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Óriási fölénnyel nyerte meg a pol-
gármester-választást Békésen Izsó 
Gábor független jelölt. A szavazatát 
leadó választópolgárok közel 77 
százaléka, 5474 személy rá adta 
voksát. Pataki Istvánt (MSZP) ti-
zenhét, míg Molnár Józsefet 

(Jobbik) hatszázaléknyian támogat-
ták. Izsó Gábor mögött stabil testü-
let áll majd, hiszen a Jobboldali 
Összefogás jelöltjei mind a nyolc 
választókerültben nagy fölénnyel 
nyertek. A választók akaratából a 
békési képviselı-testület tagjai lesz 

Vámos László, Mészáros Sándor, 
Dr. Pálmai Tamás, Barkász Sándor, 
Balász László, Izsó Gábor, Pocsaji 
Ildikó és Mucsi András. A tizenegy 
fıs képviselı-testületbe az úgyne-
vezett töredékszavazatok alapján 
két Fideszes (Erdıs Norbert, 
Blaskovits Péter) és egy szocialista 
(Pataki István) került még be. A 
Jobbik kiszorult a testületbıl, és a 
nyolc körzetben összegyőjtött 454 
szavazata egyértelmően kudarc a 
radikális párt számára. Alig valami-
vel kevesebbet győjtött a Békési 
Kisgazdakör (415 szavazat), míg az 
Ipartestület jelöltjeit csak kevesen 
támogatták (273 szavazat).  Békés 
azon kevés település egyike, ahol a 
Fidesz nem tudott nyerni. Polgár-
mester-jelöltje a várható vereségtıl 
tartva még hetekkel ezelıtt vissza-
lépett, de a körzetekben összegyőj-
tött összesen 1600 szavazat is sze-
rénynek mondható, különösen an-
nak a fényében, hogy a Fidesz-
KDNP listát a megyei közgyőlési 
választáson 4402 személy támogat-
ta városunkban. A jelek szerint te-
hát a békésiek a Fidesz helyi jelölt-
jeire mondtak nemet.  Forrás: bekesiujsag.hu 

A szavazatok 100 százalékának feldolgozá-

sa alapján Békés polgármestere marad 

Izsó Gábor, aki függetlenként indult. A 

szavazatok 76,7 százalékát kapta. Második 

Pataki István (MSZP) 17,2 százalékkal, 

harmadik Molnár József (Jobbik) 6,1 szá-

zalékkal. Erdıs Norbert (Fidesz) koráb-

ban visszalépett.                         Lakatos Gyula 

     Elsöprı gyızelmet aratott a Jobboldali Összefogás Békésért Polgári kör  

           Internet Kuckó 

 
Várunk minden érdeklıdıt a kul-
turális központban. Nyitvatartási 
idı: hétfıtıl péntekig 10-18 óra 
között.  
Békés, Jantyik Mátyás utca 23-25. 
szám alá.                                     

Mind a nyolc választókerületben a Jobboldali Összefogás képviselıi 
nyertek. A képviselık balról jobbra: Barkász Sándor,  
Pocsaji Ildikó, Balázs László, Izsó Gábor, Dr. Pálmai Tamás,  
Vámos László, Mészáros Sándor, és Mucsi András 

Izsó Gábor marad a polgármester  
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Az országos ÉKKİ szervezet békési 
csoportja pályázat útján és helyi 
támogatók segítségével, több mint 
180 családban tudott tartósélelmi-
szer csomagot osztani. A kiosztást 
szeptember 25-26-án tartották Bé-
késen a helyi szervezet tagjai.  

Az egy család számára adható cso-
mag tartalmazott 1db 50 g-os Deli-
kát ételízesítıt, 3 kg búza finom-
lisztet, 3 kg Koronás kristálycukrot, 
1 kg sót, 1 l növényi fızı étolajat, 2 
db 1,5 l dobozos tartós tejet. Fekete 
Mihály, az Ékkı békési szervezet 

