az
Erdélyben élő emberek az élő
bizonyítékai ennek. Böjte
atya nálamnál szebben fogalmazta ezt meg: „Kezdj el
valami jót cselekedni és meglátod, mennyi jó ember van
körülötted.”
Gugé
Következő alanyunk Durkó
Zsolt, megyei diáklap szerkesztője.

Ingyenes wifi kapcsolat Békés két pontján
Okostelefonokkal is használható ingyenes szélessávú internethálózat érhető el a Békési
Kistérség két településén,
Békésen és Mezőberényben.
Mindkét településen két-két
helyen létesítettek WIFI pontokat. Békésen a Polgármesteri Hivatal épülete előtti
buszmegálló környezetében,
valamint az uszoda területén

belül érhető el ez a szolgáltatás. A lakosság a saját elektronikus eszközeivel, a „BKT
Free-wifi” hálózat kiválasztásával veheti igénybe 15 percig az
ingyenes szolgáltatást. A rendszert a PolárNet Kft. helyezte
üzembe és tartja karban.
A Békési Kistérség tíz településén az elmúlt négy-öt
évben egy pályázat révén alakí-

90 éves férfit köszöntöttek

A napokban Németi István
szépkorút köszöntötte Izsó
Gábor, Békés város polgármestere Orbán Viktor miniszterelnök úr megbízásából.
Igen különös életútja volt az
ünnepeltnek, hiszen a máso-

dik világháborúban hadifogságba került, és hat évnek kellett eltelnie ahhoz, hogy a
megpróbáltatásai véget érjenek. Ekkor Békésre költözött,
itt alapított családot, akik
méltán lehetnek büszkék rá.

tották ki a szélessávú optikai
kábeles hálózatot, melynek
kiépítési költsége hozzávetőlegesen 340 millió Ft volt. Az

optikai hálózaton több szolgáltatás és szolgáltató kezdte meg
a működését, továbbá az önkormányzatok és intézményeik
szélessávú internet szolgáltatással történő ellátását is ezen
keresztül biztosítják. Emellett a
néhány hónappal ezelőtt beüzemelt, a közbiztonságot javító
térfigyelő kamerarendszernek a
technikai bázisát is ez adja. 

Lopta és eladta
a kerékpárokat
Békésről és Mezőberényből
lopott bicikliket az a fiatalkorú fiú, aki ellen lopás vétség
elkövetésének megalapozott
gyanúja miatt indított büntetőeljárást a rendőrség. A
Békési Rendőrkapitányság
rendőrei szeptember 8-án
elfogtak és előállítottak egy 16
éves békési fiatalembert, aki a
nyomozás eddigi adatai szerint több kerékpár ellopásával
gyanúsítható. Békésről és
Mezőberényből lopott bicikliket, melyeket 2-3 ezer forint

közötti összegért eladott. A
nyomozás adatai szerint összesen nyolc alkalommal lopott többségükben lezáratlanul
őrizetlenül hagyott – bicikliket. A Békési Rendőrkapitányság a tizenéves fiatal ellen
lopás vétség elkövetésének
megalapozott gyanúja miatt
folytat büntetőeljárást. A
nyomozók vizsgálják, hogy
hány bűncselekményt követhetett el, a lefoglalt kerékpárokat pedig visszaadják a
tulajdonosoknak.

ORRCSEPP VAGY ORRSPRAY?

A jól ismert, régóta bevált orrcseppek mellett ma már a
legtöbb gyártó orrspray formában is forgalmazza termékeit.
A kiváltó októl függetlenül – mely lehet allergia, nátha,
vagy irritáló tényező – az orrdugulás során az orrnyálkahártya megduzzad, vizenyőssé, ödémássá válik. Ezt az állapotot orrcseppek, orrspray-k egyaránt képesek kezelni. A
készítmények az orrnyálkahártyában futó ereket összehúzzák, ezáltal a kialakult duzzanat is csökken, az orrjárat
szabaddá válik, a beteg újra kap levegőt.
Ha megegyező hatóanyagokat tartalmazó készítményről beszélünk, akkor többnyire csak egyéni szimpátia kérdése, hogy az orrcsepp, vagy az orrspray mellett dönt-e a
beteg. Felnőtteket, de főként gyerekeket irritálhat a garatba lecsorgó orrcsepp, számukra felüdülést jelenthet orrspray. Egyszerűbb és könnyebb alkalmazhatóságuk mellett
az orrspray-k előnye, hogy a bennük lévő hatóanyagok
porlasztva az orrnyálkahártya nagyobb felületén terülnek
szét, míg az orrcseppek által bejuttatott hatóanyag csak a
közvetlen érintkezés helyén tudja kifejteni a hatását.
A készítményeket a tájékoztatóban leírt határidőn, de két
hétnél semmiképp se alkalmazzuk tovább, mert nem tesz jót,
ha az ereket hosszú ideig összehúzott állapotban tartjuk.
Jeszenszky Attila, szakgyógyszerész

Támaszkodó

Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ állandó rovata

ÖNKÉNTES MUNKA A SZOCIÁLIS SZFÉRÁBAN
2016-tól az érettségi vizsgá- jen egy foglalkozást és abban
ra jelentkezés előfeltétele lesz, gyakorlatot szerezzen, szépítse
hogy a diák 50 óra közösségi a környezetét vagy éppen hogy
szolgálatot végezzen középis- a bajba jutottakon segítsen.
Közösségi szolgálatra jekolai tanulmányai során. A
közösségi szolgálat olyan tevé- lentkező középiskolásokat a
kenység, melyet a diákok érté- Békés Városi Szociális Szolkeik mentén választanak, gáltató Központ is fogad.
anyagi ellenszolgáltatás nélkül Hisszük, hogy mint eddig is,
végeznek, azzal a helyi közös- ezután is mindenki, aki ebben
ség érdekeit szolgálják, és részt vesz, rengeteg pozitív élmellyel saját személyiségüket, ménnyel gazdagodik. A tokülönféle készségeiket fejlesz- vábbiakban is várjuk a diákok
tik. Közösségi szolgálatot sok- jelentkezését!
Kádasné Öreg Julianna,
féle motivációból végezhet
igazgató
valaki, például hogy megismer-

