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

„Ezüstérem” közleke-
désből a békési polgá-
rőröknek 2. oldal

Az Aranykalász nyerte
az aratóversenyt

2. oldal

Megalakult a Pro tes -
táns Műhely    4. oldal

Remek formában
Hor  tobágyi János ge -
rely hajító        8. oldal

Lapunk
tartalmából

JÚLIUS 11-18.
Jázmin Patika (Rákóczi u.)

JÚLIUS 18-25.
Turul Patika (Piac tér)

JÚLIUS 25. – AUG. 1.
Oroszlán Patika (Kossuth u.)

Hétfőtől péntekig 18-20 óráig,
vasárnap és ünnepnap 9-11 óra,

valamint 17-18 óra között. 
Váltás mindig szombaton

reggel fél nyolckor. 
Figyelem, egyes gyógyszertárak
szombaton is nyitva tartanak.

Orvosi ügyelet: 416-637

Gyógyszertári
ügyeleti rend

A harmincharmadik alka-
lommal megrendezett ko -
moly zenei rendezvény idén a
szokottnál is több nagyon
színvonalas programot rejtett,
valódi csemegéket a műfaj
barátai számára. Ezeket látva-
hallva mondták el lapunknak
is többen, amit a címben
jeleztünk: visszatért a rendez-
vény lelke, a zene önfeledt sze-
retetének íze és zamata. A
programokból csak párat kie-
melve: a Két Szokolay című
előadás nehéz műveket is be -
fogadhatóvá tett, a népzenei
Jánosi együttes a Békés Me -
gyei Szimfonikusok Kamara -
zenekarával a zenei stílusok
közötti átjárhatóságot mutat-
ta be, „a csilláron is lógtak” a
zenebarátok a Fejes String
Quartet galériabéli fellépésén,
valamint a hárfa-trombita
koncerten a katolikus temp-
lomban, az ínyenceket is

kiszolgálta a Budapest Saxo -
phone Quartet fellépése, és a
sor még folytatható. 

Teljesen új kezdeményezés
a zenei napok idején megren-

dezett Nemzetközi Néptánc,
Népzenei és Világzenei Fesz -
tivál, melyre vendégként szlo-
vákiai és csehországi tánc-
együttesek érkeztek, társszer-
vezője volt a Belencéres Ala -
pítvány. A népzenei vonal erő-
södését szolgálhatja, hogy hí -
reink szerint a legendás hírű
Sebő együttes maga jelentke-

zett egy esetleges népzenei
kurzusra, melyet jövőre tarta-
nának meg. 

/Az egyes koncertekről tudósítá-
sok olvashatók lapunk oldalain./

Visszatért a tarhosi szellem
DICSÉRET JÁR A ZENEI NAPOK SZERVEZŐINEK

Természetesen nem kí sértetjárásról van szó a
Békéssel szomszédos te lepülésen, hanem ar ról a
nehezen megérthető, inkább csak megsejthető
szellemiségről, amely a sajnálatosan rö vid ide ig
létezett, idén 55 éve megszüntetett Tarhosi
Énekiskola mindennapjait jellemezte, és amelynek
élet ben tartására hívták életre 1976-ban a Bé kés-
tarhosi Zenei Na pokat. 

A Békési Újságnak Czinanó Tihamér, a kisebbségi önkor-
mányzat elnöke a helyszínen, a Soványhát utca 11. szám alatt
nyilatkozott. A ház történetét röviden vázolva elmondta, hogy
1993-ban a városvezetés építtette, egy időben műteremként is
használták, majd 1999-ben került a kisebbségi önkormányzat
kezelésébe. A berendezést, különösen az irodatechnikai felsze-
reléseket az elmúlt évtizedben pályázatok útján szerezték be.
Ezek mindegyike megsemmisült a tavaly december 24-én haj-
nalban bekövetkezett tűzben. Odalettek a házban tárolt hang-
szerek és sportszerek is. A kár kétmillió forintos. A tűzoltók
elektromos zárlatot feltételeznek a tűz kiváltó okaként. 

Czinanó Tihamér elmondta, hogy többek segítségükre siet-
tek a nehéz helyzetben, nekik lapunkon keresztül mondanak
köszönetet. A békési önkormányzat számítógépet, a Viharsarok
Kft. két íróasztalt és két vitrines szekrényt adott, a megyei
önkormányzat kisebbségi bizottsága 30 ezer forintjából a pályá-
zatoknál elengedhetetlen nyomtatót vásároltak. A megyei
önkormányzat 7 db, míg a Békési és Fia Bt 8 db irodaszéket
adott, a gyomai cigány kisebbségi önkormányzat három számí-
tógépasztallal, a Megyeháza ellátási hivatala bútorokkal járult
hozzá a berendezéshez. A felújítási munkákat a házra kötött
biztosítás fedezte. 

A házban folyó munkáról megtudtuk, hogy a pályázatírás
mellett mindennap információs irodaként szolgál, a romák
főleg szociális, lakás és családi ügyekben keresik fel őket.
Népszerűek az ösztöndíjpályázatok, amikről szintén tájékozta-
tást tudnak adni.                                   Folytatás a 3. oldalon

Újra munkában a
Roma Közösségi Ház
Ismeretes, hogy tavaly karácsonykor teljesen kié-
gett a Békési Cigány Kisebbségi Önkormányzat ke -
zelésében álló közösségi ház. Közel fél év kellett
ah hoz, hogy a lehetőségekhez mérten helyrehozzák
és bebútorozzák a szobákat, bár az informatikai
be rendezések pótlása további pályázatokat igényel.