egyik vezetıje a szállítást magára 
vállalta. Majd hozzátette: a szerve-
zetük számára nem újkeltő a prog-
ram, hiszen már korábban is végez-
tek karitatív munkát. Példaként em-
lítette a tavaly december 4-én tartott 
Mikulás ünnepséget, amelyen 280 
személy, vagy az idei gyermekna-
pot, amelyen hatszáz személy vett 
részt, és kaptak értékes programot. 
Antóni Gyula és Balog Krisztián 
hozzátették, hogy a legjobb idıben 
érkezett a segítség. Hiszen az érin-
tett halmozottan hátrányos csalá-
dokban hó végén különösen szük-
ség van az efféle segítségre. Kis 
Istvánné, vagy ahogy többen isme-
rik Vári Valéria maga is személye-
sen vett részt az osztásban. Elmond-
ta, mint gyakorlott háziasszony na-
gyon hasznos segítségnek tartja a 
tartós élelmiszercsomagot, amely 
igazi mentıöv lehet az érintett 180 
család esetében.           Lakatos Gyula 

       Mentıöv program Békésen 
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A Jobboldali összefogás Békésért Polgári kör kampányzáróján 
kulturális mősorra került sor Békésen a Kulturális Központ 
színháztermében, Pocsaji Ildikó képviselı szervezésében 
„Békésiek a békésieknek” mottóval. Fellépett többek közt a 
Körös Citerazenekar, Szeverényi Barnabás tanár versmondó, 
Nagy Noémi és Soós Enikı fiatal tehetséges énekesek, továbbá 
a Jazz Elek zenekar Gáspár Szilvia énekessel. A rendezvény 
népszerőségét, és sikerét tükrözte a többször is visszatapsolt 
elıadók.                                                                      Lakatos Gyula 

        Békésiek a békésieknek 

Kulturális Központ Békés  Jantyik Mátyás u. 23-25 www.bekesikultura.hu 

 A Jazz - Elek zenekar és Gáspár Szilvia énekesnı 

Közismert nehézfiúk vezethették a    

cigánygyilkosok kezét  

 

Valóban lehettek segítıik a roma-
gyilkosságok elkövetıinek. A Ma-
gyar Hírlap birtokába került rendıri 
jelentések arról tanúskodnak, a nyo-
mozók látókörébe került az egyik 
gyanúsított, P. Zsolt ismeretségi kö-
rébıl egy olyan férfi, aki komoly 
bőnözıkkel tartotta a kapcsolatot, s 
a támadások idején és helyszínei 
közelében telefonbeszélgetéseket 
folytatott velük./Forrás: Magyar Hírlap/ 
 

Októberben alakul meg a cigány-

ügyi tárcaközi bizottság 
 

Októberben alakul meg a Társadal-
mi Felzárkózási és Cigányügyi Tár-
caközi Bizottság, amelyet a társadal-
mi felzárkózásért felelıs államtitkár 
„legfontosabb munkaeszközének” 
nevezett a Magyar Hírlapban megje-
lent interjúban. 

 Még több hír a www.bekesiujsag.hu 

   vagy a www.bekesiromak.lapja.hu 

            oldalon olvashatók 
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  Jelölt neve Jelölı szervezet(ek) 
Kapott 
érvényes 
szavazat 

  