Konferencia az új
szemléletű közösségekről
Közösség – Média –
Művelődés címmel rendez
konferenciát a Kecskeméti
Gábor Kulturális Központ
október 16-án. Célja, hogy
bemutassa, mi történik ma
az innovatív világban, ahol
nem válságról, hanem probléma megoldásról beszélnek. Ahol a csökkenő erőforrásokból a növekvő közösségi aktivitás által új,
eddig nem látott gazdasági
erők koncentrálódnak. Ahol

a közös érdeklődésre épülő
közösségek önszerveződése
által naponta új lehetőségek
tárulnak fel.
Az előadásokat három témakörbe szervezik: startup
szemlélet; közösségek és a
közösségi média; innovatív
közösségek.
A rendezvény honlapja:
http://kozossegmediamuvelodes.hu/
Részletes program és a jelentkezési lap is itt található. 
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INGATLAN
Tarhoson kétszobás, összkomfortos gáz
+ kandalló fűtéses családi ház nagy kerttel eladó. 70/459-07-94, 30/270-03-44.
Tetőteres családi ház eladó, a Fürdőtől
nem messze, Tel.: 30/981-35-01, 70/93370-36.
Békés legmagasabb részén 851 m2-es
építési telek faházzal eladó. Érd.:
Nyugalmas helyen, a városközponthoz
közel építési telek sürgősen eladó. Vételár
megegyezés szerint.70/324-74-24.
Családi ház elcserélhető tömblakásra.
Tel.: 70/528-97-30.
Felújított családi ház eladó a Szegedi u. 6.
szám alatt vagy elcserélhető első emeletig. Érd.: 66/417-560,17 óra után.
Békésen a belvárosban négyszobás családi ház nagy mellékhelyiségekkel sürgősen eladó vagy kisebbre cserélhető. Némi
tatarozásra szorul. 30/377-53-10.
Városközponthoz közel 160 m2-es ház kis
rendezett udvarral, két garázzsal eladó.
Kisebb lakás vagy ház beszámításával, értékegyeztetéssel is. 30/279-47-60.
Lakás eladó Kőszegen, központhoz közel a
lakótelepen. 70 m2-es kétszobás, amerikai
konyhás, egyedi központi fűtéssel. Érd.:
20/886-36-25.
Háromszobás, összkomfortos ház eladó a
Hajnal u. 15/1. alatt. Érd.: 20/886-06-50.
Téglagyári horgásztavon tórész sürgősen
eladó. 30/279-47-60.
Kamuton 2,5 szobás kockaház olcsón
eladó. 70/539-09-40.
Két és félszobás családi ház eladó a Kispince u. 5/1. szám alatt. Garázs van. Tel.:
70/222-75-27.
A városközpontban szépen felújított földszinti 2+1 szobás lakás áron alul eladó.
20/48-13-158.
Hajnal utcában ház eladó. 66/634-293.
Kis parasztház eladó. Víz, gáz, telefon,
szennyvízvezeték van. 66/414-919.
Kamuton jó elrendezésű háromszobás
családi ház gáz-központi fűtéssel, garázszsal igényesnek eladó. 20/93-31-513.
Békésen régi építésű összkomfortos családi ház eladó. 30/590-69-38.
Fáy utcában földszinti, 1+2 félszobás,
teljesen felújított lakás igényesnek eladó.
Tel.: 30/518-07-28.
Hajnal u. 47. alatt 47 m2-es, egyszobás,
komfortos utcai házrész eladó vagy másfélszobás lakásra, házra cserélhető. Tel.: 70/
500-67-17.
Ady 12A-ban I. emeleti háromszobás lakás eladó. Tel.: 70/55-18-950.
2 + félszobás, gáz és vegyes fűtésű,
összkomfortos családi ház 305 m2 telken
garázzsal eladó. Tel.: 30/222-75-37.
Eladó a városközpontban egy másfélszobás, igényesen felújított földszinti lakás.
Érd.: 66/743-121, minden nap 14 óra után.
Tetőtér-beépítésű, 3,5 szobás ház eladó a
Nyereg utcában. 20/94-22-154.
Hargita utcában vegyes falazatú ház eladó. 70/512-75-65.
Cseresznye utcában kétgenerációs ház
eladó. 70/512-75-65.
Háromszobás családi ház 1130 m2 telken
a Kispince u. 3. alatt eladó. 66/410-323.
Téglagyári horgásztavon tulajdonrész
eladó. 30/262-43-57, 30/551-73-78.
Kitűnő városszéli helyen jószágtartásra
vagy fóliázásra is alkalmas ház kerttel eladó. Érd.: 30/82-34-256.
A Karacs T. utca 2-ben II. emeleti 56 m2es lakás eladó. 20/380-06-25.
Ék utcában nagyméretű garázs eladó.
Tel.: 20/233-85-83.
Vásárszélen 2. emeleti 2 + félszobás
lakás eladó. érd.: 70/615-13-22.
Jámbor u. 14. alatti ház eladó. Csere is
érdekel, első emeletig. Tel.: 70/588-04-66.
Muronyban háromszobás kertes ház eladó. Érd.: 30/29-97-907.
Sürgősen eladó egy háromszobás, összkomfortos családi ház 1000 m2 telekkel.
Érd.: 30/95-27-364, 30/27-45-059.
Békésen régi építésű összkomfortos családi ház eladó. 30/590-69-38.