– A módosításra azért volt
szükség, mert a többmilliós
fejlesztéssel nemrég átadott
ligeti játszótérnél máris ron-
gálások jelei mutatkoznak, de
a rendőri, polgárőri beavatko-
zásnak eddig nem volt rende-
leti háttere, lévén a játszótér
közterület – mondta el sajtó-
tájékoztatóján Mucsi András
kereszténydemokrata városi
képviselő. A KDNP békési
tit kára hozzátette, hogy mivel
az uniós szabványoknak is

megfelelő játékok zöme fából
van, sajnos könnyű tönkreten-
ni. Ennek megelőzése érdeké-
ben a képviselők úgy döntöt-
tek, hogy a hintákat és más
mozgó részeket éjszakára lela-
katolják, a polgármester dön-
tésével este nyolcig parkőr,
Kovács Gusztáv biztosítja a
játszótér rendjét (hozzá tarto-

zik egyébként a grund is),
míg este kilenc után képlete-
sen zárva van a játszótér. Ez
azt jelenti, hogy van immár
jogalapja a járőröző rendőrök-
nek, polgárőröknek elküldeni
az ott tartózkodó suhancokat. 

Ahhoz, hogy a játszótér
mostani szépségét és rendjét
megőrizzék, szükséges az oda

gyermeküket kivivő szülők
odafigyelése is. Tilos a játéko-
kat 14 évnél idősebbeknek
használniuk, közegészség-
ügyi okok miatt tilos a ját-
szótérre állatot bevinni, és
szintén tilos alkoholt és ciga-
rettát fogyasztani. 

Mucsi András – aki dr.
Pálmai Tamás képviselő mel-
lett a mostani módosításokat
önálló javaslatként jegyzi –
elmondta, még két dolog vár
megoldásra a játszótéren: ke -
rékpártárolókra és nyilvános
WC-re lenne szükség. Utóbbi
esetében hamarosan lépések
történnek.

A képviselő kérte a békési-
eket, ne hagyják a rongáláso-
kat, ha ilyet tapasztalnak,
értesítsék a rendőrséget, akik
fellépnek az értelmetlen ran-
dalírozás ellen.              Sz. K.

Parkőr figyel a ligeti játszótérre
Minapi ülésén a békési
képviselő-testület mó -
dosította a közterületek
használatáról szóló ren-
 deletét, és ennek egyik
pontja foglalkozik a ját-
szóterek használatának
szabályozásával.
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A zenei napok idén először kibővült egy nemzetközi népzenei és nép-
táncfesztivállal.

A BÉKÉSI ÚJSÁG 
a XXXIII. Békés-tarhosi Zenei Napok 

médiatámogatója volt.
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BBÉÉKKÉÉSS
VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK

FELHÍVÁSA

SZAKRENDELÉSEK NYÁRI SZÜNETELTETÉSE
A Békés Városi Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelőintézet ezúton hívja

fel a tisztelt lakosok figyelmét, hogy az egészségügyi szakdolgozók nyári szabadsá-
ga miatt a járóbeteg-ellátás egyes szakrendelésein a rendelés a nyári időszakban az
alábbiak szerint szünetel:

Belgyógyászati szakrendelés szünetel: július 6–29. között.
Sürgős betegek ellátása, előzetes egyeztetéssel a gyulai Pándy Kálmán Kórház szakrende-
lésén történik.
Bőrgyógyászati szakrendelés szünetel: július 20 – augusztus 14. között.
Sürgős betegek ellátása, előzetes egyeztetéssel a gyulai Pándy Kálmán Kórház szakrende-
lésén történik.
Neurológiai szakrendelés szünetel: augusztus 10–19. között.
Sürgős betegek ellátása, előzetes egyeztetéssel a gyulai Pándy Kálmán Kórház szakrende-
lésén történik.
Reumatológiai szakrendelés szünetel: július 13–31. között.
Sürgős betegek ellátása, előzetes egyeztetéssel a gyulai Pándy Kálmán Kórház reumatoló-
giai ambulanciáján történik.
Tüdőgyógyászati szakrendelés szünetel: július 13–24. és augusztus 10–19. között. 
Sürgős betegek ellátása, előzetes egyeztetéssel a gyulai Pándy Kálmán Kórház szakrende-
lésén történik.
Urológiai szakrendelés szünetel: július 27. – augusztus 7. között.
Sürgős betegek ellátása a gyulai Pándy Kálmán Kórház urológiai ambulanciáján történik. 
Szemészeti szakrendelés szünetel: július 13–17. és augusztus 10–19. között. 
Sürgős betegek ellátása Mezőberény szemészeti szakrendelésén történik.

A fenti szakrendelések esetében nem sikerült helyben megoldani a helyettesítést az érintett
területek hiányszakma-jellege miatt, ezért szükséges a szakrendelés átmeneti szüneteltetése. 
Az alábbi szakrendelések a nyári időszak alatt is folyamatosan működnek: diagnosztika:
röntgen, ultrahang, laboratórium, nőgyógyászat, fül-orr-gégészet, sebészet, pszichiátria,
fiziotherápia.
Megértésüket ezúton is köszönjük!

Mi békésiek 2005 és 2007
után immáron harmadik alka-
lommal jártunk Kunovi cében,
így ismerősként fogadtak ben-
nünket a helyiek. A hét nem-
zet 22 tánccsoportjának talál-
kozóján összemérhettük tánc-
tudásunkat a cseh csoportokon
kívül a horvát, litván, ukrán,
román és szlovák  néptáncos
fiatalokkal. Az öt napig tartó
seregszemlén változatos prog-
ramok és sok fellépés tette szí-
nessé a napjainkat. A békési
gyerekek közül sokan most jár-
tak először külföldi fesztiválon,
így nagy élmény volt számuk-
ra a más nemzetek kultúrájá-
val, fiataljaival való találkozás
és ismerkedés egyaránt. 