1 Farkas Mihály 
RPT 
RPM 
CSZOSZ 

215 Képviselı 

2 Kovács Oszkár LUNGO DROM 123   

3 Czinanó Róbert Béla LUNGO DROM 102   

4 Reszelı Károly 
CIGÁNY SZABADIDİSPORT 
KLUB 

25   

5 Kovács Gusztáv 
RPT 
RPM 
CSZOSZ 

182   

6 Balog Krisztián 
ÉKKİ 
ZMRSZ 

217 Képviselı 

7 Surman Zoltán 
RPT 
RPM 
CSZOSZ 

237 Képviselı 

8 Budai János Zoltán LUNGO DROM 131   

9 Kis Istvánné 
ÉKKİ 
ZMRSZ 

198   

10 Fekete Mihály István 
ÉKKİ 
ZMRSZ 

222 Képviselı 

11 Rácz Rezsı 
CIGÁNY SZABADIDİSPORT 
KLUB 

15   

12 Antóni Gyula gázszerelı 
CIGÁNY SZABADIDİSPORT 
KLUB 

7   

13 Varga Lajos Zsolt 
RPT 
RPM 
CSZOSZ 

48   

14 Antóni Gyula Jenı 
ÉKKİ 
ZMRSZ 

176   

15 Budai Zoltán LUNGO DROM 120   

16 Czinanó Tihamér Sándor 
RPT 
RPM 
CSZOSZ 

195   

  2010 október 3. Cigány Kisebbségi választás eredménye 
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A romák helyzetét orvosolni 
kívánó stratégiának nem etni-
kai hovatartozás szerint, ha-
nem gazdasági tényezık alap-
ján kell meghatároznia célcso-
portját - hangsúlyozta Járóka 
Lívia Fideszes európai parla-
menti (EP-) képviselı abban 
az elıterjesztésében, amelyet a 
minap nyújtott be az EP-hez, 
sürgetve a romák társadalmi 
befogadását célzó európai uni-
ós stratégiát.                     L.Gy. 

  Járóka Lívia romaügyi elıterjesztést  
             nyújtott be az EP-ben  

    Békési romák 
    lapja a neten 
 
Számos cikk és kép galéria várja 
látogatókat 
a www.bekesiromak.lapja.hu 
internetes oldalon. A tartalomból: 
hírek a roma közéletbıl, esemé-
nyek képgalériái, roma ételek re-
ceptjei, portrék, érdekességek, 
roma mesék gyerekeknek. Az ol-
dalról közvetlenül elérhetık a 
fontosabb városi honlapok, így a 
Békési Újság online megjelenése 
is. Érdemes meglátogatni!                     
                                    Lakatos  Gyula 

 

A kormány nem tarja partnernek a jelenlegi  
          Országos Cigány Önkormányzatot 
 
A kormány nem tartja partnernek a jelenlegi Országos Ci-
gány Önkormányzatot (OCÖ) a gazdálkodását elmarasztaló 
és büntetıeljárás megindítását kezdeményezı számvevıszéki 
vizsgálat alapján - közölte a társadalmi felzárkózásért felelıs 
államtitkár Balog Zoltán.                      Forrás: bekesiromak.lapja.hu 

Köszönetet mondott minden válasz-

tópolgárnak, aki élt demokratikus 

jogával, és részt vett az október 3-i 

választáson, továbbá megkezdett 

munkája folytatását ígérte Izsó 

Gábor polgármester október 14-én 

a Városháza dísztermében, a képvi-

selı-testület alakuló ülésén. 

 

Izsó Gábor független jelöltet pol-
gármesternek választották, míg a 
nyolc választókerületben a Jobbol-
dali Összefogás Békésért Polgári 
Kör jelöltjei nyertek. A testületbe 
listáról még két Fideszes és egy 
MSZP-s politikus került be.Ezután 
Izsó Gábor javaslatára társadalmi 
megbízatású alpolgármesternek Dr. 
Pálmai Tamás háziorvost választot-
ták meg. Izsó Gábor beiktatási be-

szédében kiemelte, hogy program-
jának két alappillére a társadalmasí-
tás, azaz a lakosság bevonása a dön-
tésekbe, a város életébe; valamint a 
megkezdett beruházások befejezése, 
eredményes beüzemelése, mellyel 
Békés meg tudja ırizni körzetköz-
ponti szerepét. Az új képviselı-
testület munkáját három bizottság 
segíti. Az Ügyrendi, Lakásügyi, 
Egészségügyi és Szociális Bizottsá-
got Mészáros Sándor vezeti. Képvi-
selı tagjai: Balázs László, Mucsi 
András, Pataki István és Pocsaji 
Ildikó. A Pénzügyi Bizottság elnöke 
Balázs László. Képviselı tagjai: 
Barkász Sándor, Blaskovits Péter és 
Mészáros Sándor. Az Oktatási, Kul-
turális és Sport Bizottság elnöke 
Mucsi András. Képviselı tagjai: 

Erdıs Norbert, Pocsaji Ildikó és 
Vámos László. Oktatási és kulturá-
lis tanácsnoknak, aki a külügyekért 
is felel, Vámos Lászlót választották 
meg.                             Szegfő Katalin 

Képünkön:  
Izsó Gábor polgármester mellett az 
új alpolgármester Dr. Pálmai Tamás 
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      Megalakult az új képviselı-testület -Dr. Pálmai Tamás  
                           Békés város új  alpolgármestere 