Apróhirdetések
Zöldövezetben, Karacs 2B-ben első emeleti lakás saját tárolóval, beépített fenyőbútorokkal, igényesen felújítva eladó. 30/
530-96-23.
Kamuton horgásztórész eladó. Tel.: 70/
27-10-532.
2 + félszobás, gázkonvektoros, összkomfortos családi ház 817 m2 telken, kettes
garázzsal eladó. Tel.: 70/33-66-056.
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, összkomfortos, tetőtér-beépítéses, kertes családi ház garázzsal, melléképülettel eladó.
Érd.: 70/26-43-827.
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.
INGATLAN 2 MILLIÓ FORINTIG

Somogy megyében, a Balatontól nem
messze, Pamuk községben kétszobás
téglaépítésű komfort nélküli ház olcsón,
másfélmillióért eladó. Azonnal költözhető.
30/377-53-10.
INGATLAN 2-5 MILLIÓ FT KÖZÖTT

Dobozon kétszobás családi ház sok melléképülettel, nagy kerttel eladó. Villany,
gáz bevezetve, víz az udvarban. Irányár:
3,8 millió Ft. 20/775-85-83.
Bocskai u. 10. alatti parasztház nagy telekkel, 2 db beépített csempekályhával
eladó. Irányár: 4 millió Ft. 70/33-75-359.
A Dózsa György utca 15. szám alatt kétszobás, összkomfortos ház nagy kerttel 4,5
millió Ft-ért eladó.: 66/412-070, délután.
Babilon sor 3. szám alatti háromszobás,
központi fűtéses ház csendes helyen eladó.
Irányár: 5 millió Ft. Tel.: 20/967-36-74.
Szélső u. 49. alatti ház eladó 5 millió Ftért. Tel.: 30/239-22-95.
INGATLAN 5-8 MILLIÓ FT KÖZÖTT

Veres Péter tér 7B III/7. lakás eladó. Beköltözhető. Ár: 5,2 millió Ft. 30/448-44-02.
Mátra utcában vegyes falazatú, két és fél
szobás, összkomfortos családi ház garázzsal, 5,5 millió Ft-os irányáron sürgősen eladó. Érd.: 20/234-53-62.
Egyszobás, nagy erkélyes, első emeleti
lakás panorámakilátással eladó a Vásárszélen. Irányár: 5,5 millió Ft. Érd.: 70/5549-424.
Budapesten, a XIII. kerületben a Süllő utcában egyszobás, galériás, földszinti garzonlakás sürgősen eladó 5,5 millió Ft-ért.
Érd.: 30/205-31-63.
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.
68 m2-es, negyedik emeleti, háromszobás,
erkélyes lakás 6,2 millió Ft-ért eladó a
Szarvasin. 70/450-43-42.
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.
Arany J. u. 9. alatt régi építésű, kétlakásos
ház eladó. Irányár: 6,5 millió Ft. Tel.:
66/634-112.
Fáy 9A-ban I. emeleti, 64 m2-es, 1 + 2 félszobás, felújított lakás eladó tárolóval.
Irányár: 8 millió Ft. Hozzá tartozó 16 m2-es
garázs irányár: 1 millió Ft. Tel.: 70/39-528-17.
Dánfokon a Kökény u. 10. alatt igényesen
kialakított, berendezett, zsalugáteres, tetőtér-beépítéses ház szép telekkel 8 millió Ftért eladó. Tel.: 66/411-252, 66/414-685.
INGATLAN 8-10 MILLIÓ FT KÖZÖTT

Csendes, nyugodt övezetben, a Csallóközi
u. 43. alatt kétszobás kockaház, nagy kerttel eladó. Ár: 8,3 millió Ft. 70/313-44-68.
Zöldövezetben, a Karacs 8A-ban középső, felújított, második emeleti lakás beépített fenyőbútorokkal beköltözhető állapotban eladó. Irányár: 8,5 millió Ft. 30/
554-53-66.

INGYENES APRÓHIRDETÉS!
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: SZEPTEMBER 30. KEDD 12 ÓRA.

KIADÓ INGATLAN

Garázs kiadó az Ék utcában. 70/255-36-43.
Adyn lakás kiadó. Érd.: 30/328-57-77.
Garázs kiadó. Érd.: 70/214-41-44.
INGATLANT KERES

Kiadó garázst keresek Békésen az Ady
Endre u. 6. közelében. Autó számára kell,
nem lomtárnak. Tel.: 30/665-80-94.

KERT
Békésen, III-as horgásztónál 1000 m2
zártkert sok gyümölcsfával eladó. Víz, villany van. Érd.: 30/945-68-08.
Kert a Sebők kertben fűthető és lakható
kis házzal eladó. Érd.: 20/360-20-71.
Lucernaföldet bérelnék jövő tavasszal
hosszú távra 5-10 kvadrátot. Reális, elfogadható áron.Tel.: 30/85-81-911.

JÁRMŰ, ALKATRÉSZ
Lady utánfutóhíd eladó. 70/539-09-40.
Jawa Babetta kismotor eladó. Érd.: 30/
457-23-02.
1996-os Daewoo Nexia vonóhorgos, érvényes műszakival eladó. Irányár: 140 ezer
Ft. Tel.: 30/931-90-85.
Mindenféle kis- és nagymotort veszek
bontásra legfeljebb 10 ezer Ft-ig. Tel.: 20/
228-58-66.
350-es Jawa oldalkocsival, P10 motor váz
nélkül. Tel.: 70/27-10-532.