A magyar népzenénket és
táncainkat kiemelt elismerés

övezte ebben az évben is,
melynek ékes bizonyítékaként
két táncosunk (Gellén Péter
és Okányi Mihály) szólótánco-

si elismerésben részesült és a
zenekarunkat népzenénk in -
ter pretálása miatt a fesztivál

legjobbjának választották.
Július második hétvégéjén

újra találkozhattunk cseh és
szlovák barátainkkal, mert a
kunovicei Kunovjanek és régi
partnerünk a szlovák Klások
néptáncegyüttesek a város
vendégeiként részt vettek az
első ízben megrendezett nem-
zetközi néptánctalálkozón,
mely a 33. Békés-tarhosi Zenei

Napok rendezvényét színesí-
tet te és zárta le. 

Barna Zoltán

Gyermek néptáncosok sikerei
Csehországban 

TOVÁBB ÖREGBÍTETTE JÓ HÍRÉT A BELENCÉRES NÉPTÁNCEGYÜTTES

A Belencéres Néptáncegyüttes gyermek csoport-
ja, Mahovics Tamás művészeti vezető irányításá-
val, június közepén Csehországban vendégszere-
pelt a „Kunovské Léto” elnevezésű XVI. Nem -
zetközi Gyermek Folklór Fesztiválon.

A verseny cél -
ja, hogy a me gyé-
ben működő pol-
gárőr szövetségek
tagjai össze mér-
jék köz lekedési
is mereteiket, és
szakmai tudá su -
kat. A me gyei
dön tőre vala-
mennyi vá rosi
ka pitányság egy-
egy négy fős pol-
gárőr csapatot
ne vezhetett. Az
el méleti fordulót
a Korona utca 3. szám alatt rendezték meg,
ahol a versenyzők elméleti KRESZ tesztet töl-
töttek ki,  valamint polgárőr tudásukról adtak
számot szintén teszt formájában. A gyakorlati
feladatok végrehajtására a Fáy u. 5. szám előtti
betonozott parkolóban került sor (jégpálya
területe), ahol személygépkocsival az előre fel-
állított ügyességi pályán kellett feladatokat
végrehajtani. 

A verseny ered-
 ménye: csapatban 1.
helyezett a Szarvasi
Pol gár őrség csapata
(Németh Tibor,
Plje sovszki János,
Lancsa Pál, Jan sik
Ist ván), má so dik a
Békési Polgár őr ség
csapata (Sza bó And -
rás, Ba logh Mari -
anna, Fehér Im re,
Baji Imre), har ma-
dik a Bé késcsabai
Pol gár őrség csapata
(Nagy László,

Bencze Mihály, Szaszák Gábor, Juhász Gyula).
Egyéniben: 1. Pljesovszki János (Szarvas), 2. Fehér
Imre (Köröstarcsa), 3. Körös Gyula (Kaszaper).

Az egyéni első és második helyezett verseny-
ző alkotja Békés megye csapatát a szeptember
5-én, Budapesten megrendezésre kerülő orszá-
gos döntőn – tájékoztatta lapunkat Somogyiné
Bencsik Szilvia főtörzsőrmester, a békési kapi-
tányság baleset-megelőzési előadója. 

„Ezüstérem” közlekedésből 
a békési polgárőröknek

Nemrégiben városunkban rendezték meg az V. Polgárőr Közle ke dés biz -
tonsági Versenyt, melynek főszervezője a Békés Megyei Baleset-megelőzési Bi -
zottság, segítője a Békés Városi Baleset-megelőzési Bizottság volt. Csa pat ban
Szarvas nyert, de a békésiek sem vallottak szégyent, másodikok lettek.

A szervező a Békési Kis gazdakör volt, Pásztor János elnök és
dr. Tóth Attila tiszteletbeli elnök vezetésével. Az eseményt
támogatta Békés Város Önkormányzata és a MAGOSZ megyei
testülete is. Megjelent Izsó Gábor Békés polgármestere, Erdős
Norbert országgyűlési képviselő, al polgármester, dr. Kulcsár
László a MAGOSZ megyei el nöke és országos alelnöke, va la-
mint az Újzimándi Gazdák Kovács József vezetésével. Fellépett
a Vadrózsa asszonykórus, a zenét Vad Gábor szolgáltatta.

A jó hangulatú rendezvényen az aratóverseny nyertesei a
következők voltak: 1. Aranykalász csapat (Pap Gábor, Dudás
István és ifjú Egeresi Ferenc), 2. Búzavirág csapat (Nagy Elek,
Kovács István és Lőrinczné Kiss Ilona), 3. Borostyán csapat
Újzimánd (Pópa Mihály, Szilágyi Sándor és Hugherer József)

A legjobb kaszás: ifj. Pap Gábor. A legidősebb arató: Nagy
Elek. A legfiatalabb arató: ifj. Egeresi Ferenc. Lezajlott a sikeres
mezítlábas tarlófutó verseny is 11 résztvevővel. Mindenki érté-
kes díjakat vehetett át.

A szervezők ezúton is kö szönik a békési média, és minden
gazdatárs segítő közreműködését.

Az Aranykalász nyerte
az aratóversenyt

Július ötödikén, vasárnap zajlott le a IX. Békési
Aratónap a Pándi kertben, Nagy György tanyá-
ján, illetve Berczi Sándor tritikále tábláján. Hat
csapat vett részt, öt Békésről, egy pedig az Arad
melletti Újzimándról érkezett. Mintegy 200-250
fő vett részt a rendezvényen, ki versenyzőként, ki
szurkolóként, ki egyszerű nézőként. 

Békési Békési 
Mentálhigiénés Mentálhigiénés 

SzolgálatSzolgálat
Elérhetôség:

Békés, 
Borosgyán u. 1/1.

Telefon: 
66/643-991

www.bekesmenta.hu

A Mozgáskorlátozottak Bé -
kés Megyei Egyesületének
Békési Helyi Csoportja ki rán-
dulást szervez a gyomaendrődi
gyógyfürdőbe július 29-én,
szerdán. Gyülekező fél nyolc-
 kor a buszpályaudvaron. Az
útiköltség és a belépőjegy össz-
költsége 950 Ft. Ér dek lődés és
jelentkezés: Polgár mesteri Hi -
vatal (Petőfi u. 4.) 9. sz. irodája
kedden és pénteken 9-12 óráig.
Telefon: 411-011/181-es mel-
lék, vagy 30/97-53-202.

Együtt a
gyógyfürdőbe

Tolatás szlalomban elhelyezett bójáknál hátrafelé.

BÉKÉSI ÚJSÁG 
online: www.bekesiujsag.hu

Hírek, fotógalériák, játékok, letölthetô lapszámok.
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Házasságot kötöttek:
Balogh Ernő és Burai Ilona,
Konkoly Attila és Vég
Erika, Lele József Sándor és
Sás Mária.

Sok boldogságot kívánunk!

Elhunytak: Kiss Imre (72
évesen), Györfi Lászlóné (74),
Madarász Mihály (82, Mu -
rony), Palotai Dezső (73),
Körözsi Imre (72), özv. Szal -
ka Mihályné (83, Mu rony),

özv. Háló Istvánné (93),
Szekeres Tibor (38), Hagyó
Gábor (80), Váczi Mária
(79), Csicsári István (69, Bél -
megyer), Németh Istvánné
(71), Bányai Gábor (76).

Nyugodjanak békében!

Anyakönyvi hírek

Olyan gyakran használjuk
ezt a szót, mégis oly kevésszer
gondolunk annak valós értel-
mé  re. Vagy egyáltalán van-e egy
mondatban kifejezhető magya-
rázata, meghatározása neki?

Lexikonokban lapozgatva
legtöbbször vagy nem magya-
rázzák, vagy benne sincs a
címszavak sorában, vagy egy-
szerűen utalnak csak arra,
hogy keressük az esztétika
rovatában. Az esztétikai lexi-
kon viszont ol dalszám taglalja
ókortól új korig, mindig kicsit
mást értve alatta. Abban
azonban mindenki megegye-
zik, hogy talán a harmóniával
áll igen közeli viszonyban, a
renddel, amely a teremtett
világot jellemzi. Számomra, ki
magam álszentül a gondol-
kodni próbálók sorába osztá-
lyozom, talán Kant megfogal-
mazása a legszimpatikusabb,
mely a maga racionalitásában,
logikájában is mélyen emberi .
Sze rinte ugyanis szép az, ami
érdek nélkül, fogalom nélkül,
általánosan és szükségszerűen
tetszik. Nem azonos a kelle-
mességgel, amely nem teszik,
hanem élvezetet okoz, sem a
jóval, mely érdeket feltételez,
és az igazsággal sem, amely
formailag rögzített. Szerinte
nincs olyan szabály, amely
mindenkit arra kényszeríthet-
ne, hogy egy dolgot szé pnek
találjon. A szépség sehol sincs
önmagában, csak a szépet
szemlélő alany vonatkozásá-
ban létezik. Az önmagáért
való szépség értelmetlen, ezt
mindannyian tudjuk, ha más-
honnan nem, hát a Kis
Hercegtől biztosan.

Nos, aki átrágta magát
eddig ezen a kissé száraz, bot-
csinálta filozofálgatáson az
megérdemli, hogy feltegyük
neki a kérdést: Lá tott-e már
valaha bárki élő emberfia szép
politikust például? Jó kérdés,
nem? Hisz a szépség harmóni-
át, kiegyensúlyozottságot, lel -
ki békét, hitet, jóságot, igazsá-
got feltételez. Vagy: Mi lyen a
szépség ma, a XXI. század-
ban? Mit tartanak ma szépnek
egyáltalán?

Szerintem nincs új a nap
alatt. A világ rohan, egyre
gyorsabban, de az értékek
örökre maradnak. Hisz ma is
azok a szépség leginkább elfo-
gadott alapvető ismérvei ame-
lyek a kezdetekben: a szépség

belülről, a lélek tisztaságából
fakad. Vagy annak a lelkéből
akit annak látunk, vagy a
miénkből, mert annak látjuk,
vagy akár mindkettőből. Igaz,
ez utóbbit – ha emberre vo -
nat kozik és kölcsönös - lehet,
hogy szerelemnek kell már
nevezni. Igen, a mi lelkünk
tisztasága is kell a szépség ész-
leléséhez, megtalálásához, hisz
egy kietlen, csupa dermedt
lávakőből álló vulkán marad-
ványa is lehet torokszorítóan
gyönyörű. Mert mi annak lát-
juk. A sziklás tájnak nincs
lelke, de nekünk, szemlélőjé-
nek igen. Vagy gondoljunk
Edith Piafra, Barbra Strei -
sandra, Iren Papasra. Egyikük
sem szép a szó szoros értelmé-
ben, mégis annak látjuk őket.
Mert kicsit szürke, kicsit férfi-
asan markáns, kicsit kancsal,
vagy kicsit nagyra szabott
orrú arcukból, tekintetükből a
belső melegség, a sokat emle-
getett lelki báj, a harmónia
mélységesen emberi vonása,
illata, otthonos nesze árad.

Magam mindig is viszo-
lyogtam a nagyvilág által
szépnek kikiáltott manöken
ideáloktól. Mindig is a sokszor
szembogarak mélyén megbú-
vó, talán felületes szemlélőnek
fel sem tűnő picinyke góc-
pontját kerestem a rám sely-
mes lágysággal villanó béke
sugaracskának, mely elfeled-
tette, jelentéktelenné tette a
külső jegyek esetleges hibáit.

De szép a szó is, a veretesen
mondott, ízesen, gonddal kiej-
tett, vagy a mívesen leírt, és
szép a zene, a népi, vagy a
szerzett ha utat talál bensőnk
húrjaihoz, és szép – ó én elfo-
gult – minden ami magyar. És
elfogadom mástól is ha elfo-
gult saját kultúrája iránt, de
ne legyen vak – és mi sem – a
másoké irányában. A buzgó-
ság nem válhat vakbuzgóság-
gá ha hiteles akar maradni.