ÁLLAT
Süldő eladó. Tel.: 30/433-79-89.
2 db mangalica kan disznó és 3 db birka
eladó. Békés, Lenkey u. 7.
Előnevelt csirke, kacsa, némakacsa eladó
a Raktár u. 24. alatt. Tel.: 70/881-93-00.
10 db sárga egyéves tyúk eladó. 30/23922-95.
Szeptember 23-án hathetes malacok herélve eladók. Tel.: 30/463-88-11.
Malac eladó a Borosgyán utca 10. alatt.
70/284-56-62.

TÁRSKERESÉS
67/176 cm jóképű, diplomás, mozgássérült nyugdíjas férfi nem dohányzó, finom
lelkű, szolid feleséget keres 55 éves korig.
Tel.: 30/976-50-61.

MUNKÁT KERES, AJÁNL
Megbízható pultost keres békési presszó.
20/985-11-00.

EGYÉB
BMX gyermekkerékpár jó állapotban eladó. Tel.: 20/557-37-68.
Kihúzható kanapék, heverő, csillárok, hármasablak beüvegezve, ruhásszekrény,
üveges szekrény, arcszolárium, kinyitható
konyhaasztal székkel, éjjeliszekrény, fiókos
szekrény, virágtartó eladó. 30/377-53-10.
Megbízható személy minden feleslegessé
vált lomot ingyen elszállít (vas, hűtő, mosógép, papír, fa, műszaki cikk). Érd.: 30/
260-54-21.
Eladó: 50db 5 literes befőttes üveg, szobaantenna, autó ködlámpa, 50-es munkásruha, 48-as munkavédelmi bakancs.
Érd.: 30/260-54-21.
Eladó 5 db kovácsolt vaskerítés. 5000
Ft/db. Tel.: 30/66-86-503.
Dexion-Salgo polcok megkímélt állapotban eladók. 30/93-54-344.
Kétmedencés mosogató + föléje való
kétajtós konyhaszekrény rész eladó.
30/27-94-760.
Valódi bőr ágyazható ülőgarnitúra (3+
1+1) megkímélt állapotban eladó. 30/2794-760.
3 db vaskapu karámhoz eladó. 5000
Ft/db. Tel.: 30/66-86-503.
Villanymotoros Singer varrógép eladó.
70/512-75-65.
Komplett babaszoba bútor újonnan, lapraszerelve 240 ezer Ft helyett 150 ezer Ftért eladó. Tel.: 30/305-79-55.
Rossz akkumulátorokat vennék. 30/3010-924.
Kukoricamorzsoló eladó. 70/27-10-532.
Eladó: olajemelő, akkus fúró, satu, 2 db
Sokol rádió, 35 db háziszappan. Hajnal u.
2/4. Tel.: 66/415-801.
800-1000 db Bohn cserép eladó. Ár megegyezés szerint. Tel.: 20/445-73-48.
Idei csöves kukorica és kévés kóró eladó.
Érd.: 30/780-11-94.
Jó állapotú asztalsparhert olcsón és
kéményes öntvény FÉG típusú kisméretű
konvektor eladó. Durkó u. 4. Telefon: 66/
416-580.

Jó állapotú bontott fa ablakszárnyak üvegezve párban tok nélkül eladók 1000 Ft/pár.
Tel.: 20/228-58-66.
Vaskályha eladó. Tel.: 30/67-52-575.
Eladó: 2 db rekamié, 6 db fotel, előszobafal, hűtőláda, háromrészes ülőgarnitúra, szobafenyő, pálma és más szobanövény. Érd.: 30/905-49-14.
Eladó: kisebb szőlőprés, félmázsa veres
szilva, 28-as női kerékpár. 66/410-204.
Négy mázsa szilvacefre eladó. Tel.: 70/
387-11-31.
Tavalyi fűzésű szilvapálinka eladó. Tel.:
30/305-79-55.
Eladó 1 db 140x200-as fejnél-lábnál külön
emelhető ágy matraccal, takaróval, szép
állapotú sarokülő (nem ágyazható) fotellel,
puffal, Siesta kályha. Érd.: 70/310-88-07.
Orange (sonka) sütőtök eladó. Érd.: 70/
379-03-32.
Orosz légpuska eladó. Érd.: 30/457-23-02.
Nagyméretű bontott cserépkályha nagy
ajtóval eladó. Tel.: 66/411-173.
Csillárok kedvező áron eladók. 20/42-89-097.
Légpuskát vennék, rossz, régi is érdekel,
maximum 10 ezer Ft-ig. Tel.: 20/228-58-66.
Háromsebességes, önjáró, vastag aluházas fűnyíró eladó. Irányár: 55 ezer Ft. Tel.:
20/228-58-66.
Átfolyós vízmelegítő kéménycsővel, palackkal eladó. Érd.: 70/361-72-46.
Új és használt tollat, hagyatékot, régi bútort veszek. Házhoz megyek. Tel.: 30/82877-27.
Háztáji kézikocsi, kétmázsás teherbírású
komplett állapotban eladó. 30/85-81-911.
Idős, aranyos nénivel eltartási szerződést
kötve istenfélő agrármérnök nagyterületű,
öntözhető, összefüggő földterület ellenében.
Tel.: 30/208-68-60, este 5-7 óra között.
Ingyen elszállítom mindenféle lomjait,
üzemképtelen dolgait, egyebeket. Tel.: 20/
228-58-66.
14 mázsa búza, valamint szobanövények,
nagy cserepes virágok, kaktuszok eladók.
20/355-77-26.
Terménydaráló eladó. 30/29-97-907.
Gyermek kisfaház csúszdával, hintával
eladó. 66/411-068.
Eladók: kutyaújságok 1995-2009-ig, főzött
vesszőből készült új 2 db kannakas,
íróasztal, műszaki rajztábla. 70/236-35-37.
Fehérített fűzvessző eladó. 30/590-69-38.
Naumann varrógép alkatrésznek eladó.
66/634-112.
Eladók: Simson motor, 220 W hegesztő,
220 W kukoricamorzsoló, alig használt 20
m2-es szőnyegpadló, rézüst, zománcos
kályha. Tel.: 66/412-955.
Kb. 120-as terménydaráló eladó. 70/3668-635.
Villanymotorok, szivattyúk, benzines szivattyú, biciklikerekek, férfi bicikli, villamossági anyagok, 6 m-es mestergerenda.
Tel.: 66/412-862.
Szarvasi csempe asztali sparhert eladó
30 ezer Ft-ért. Tel.: 30/85-81-911.
Eladó: 24-es lányka kerékpár 6000 Ft-ért.
Cserép-tégla törmelék ingyen elszállítható. Békés, Szabó D. u. 27/1.
Kétaknás kályha jó állapotban eladó 26
ezer Ft-ért. Tel.: 30/85-81-911.
Svájci masszázsfotel eladó. 30/514-04-68.
Brevi tipusú fekete-narancs színű multifunkciós babakocsi (ülő-, fekvőkocsival,
bébihordóval) eladó. Érd.: 30/32-49-887.
Bontott redőny (4 db) eladó. 30/514-04-68.
Békésen használt Vinyisztó öntöttvas
kazán van eladó. A kazán 400-500 légköbmétert tud befűteni. 20/886-38-92.