Van tehát szép politikus?
Rit ka madár, de mégis akad
talán. Abban a ritka pillanat-
ban, amikor érdek nélkül fo -
galmazva igazat mond. S hogy
milyen a XXI. század szépség -
ideálja? A régi: olyan mint az
alma előtti Éva, üde, hamvas,
ártatlan, vagy mint a Fáj dal -
mas Szűz anya  a kereszt alatt,
vagy mint Mária –Mag dolna
a megtisztulás után, vagy
akár Jeanne d’Arc a mág lyán.
Vagy Jancsi Ilus ká ja, Rómeó
Júliája, az én, a te, az ő, a
bárki élete értelme, sze relmes
párja. Mert mindegyik örök
emberi értékek hor dozója,
mintája és példaké pe a valódi
szépség fogalmának.

Szépség
Jegyz e t

Pálmai
Tamás

BBÉÉKKÉÉSS
POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK
TÁJÉKOZTATÓJA

A KRÍZISHELYZETBE KERÜLT SZEMÉLYEK 
TÁMOGATÁSÁRÓL

A Kormány által elfogadott rendelet alapján egyszeri, vissza
nem térítendő támogatást lehet igényelni 2009. augusztus
1-től Békés Város Jegyzőjénél. A kérelmeket a Pol gár -
mesteri Hivatal szociális ügyintézőinél kell benyújtani 2009.
november 30-ig a Hivatal által rendelkezésre bocsátott for-
manyomtatványon. A benyújtott kérelmeket a Hivatal ügy-
intézői ellenőrzik, hogy azok hiánytalanul kitöltésre kerül-
tek-e, és tartalmazzák-e a szükséges mellékleteket.  A
Jegyző az igazolásával kiegészített kérelmet 8 munkanapon
belül továbbítja a regionális nyugdíj-biztosítási igazgatóság-
hoz. A regionális igazgatóság dönt a támogatás összegéről,
mely összeget a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság folyósítja.
Kérjük a lakosságot, hogy csak augusztus 1-jét követő-
en jöjjenek a formanyomtatványért.
A támogatás igénybevételével kapcsolatosan július végén
részletes tájékoztatást fogunk megjelentetni.

Dr. Heinerné Dr. Kecskés Aranka, jegyző

Folytatás a címoldalról
Hogy a szobák megtelje-

nek élettel, a nyáron szeret-
nék újra megszervezni a
gyer mekfoglalkoztatót, ne az
utcákon csellengjenek célta-
lanul a gyerekek. 

Ami még nem megoldott,
az a ház padlásterének beépí-
tése, mellyel nem pusztán az
alapterület, hanem a szolgál-
tatások köre is bővülhetne.

Erre a mostani helyzetben
nincs remény, de a következő
választási ciklusban az elnök
reményei szerint megvalósul-
hat. Végezetül Czinanó Ti -
hamér annak a véleményének
adott hangot, hogy a mostani
városvezetésnek van cigány-
programja, és nyitott a jó kez-
deményezésekre. Erre az
együttműködésre kell építeni
a jövőben is.   Szegfű Katalin

Újra munkában a Roma Közösségi Ház

A kiégett épület falait szépen helyrehozták, kifestették – mutatja Czina -
nó Tihamér. A háttérben Fábián Anikó adminisztrációs munkatárs.

Kategóriák: Virágos udvar-ház, Virágos balkon-veranda, Vi -
rá gos kerítés, Virágos tanya, Virágos közintézmény, Ingatlan
előtti közterület, Bokorszobrászat.

A jelentkezési lap és a versennyel kapcsolatos részletes infor-
mációk letölthetők a www.bekesvaros.hu honlapról vagy átve-
hetők a Polgár mesteri Hivatal portáján. A jelentkezési lapokat
július 31-ig kell eljuttatni postai úton a Polgármesteri Hivatal
címére (a borítékra feltétlenül írják rá: „VIRÁGOS BÉKÉS”)
vagy elektronikus formában a viragosbekes@bekesvaros.hu e-
mail címre.

A pályázatok elbírálására augusztusban kerül sor. Az ünne-
pélyes eredményhirdetés és a kategóriánkénti győztesek díjai-
nak átadása a XI. Madzagfalvi Napok keretén belül történik
meg. A díjakat a LISZ Kft. és a Nefelejcs Békési Kulturális és
Hagyományőrző Közhasznú Egyesület ajánlotta fel. A győzte-
sek levélben kapnak értesítést.

Hajrá a „Virágos
Békés” pályázaton

Békés Polgármesteri Hivatala a tavalyi nagy siker-
re való tekintettel idén is meghirdette a „Virágos
Békés” környezetszépítő versenyt hét kategóriá-
ban. A pályázat leadási határideje közeledik.

Domokos László maradt
a Fidesz megyei elnöke

Tisztújító ülését tartotta nemrégiben a Fi -
desz – Magyar Polgári Szövetség Békés megyei
területi választmánya.

A voksolás eredményeként ismét Domokos
László töltheti be a Békés megyei területi választ-
mányi elnöki tisztet. Az elnökség további tagjai:
Babák Mihály, Fodor József, Gajda Mihály,
Takács Ferenc, Tolnai Péter és Vantara Gyula.
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EGY HELYEN! 