Hatósági elismerés
a békési kikötőnek
Több hajó és így több vendég fordult meg idén a
békési kishajókikötőnél, mint tavaly. Erről nyilatkozott lapunknak Polgár Zoltán, az üzemeltető
Békés Városi Kecskeméti Gábor Kulturális,
Sport és Turisztikai Központ igazgatóhelyettese.
– A szezon végén járunk.
Milyennek látja a kikötő idei
idényét?
– Szerencsére teljesen rendben zajlott minden. Sőt, az idei
év jobban alakult a tavalyihoz
képest. Több hajó, több sporthajó, valamint ezáltal több

kenubérlés mellett lehetőségük van főzésre, szalonnasütésre. Tökéletes a környék az
aktív pihenésre vágyóknak is.
Idén is több rendezvény volt
a kikötőbe szervezve. Elsősorban kiemelném az önkormányzat által rendezett „Egy

vendég fordult meg nálunk,
ami nagy elégedettséggel tölt
el minket. Úgy érezzük, a kedves idelátogatók is elégedettek
az általunk nyújtott szolgáltatásokkal. Sikerességünk egyik
alapja, hogy minden egyes jogszabálynak eleget téve üzemeltetjük a kikötőt. Ennek bizonyítéka, hogy amikor a közelmúltban a Nemzeti Közlekedési Hatóság teljes vizsgálatot tartott nálunk, azt állapították meg, hogy minden a
lehető legnagyobb rendben
van. Számunkra – a vendégek
elégedettsége mellett – ez
nagy elismerés.
– Milyen programok zajlottak a kikötőben?
– Alapjában véve a kikötő
számos programot rejt magában. A vendégeknek a horgászat, hajókázás, csónak- és

hajóban evezünk” vízitúrát,
amely ezúttal is nagy sikert
aratott. Ezen kívül több sárkányhajó versenyt tartottak
nálunk. Természetesen folyamatosan van lehetőség alternatív programok megszervezésére csoportoknak, cégeknek,
a kedves vendégeknek.
– Milyen terveik vannak a
jövőt illetően?
– Elmondhatjuk, hogy a
város sikeresen pályázott új
műanyag stégekre. Így jövőre
már a megújult kikötőbe várjuk szeretettel a kedves vendégeket. Folytatni fogjuk az
eddigi munkát, hogy minél
jobb és szebb környezetet tudjunk biztosítani. Továbbra is
szeretnénk a vendégek igényeinek megfelelő, kellemes és
biztonságos kikapcsolódási
lehetőséget adni.
Sz. K.

FOTÓ: GAZSÓ JÁNOS (GA-PIX FOTÓ)

Tisztelt Olvasóink!
Az apróhirdetésekben
szereplõ adatok hitelességéért szerkesztõségünk
NEM vállal felelősséget.
Csak lakossági apróhirdetéseket adunk közre.
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Diákigazgató-választás
és gólyabál a gimiben
Az elmúlt héten sok mókában és izgalomban lehetett része a Szegedi Kis István Református
Gimnázium diákjainak, mivel ekkor tartották a
kampány- és gólyahetet. Ez a hét mindig nagy siker,
de idén talán még színvonalasabb volt, mint valaha.
12/A osztály készült oldtimer
autóval, rendőrséggel és tűzol-

Hétfőn kiosztották az új diákoknak a gólyatáblát és a
gólyacsőrt, melyeket egész
héten viselniük kellett. Régi
hagyomány, hogy a gólyák
táblájukat mindenkivel aláíratják, mondjuk a lépcsőn megállítva az embert. Továbbá a hétfői nap a 13/B osztály kampánynapja is volt, ahol a Juhász
és a szalamandra zenekar
zenélt, volt Kung Fu és MMA
bemutató, egész napos ingyen
büfé, valamint egy flashmobot
adtak elő a tanulók, ami nagy
sikert aratott mind a diákok,
mind a tanárok körében. A
kedd a 12/C osztályosok napja
volt. Ők rendőrséggel, vattacukor árussal, bohóccal és soksok finom süteménnyel próbálták megnyerni maguknak a
szavazó ifjúságot. Szerdára a

eljött a szavazás ideje. Végül
Nagy Csaba, a 12/C osztály
jelöltje lett a diákigazgató, így
már csak a gólyabál maradt
hátra. A leány- illetve legénykérésen át a végzősök megtáncoltatásán keresztül a gólyalötty megivása és a fogadalomtétel során sokat nevettünk.