Akár előzetes költségek nélkül! 
Szabad felhasználás, Jelzáloghitel, Hitelkiváltás, 

Személyi kölcsön korhatár nélkül, Lakásvásárlás,Felújítás, 
Például 10 évre 15 évre 20 évre 25 évre 

1.000.000 

Türelmi idővel: 

12.622 Ft 
Kamat: 7.99% 

THM:11.75% 

7.190 Ft 

9.930 Ft 
Kamat: 7.99% 

THM:10.76% 

7.190 Ft 

8.699 Ft 
Kamat: 7.99 

THM:10.35 

7.190 Ft 

8.026 Ft 
Kamat: 7.99 

THM:10.08 

7.190 Ft 

3.000.000 

Türelmi idővel: 

37.867 Ft 
Kamat: 7.99% 

THM:10.04% 

21.571 Ft 

29.790 Ft 
Kamat: 7.99% 

THM:9.61% 

21.571 Ft 

25.790 Ft 
Kamat: 7.99 % 

THM:9.38% 

21.571 Ft 

23.790 Ft 
Kamat: 7.99% 

THM:9.25% 

21.571 Ft 

5.000.000 

Türelmi idővel: 

62.151 Ft 
Kamat: 7.99 % 

THM:9.82% 

35952 Ft 

49.651 Ft 
Kamat: 7.99% 

THM:9.46% 

35952 Ft 

42.651 Ft 
Kamat: 7.99 % 

THM:9.25% 

35952 Ft 

39.651 Ft 
Kamat: 7.99 % 

THM:9.14% 

35952 Ft 

Könnyített hitelek ahol nincs értékbecslési és hitelbírálati díj 

Békéscsaba, Andrássy út 12. 3em. 303 

Telefon: 30/ 382-6012   66/ 321-095 

A HIRDETÉS FELMUTATÓJÁNAK AZ 
ÜGYINTÉZÉS DÍJÁT ELENGEDJÜK 



SZÜLETÉSNAP
Keresztelő János tanítványai egyszer Jézushoz járultak, és

megkérdezték tőle: „Miért van az, hogy mi és a farizeusok gyakran
böjtölünk, a te tanítványaid viszont nem tartanak böjtöt?” Jézus így
felelt nekik: „Vajon szomorkodhat-e a násznép, amíg velük van a vőle-
gény? Eljönnek a napok, amikor elviszik tőlük a vőlegényt, akkor
majd böjtölnek. Senki sem tesz régi ruhára új szövetből foltot, mert az
új szövet kiszakítja a régit, és a szakadás még nagyobb lesz. Új bort
sem töltenek régi tömlőkbe: mert így kiszakadnak a tömlők, a bor
kiömlik, és a tömlők is tönkremennek. Az új bor új tömlőkbe való;
akkor mindkettő megmarad.” Mt 9,14-17

Jézus földi életből való távozását követően új korszak kezdő-
dik az őt követő közösség számára. Ez az idő komoly próbaté-
telt jelent mindenkinek. Ezt csak azok állják ki, akiket újjáala-
kít Isten Lelke. Az ószövetségben több alkalommal hangzik el
az ígéret, hogy Isten meg fogja lelkileg újítani népét. Jézus
Krisztus mennybemenetelét követően nemsokára elérkezik a
Szentlélek, aki megújítja a tanítványok szívét. E megújulás a
mindennapok elkötelezett megélésére és folyamatos tanúságté-
telre indít. A Lélek mibennünk történő működése által folya-
matosan megújul bensőnkben az Isten képéhez való hasonulni
vágyás. Életünk célja az, hogy egyre hasonlóbbá váljunk ahhoz,
akivel halálunk után találkozni fogunk.

Horváth István Sándor írásának felhasználásával 
szerkesztette dr. Pálmai Tamás

4 2009. július 15.

KÖZÉPKUTÁN Üdülés jog eladó. Irányár: 1,2 millió.
ÉPÍTÉSI TELEK: BÉKÉSEN, Tavasz utcában 867 m2-es telek eladó. Irányár: 3,5 millió. • BÉKÉ-
SEN, Szabó D. utcában 947 m2-es telek eladó. Irányár: 8,0 millió. • BÉKÉSEN, Révhajó utcában
313 m2-es telek eladó. Irányár: 1,5 millió.
LAKÁS: BÉKÉSEN, Kossuth utcában negyedik emeleti,48 m2-es,1+1/2 szobás lakás eladó.
Irányár: 7,2 millió. • BÉKÉSEN, Széchenyi téren harmadik emeleti, 58 m2-es, 1+1/2 szobás
lakás eladó. Irányár: 8,8 millió. • BÉKÉSEN, Széchenyi téren harmadik emeleti 61 m2-es, 3 szo-
bás lakás ELADÓ és albérletbe is KIADÓ. Irányár: 8,9 millió. • BÉKÉSEN, Széchenyi téren első
emeleti, 72 m2-es, 3 szobás lakás eladó. Irányár: 8,4 millió. • BÉKÉSEN, Kossuth utcában har-
madik emeleti, 73 m2-es, 2+1/2 szobás lakás eladó. Irányár: 9,3 millió. • BÉKÉSEN, Kossuth
utcában harmadik emeleti, 76 m2-es, 3 szobás lakás eladó. Irányár: 9,3 millió. • BÉKÉSEN,
Széchenyi téren második emeleti, 56 m2-es, 2 szobás lakás eladó. Irányár: 9,6 millió. • BÉKÉ-
SEN, Fáy utcában első emeleti, 64 m2-es 3 szobás lakás eladó. Irányár: 10,5 millió. • BÉKÉSEN,
Fáy utcában első emeleti, 59 m2-es, 2+1/2 szobás lakás eladó. Irányár: 10,5 millió.
CSALÁDI HÁZ: BÉKÉSEN, Magyar utcában 98 m2-es,3 szobás családi ház eladó. Irányár: 12,8
millió. • BÉKÉSEN, Legelő utcában 200 m2-es, 4 szobás családi ház eladó. Irányár: 14,0 millió. •
BÉKÉSEN, Kecskeméti utcában felújított 200 m2-es, 4 szobás családi ház eladó. Irányár:14,0 mil-
lió. • BÉKÉSEN, Bartók utcában felújított 168 m2-es, 4+1/2 szobás családi ház eladó. Irányár:
16,0 millió. • BÉKÉSEN, Rákóczi utcában 2 generációs 214 m2-es, 6 szobás családi ház eladó.
Irányár: 18,0 millió. • BÉKÉSEN, Malomasszonykertben felújított 100 m2-es, 2 szobás családi ház
eladó. Irányár: 18,0 millió. • BÉKÉSEN, Csabai utcában 160 m2-es, 4 szobás családi ház eladó.
Irányár: 18,5 millió. • BÉKÉSEN, Szélső utcán 180 m2-es, 5 szobás családi ház 50 m2-es garázzsal,
120 m2-es műhellyel ELADÓ vagy kisebb családi házra CSERÉLHETŐ. Vállalkozási célra is alkal-
mas. Irányár: Ármegegyezés szerint. • BÉKÉSEN, Teleki utcában 136 m2-es, 3+1/2 szobás csalá-
di ház eladó. Irányár: 23,0 millió. • BÉKÉSEN, Malom utcai 2 szintes családi lakásba 3 szobás 70
m2-es, és egy 2 + 1/2 szobás 86 m2-es lakás együtt eladó, garázzsal, tárolóval. Irányár: 20,4
millió. • BÉKÉSEN, Csokonai utcában 160 m2-es, 5 szobás családi ház eladó. Irányár: 22,5 millió.
• BÉKÉSEN, Kastélyzug utcában 2 szobás családi ház eladó. Irányár: 3 millió. • BÉKÉSEN-
ROSSZERDŐN, 82 m2-es, 2 szobás családi ház SÜRGŐSEN ELADÓ. Irányár: 2,5 millió. • BÉLME-
GYEREN, Bem utcában felújított 100 m2-es, 3 szobás családi ház eladó. Irányár: 7,5 millió. • VÉSZ-
TŐN, Vajda utcában 100 m2-es, 3 szobás családi ház eladó. Irányár: 4,5 millió. • MURONYBAN,
Felújított 60 m2-es, 1 szobás, 2 ha földterülettel tanya eladó. Irányár: 5 millió. • MURONYBA,
Áchim utcában 4 +2x1/2 szobás családi ház eladó. Irányár: 10,5 millió. • TARHOSON, Kossuth
utcába felújított 114 m2-es, 3 szobás családi ház eladó. Irányár: 18,25 millió. • TARHOSON, Dózsa
utcába felújított 60 m2-es, 2 szobás családi ház eladó. Irányár: 6,0 millió.

„Kompetenciafejlesztés
kompetens eszközökkel”

Az elmúlt években a kompetencia kifejezés a magyar közok-
tatás hívószavává vált. A Békési Kistérségi Iskolában is min-
dennapos a használata. 2005-ben az Eötvös József Általános
Iskola és a Karacs Teréz Általános Iskola egyaránt sikeres pályá-
zatot nyújtott be a HEFOP 3.1.3 pályázati kiírásra. A projekt
címe: Felkészítés a kompetencia alapú oktatásra. Eredmé nye -
ként az Eötvösben a tanulók 78 százaléka, a Karacsban pedig
57 százaléka részesül kompetencia alapú oktatásban valamelyik
kompetencia területen (szövegértés-szövegalkotás, ma tematika-
logika, idegen nyelv, IKT). A tantestület tagjai továbbképzése-
ken készültek fel az új módszertani kultúra, tanulásszervezés
hatékony alkalmazására.

A program folytatásaként 2009. áprilisában HEFOP 3.1.3/ B
számon „A kompetencia alapú oktatási programok eszközele-
meinek, értékelési eszközeinek, valamint ezek megjelenítésére
alkalmas eszközök biztosítása a HEFOP 3.1. intézkedésben érin-
tett közoktatási intézmények számára” címen új, meghívásos
pályázati kiírás jelent meg. A Békési Kistérségi Iskola Eötvös és
Karacs Tagiskolája – az intézményi összevonás után – immár
közös pályázatot nyújtott be, amelynek címe:„Kompetenciafej -
lesztés kompetens eszközökkel”. A pályázati anyag pozitív elbí-
rálást kapott, ami 9,5 millió forint vissza nem térítendő támo-
gatást jelent az intézménynek. 

A projekt célja a tanulók tanórai, tanórán kívüli, valamint
önálló ismeretszerzését segítő, kompetenciafejlesztést szolgáló
programcsomagok, oktatási eszközök, digitális taneszközök, se -
géd letek, digitális tananyagtartalmak, demonstrációs eszközök
beszerzése, és a pedagógiai program, helyi tanterv megvalósításá-
nak, eszközhátterének, könyvtári állományának a biztosítása. 

A program keretében laptopok, feleltető rendszerek, digitális
tananyagok, kompetencia alapú papíralapú programcsomagok,
ill. a kooperatív oktatást segítő eszközök, valamint ezek megje-
lenítését segítő kis értékű eszközök beszerzésére kerül sor.

Az új tanítási tartalmak, az ezek megjelenítését szolgáló esz-
közök, a humánerőforrás biztosítása a XXI. századi iskola szel-
lemi és technikai követelményének feltétele. A projekt kereté-
ben beszerzésre kerülő programcsomagok, digitális tananyagok,
eszközök hatékonyabbá teszik a tanári munkát, motiváltabbá a
tanulást. A tanulók olyan kompetenciák birtokába kerülnek,
amelyek segítik az egész életen át tartó tanulást, támogatják az
esélyegyenlőség biztosítását.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális
Alap társfinanszírozásával valósul meg. (x)

A „Csöndes kiáltvány a
vesztesekért” című pódium-
mű sorában a saját sorsa, a
saját élete is benne van. A
szín művésznő – aki Erdély -
ben, Olthévízen született,
színművészeti főiskolára Ma -
ros vásárhelyen járt, majd az
ottani színház művésze volt –
1987-ben jött át Magyaror -
szágra családjával. Egyévnyi
budapesti tartózkodás után a
Szolnoki Szigligeti Színház
tagja lett, de immár húsz éve

szabadúszó, önálló előadóest-
jeivel járja Magyarország,
Erdély, Délvidék és Németor -
szág városait-falvait. Művész -
tanár is a Teátrum Művészeti
Alapiskolában, ahol színját-
szást, beszédes mozgásművé-
szetet oktat. Jelenleg is Szol -
nokon él. 