Ha bármelyikünk is a családi otthon melegére gondol, a legritkább esetben jut eszünkbe a radiátor vagy az infrafűtés, sokkal
inkább a jó öreg kályha, kemence vagy kandalló, valamennyinek hamarosan itt a szezonja. Aki csak meghatározott sorrendben tud
megbirkózni a feladatokkal, arra azt mondjuk: a kályhától tud elindulni. Akik rendetlenek, azokat úgy gúnyolták a falumban:
„Olyan pucuták vótak, hogy csak a kemence
vót a helyin.” Ezek a lakók bizonyára olyan
lusták voltak, hogy naphosszat a kemencét
támasztották. De a tétlenség sem tarthat
örökké, mint az ivánci kályha… Meglepő, de
a kandallóhoz is kapcsolódik magyar köz-

mondáshasonlat: pislog, mint a rimóci nyúl a
kandallóban. Jóval egyszerűbb fűtőalkalmatosság a katlan (ebben a jelentésében csupán
egy mélyedés), de bizonyára sötétre égett a
széle, erről vall a „fekete, mint a katlan”. A
kemencepadkát régen asszonypöfögtetőnek
hívták, hiszen a fehérnép a jó melegben bújt
össze kicserélni a híreket, erről a szokásról vall
a következő – igen jó ritmusú – szólás: Mihez
kályha mellett szokol, asztal fején pirulsz érte.
A végére pedig egy találós kérdés: „Van
nálunk egy kicsiny kályha, / bár befűtik
télbe’- nyárba’, / mégse melegszenek nála. Mi
az?” A megfejtés: a pipa.
Szilágyiné Szabó Ágnes

Egy csodálatos hetet tudhatunk magunk mögött végzős
társaimmal. Én nagyon jó
éreztem magam, remélem ti is!
Béres Tamara

A SZERZŐ FELVÉTELE.

Gróf Széchenyi István szobránál
Izsó Gábor polgármester koszorúzott.

– bronzszobránál Izsó Gábor
polgármester mondott beszédet. A város első embere kiemelte Széchenyi országot építő
és gyarapító előremutató és
korát megelőző tetteit, melyek
olyan jelentőségűek voltak,
hogy hatásuk máig érezhető.
– Széchenyi István eszmeisége a miénk és örökre velünk
marad – fogalmazott Izsó
Gábor. A két szobornál a városvezetés, a városvédők és iskolák
képviselői koszorúztak a megemlékezés során.
Sz. K.

vakság kialakulásáért az esetek
15-20 százalékában felelős
zöldhályogot (glaukómát).
A digitális Non-kontakt
tonométert a rendelőintézet
szemészeti szakrendelőjében
kipróbálták, és a szemész szakorvos kiváló véleménnyel volt
róla, hiszen gyors, pontos és

ADJUK ÖSSZE KÖZÖSEN A MŰSZER ÁRÁT!
A Szent Lázár Alapítvány elkülönített számlájára érkező összegeket
teljes egészében a műszer megvásárlására fordítja.
Számlaszám: Szent Lázár Alapítvány Békés
OTP 11733072-20023852
A békési cégek és a lakosság segítségét is kérjük.
Békésen a Hunyadi tér 1/1., ill. a Petőfi u. 33. szám alatt az adományokat személyesen is befizethetik az alapítvány házipénztárába.
Az alapítvány az adományokról kérésre igazolást ad.

sokkal kevesebb kellemetlenséggel jár a betegek számára.
A műszer 1,85 millió forintba kerül, beszerzésére a Szent
Lázár Alapítvány indított
mozgalmat, sőt az első 100
ezer forintot maguk adták be.
Mint megtudtuk, az elmúlt
hetekben nagy számban
érkeztek az adományok, így
szeptember 17-ig 620 ezer Ft
gyűlt össze a számlán, ami a
vételár mintegy harmada.
Minden fillér, kis- és nagy
adomány fontos. Ha összefogunk, karácsonyra meglehet
a városnak ez a modern orvosi eszköz.


Szeptember 27. szombat 10 órától
IX. Békési Tökmulatság a Tájházban.
Bővebben a 4. oldalon.
Szeptember 27. szombat 16 óra
Békési FC-Mezőkovácsháza bajnoki focimeccs.
Sportpálya
Szeptember 27. szombat 18 óra
Békési FKC-Algyő bajnoki kézilabda-mérkőzés.
Sportcsarnok

Október 1. szerda 15 óra
Ünnepi alkalom az Idősek Világnapján.
Beszédet mond: Izsó Gábor polgármester.
Kulturális központ
Október 2. csütörtök 8-12 óra
Véradás a Vöröskereszt szervezésében.
Polgármesteri Hivatal
Október 2-4. csütörtök-szombat
XIX. Népi Építkezési Tanácskozás. Téma a
műemlékvédelem napjainkban. Előzetes regisztráció szükséges.
Kulturális központ

HÉTVÉGE HÉTVÉGE HÉTVÉGE

tósággal, pónival, társastánc
bemutatóval és egy kis közös
tánccal, amiben a tanulók
nagy élvezettel vettek részt.
Csütörtökön volt a nagy nap,

HÉTVÉGE HÉTVÉGE

A Juhász és a szalamandra zenekar: Juhász Ádám, Lisztes Bálint,
Gábor Bendegúz, Simon Zoltán.

Máris sok adomány gyűlt
A Békési Újság július végi
számában írtunk arról a kezdeményezésről, amely egy olyan
modern, korszerű vizsgálati
műszer beszerzését célozza,
mellyel nagyon hatékonyan és
gyorsan lehet megvizsgálni a
megnövekedett szemnyomást,
vagyis segít korán felismerni a

INDULJUNK EL A KÁLYHÁTÓL!

BÉKÉSI PROGRAMAJÁNLATOK SZEPT. 23. - OKTÓBER 8. KÖZÖTT

Emlékezés
két nagy államférfira
Gróf Széchenyi István és
Kossuth Lajos születési évfordulóinak közeledtével hagyományosan emlékezésre hívja a
városlakókat a Békési Városvédő és -Szépítő Egyesület.
Idén szeptember 19-én rendezték meg az emlékezést.
Kossuth Lajos – adományból
megvalósult és éppen tíz esztendeje átadott – bronzszobornál Mester Péter, a városvédők
elnöke, míg gróf Széchenyi
István – szintén adományból
elkészült és 2001-ben átadott

Egy nyelvet beszélünk

Október 4. szombat 9 órától
Őszi vásár. Táncos és zenés fellépések, főzőverseny paszulyos ételekből díjakért, hagyományőrző népi játékok, szilváslepény kóstolás, kézműves bemutatók. A főzőversenyre szeptember 30-ig lehet jelentkezni a piacfelügyeletnél.
Piac
Október 4. szombat 11 óra
Békési TE-Celldömölk férfi extra ligás és
Békési TE II.-Debrecen NBII-es bajnoki
asztalitenisz-mérkőzés.
Sportcsarnok

Október 7-30.
„Az Év Természetfotósa 2013” kiállítás a kulturális központban. Nyitvatartási időben díjtalanul
látogatható.
Október 8. szerda 16 óra
A Kézdivásárhelyi Nők Hagyományőrző Egyesületének bemutatkozása, könyvbemutatója.
Fellép Meister Éva színművésznő, az egyesület
tiszteletbeli tagja. A bemutatott művek megvásárolhatók.
Püski Sándor Könyvtár

Megvilágosodás Napja Békésen is
A Békés Megyei Balesetmegelőzési Bizottság idén is
megrendezi a Megvilágosodás
Napját. Célja, hogy a kerékpárral közlekedők figyelmét
ráirányítsák a világítás használatának fontosságára.
A rendezvényre október 3án pénteken kerül sor.
Békésen a Rákóczi utcai
kerékpárüzletben lesz „Ha

egyet vesz rögtön kettő lesz!”
akció, melynek lényege, hogy
amennyiben e napon megvásárolja kerékpárja első világítását, ajándékba kapja a
hátsó villogó lámpát (a készlet erejéig). A világítást díjmentesen szerelik fel.
Hagyomány továbbá, hogy
példamutató és figyelemfelhívó célzattal esti kerékpározás-

ra kerül sor. Gyülekezés 19
órától, indulás 19:30 órakor a
Széchenyi téri műszaki áruház
parkolójából.
Aki az akció bármely
programján részt vesz, sorsjegyet kap, és ajándéksorsoláson vesz részt, melyre
Békésen a piactéren kerül
sor a kerékpározást követően, 20:15 órakor.
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Elkezdődött a 2014/2015-ös
NBI/B-s kézilabda bajnokság.
Csapataink az első fordulóban
nagy érdeklődés mellett léptek pályára:
az edzőváltás és a
fiatal társaság
sok nézőt vonzott a Sportcsarnokba. A junior
csapat Papp Bálint edző vezérletével ez első perctől uralta a mérkőzést, és úgy nyert 3919 arányban, hogy a második
félidőben minden játékos pályára lépett. A lehetőséggel éltek
is, és további gólokat szereztek.
A megfiatalított felnőtt
együttesnek nehezebb dolga
volt. A kettős játékengedéllyel
érkezett Horváczki Márió nem

tudott még sok időt tölteni a
csapattal, Horváth Dániel
pedig jelenleg még sérüléssel
bajlódik. Az első félidő hullámzó békési játékot hozott, félidőben
15-15 volt az
állás. A második
játékrészben
Kádas
László
több variációt is
kipróbált támadásban
és védekezésben is. A Békés
két góllal elhúzott, de a Mizse
fordítani tudott, a csapat 3229-es vereséggel kezdte az
idényt. Kádas László a védekezés hiányosságait emelte ki és
a csapatból csupán Horváczki
Márió és Fedor Bence játékával volt elégedett.

A bennmaradás
a cél a focisoknál
mind a mérkőzéseken és edzéseken is egyaránt. Aminek
meg is lett az eredménye,
mert hazai pályán szép játékkal 5-1-es eredménnyel sikerült legyőzni a Tótkomlós csapatát. Ezután újra hazai pályán következett a Méhkerék

FOTÓ: VIRÁG ISTVÁN.

Az augusztus elején megkezdődött megyei I. osztályú
labdarúgó bajnokságban szereplő, fiatal és rutintalan
Békési FC szakmai vezetése a
bennmaradást tűzte ki célul.
Bíró Péter edző lapunknak
így értékelt:

– Sajnos nagyarányú vereséggel indítottuk a szezont
Orosházán, majd egy nagy
pofonba Mezőhegyesen is
beleszaladtunk. El kell mondani, hogy mind két együttesnél NBII-es és NBIII-as labdarúgó múlttal rendelkező
játékosok fociznak. Ennek
ellenére nem tört meg a csapat, sőt még jobban akartak

együttese, 1-1-es döntetlen
lett a vége. A Békéscsabai Jamina ellen azonban nem sikerült a pontszerzés annak ellenére, hogy csapatunk erős
mezőnyfölényben játszott.
Ifjúsági együttesünk jelenleg 4 győzelem és 2 vereséggel
4. helyezett a tabellán, serdülőink pedig veretlenül az első
helyen állnak.

Horgász
szemmel
ŐSZI PERGETŐ
SZEZON KEZDETE
Számomra a legaktívabb horgászati módszer a pergetés.
Amikor a vizek tetejét reggelente meglepi a köd, az már a
pergetési szezon kezdete. Ebben
az időszakban az éjszakai pergetés mellett már a napközbeni
pergetés is eredményes, hiszen
a ragadozó halak táplálkozása is
változik a vizek hűlésével.
Ebben az időszakban még igen
sok táplálékhal van a partmenti vízszélekben, de már csapatokba verődve keresik a számukra biztonságos akadókat,
medertöréseket. Szeptember
végén kevesebb napfény éri a
vizeket, ekkor olyan műcsalikat
keressünk, amely fényesen vagy
rikítóan figyelemfelkeltő a
ragadozó halak számára.
Mostanság reneszánszát éli a
wobleres és gumihalas pergetés.
Rengeteg technikai újdonság
kíséri az ezekkel való horgászatot, viszont ne felejtsük el a jól
bevált vasakat, körforgó és
támolygó villantókat sem.
Tipp: ne feleljük, ha süllőre
pergetünk a reggeli és esti fényváltás időszakában, szinte mindig elcsíphető egy-két tüskéshátú. Egyre többen váltanak az
aktívabb ultra light pergetés
irányába. Ez annyit jelent, hogy
a horgász a bojlis horgászatról a
féderes keszeghorgászatra vált,
vagyis sokkal eredményes és
élménydúsabb horgászatokban
lesz része.
Szekerczés Sándor

A Zerge Ifjúsági Túrasport
Közhasznú Egyesület szervezésében,
a
Békési
Önkormányzat és a Békési
Kajak-Kenu Club segítségével
a közeli napokban rendezték
meg az Indián Kenu Túlélő
Versenyt, amely az idei évben
először érkezett Békésre. Az
indulók az Élővíz-csatornán
Gyuláról Békéscsabán áthaladva az Erzsébet-ligetnél
értek célba. A 33 km-es megmérettetés során a minimum
egy női és három férfi versenyzőből álló csapatoknak közel
20 állomáson kellett játékos
feladatokat végrehajtaniuk, és
az összesített eredmények
alapján alakult ki a végső sorrend. A távot 15, indián díszekbe, jelmezekbe öltözött csapat teljesítette.
A versenyt a Polgár Ferenc,
Juhász Andrea, Koppányi
László, Kiss Csaba alkotta csa-

FOTÓ: SERFECZ DÁVID.

Esőben eveztek az indiánok

Vereséggel
rajtolt a BFKC

pat nyerte 3 óra 53 perccel.
Második a Somogyi Zsolt,
Seller László, Fábián Marianna,
Paulcsik János összetételű csapat lett 15 perccel lemaradva,
míg harmadik a Szabó János,
Kálmán Katalin, Szigeti Béla
és Kiss Gábor egység három
perc hátránnyal.

A nevező 15 csapat mindegyike célba ért, és az időjárás
ellenére jó véleményt alkottak
a versenyről. A rendezvényt
személyes részvételével megtisztelte Csapó Géza, a hetvenes évek kajak királya is, aki
már sokadszorra vállalta az
első díj átadását.

Maraton VB-n a békési kenus
Óriási sikert ért el Laczó
Dániel, a Békési Kajak –
Kenu Club versenyzője a
közeli napokban Győrben
megrendezett Felnőtt, U23 és
Ifjúsági Maraton Válogatóversenyen. A még csak serdülőkorú békési kenus az újpesti

Dóri Bencével párban a kenu
kettesek 18 km-es távján lett
második, és így a két fiatal
indulhat az Oklahomában
sorra kerülő Maraton Világbajnokságon.
Hatalmas küzdelem zajlott
egy győri érdekeltségű egység

ellen az első helyért, és csak az
egyik kanyarban történt
ütközés miatt kirótt 30 mp-es
kiállásos büntetés miatt
maradtak le a későbbi győztestől, de ezzel együtt nagy
reményekkel utazhatnak ki
Amerikába.

Missziós iroda nyílt a
Reményhír Intézményben
Missziós Iroda nyílt a Reményhír Intézményben. ló, amit az is jelez, hogy egyik
Az irodát az iskola épületében minden tanítási belépő a másiknak adja a
kilincset, hatalmas az érdeklőnapon délelőtt és délután lehet látogatni.
Az iroda céljáról Kis István
az iroda vezetője, a Magyar
Pünkösdi Egyház Országos
Cigánymisszió munkatársa
számolt be.
– Az iroda nem csak az itt
tanuló diákoknak nyújt lehetőséget, hanem tanárok és szülők
is felkereshetnek bennünket a
nyitvatartási idő alatt. Célunk,

hogy találkozzunk a tanulókkal
és részt vegyünk a mindennapos iskolai életükben. Igény
szerint egyéni és csoportos
kötetlen beszélgetésekkel kívánunk segítséget nyújtani. De
lehetőséget biztosítunk mélyebb lelki gondozásra is. Életvezetési tanácsokat is adunk.
A kezdeményezés hiánypót-

dés. Az iskola és a pedagóguskar is támogatja az új és egyedi kezdeményezést, hiszen
kaput nyit a hit és a társadalmi élet fejlődésére, a tanulók
könnyebb beilleszkedésére. A
missziós iroda iskolai napokon
8:45-11 óra, valamint 13-15
óra között tart nyitva.
Lakatos Gyula
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