Zenés-verses műsorában
erdélyi költők, többek között
Kányádi Sándor, Hervay Gi -
zella, Szőcs Géza verseiből kö -
zölt, valamint erdélyi népda-

lokat énekelt, párhuzamba ál -
lítva a verseket és az énekelt
szöveget. Az előadást még
1989-ben rendezte Molnár H.
Lajos író, aki a darabban tilta-

kozott az akkor Ceausescu-
rend szer zsarnoki hatalma
ellen. Zenéjét a Járató együt-
tes állította össze. 

Zsombok Imre

Csöndes kiáltvány a vesztesekért
A városi könyvtár is kapcsolódott a zenei napok-
hoz, ahogyan eddig is, és helyet adott Meister Éva
színművésznő megható, szívszorító előadásának. 

A nemrég véget ért 33. Békés-tarhosi
Zenei Napok egyik nevezetes eseménye
volt a két Szokolay koncertje a kulturá-
lis központban. Szo kolay Balázs, Liszt-
díjas zongoraművész és Szokolay Dongó
Balázs, a Népművészet Ifjú Mestere cím
birtokosa, népi fúvós hangszeres szó lista
még a nyolcvanas évek végén találkozott
és éppen tíz éve dolgoznak együtt. Jelen
műsorukban közös érdeklődésüknek

megfelelően elsősorban Bar tók Béla
műveit szólaltatták meg, s természete-
sen népzenei feldolgozásait legfőképpen,
de elhangzott az Allegro Bar baro is.
Bartók zenéje mellett pedig Kár pát-
medencei népzenék csendültek fel: szé-
kely, román, csángó, palóc népzene,
továbbá magyar pásztordalok. A népze-
nekedvelőknek nagy élmény volt a két
Szokolay fellépése.                      Zs. I.

A két Szokolay főleg Bartók muzsikát játszott

BBÉÉKKÉÉSS
VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
INGATLAN HIRDETMÉNYE

Békés Város Önkormányzata pályázat útján történő értékesítés-
re meghirdeti a tulajdonát képező alábbi ingatlanokat:
– Békés, Daru u. 2. szám  

Az induló vételár: 3.850.000 Ft
– Békés, Szarvasi u. 2. III/15. szám (59 m2-es)

Az induló vételár: 5.200.000 Ft

Békés Város Önkormányzata pályázat útján történő bérbeadás-
ra meghirdeti a tulajdonát képező alábbi üzlethelyiségeket:
– Békés, Kossuth u. 2. szám (17 m2-es) 

A bérleti díj: 13.000 Ft/hó + (ÁFA)
– Békés, Kossuth u. 30. szám (41 m2-es) 

A bérleti díj: 21.200 Ft/hó + (ÁFA)
– Békés, Széchenyi tér 4. szám (244 m2-es) 

A bérleti díj: 80.000 Ft/hó + (ÁFA)

Részletes tájékoztató kérhető a Polgármesteri Hivatal Gazdál -
kodási Osztályán (Békés, Petőfi u. 2. szám, 36-os iroda).
Benyújtási határidő: augusztus 10. (hétfő) 16 óra.
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Nem zár be nyárra a Könyvtár
Az elmúlt év kedvező tapasztalatai miatt idén sem zár be

nyáron hosszabban a Békési Könyvtár, csak némileg korlátozot-
tan tart nyitva. A könyvtárosok tájékoztatása értelmében július
13-tól augusztus 30-ig hétköznap 14-18 óra között lehet láto-
gatni a könyvtárat és a gyermekkönyvtárat, hétvége mindkét
napján zárva tartanak.
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HATÓRÁNYI ALVÁS NEM ELÉG 2. RÉSZ
Az alváshiány hatásait taglaló legtöbb tanulmány olyan

komolyabb eseteket értékel, amikor a vizsgált személyek
kevesebb, mint öt órát alszanak éjszakánként. Sokkal rit-
kábban vizsgálják azonban a mérsékelt alvászavar okozta
problémákat, amelyek a mai ember életviteléhez közelebb
álló, napi hat órányi alvásból erednek. További fontos
tényező, hogy az életkor előrehaladtával az estlegesen csök-
kenő nappali megterhelés miatt csökken az éjszakai alvás-
igény. Ezért nem tekintik kórosnak és elutasítják az altató
szedését, ha egy idős ember este nyolckor már alszik, de
hajnali kettőkor már felkel. Ő már megaludta a számára
szükségeset. Egy aktív szervezet számára ugyanakkor a
hatórányi alvás kevés és napközbeni aluszékonysághoz
vezet, amelynek egyik következménye a koncentráció csök-
kenése. Ez autóvezetés esetén fokozott balesetveszélyt okoz.

Szép álmokat, jó egészséget kívánok!

Jeszenszky Attila, szakgyógyszerész

Az MSZP kongresszusán eldőlt az a nagyon fontos kér-
dés, hogy nem lesz előrehozott választás. Tulajdonképpen
nem történt semmi, az MSZP kádári alkukkal rendezte
sorait. Minimalizálták egy rövid időre a kormány bukásá-
nak kockázatát, de ez óriási kockázatot is jelent a jövőre
nézve. Az önkormányzatok nagyon régóta nem kedveltjei
a kormánynak, ha baj van, a kormány az önkormányza-
toktól sokkal többet vesz el, mint saját magától. A válság
miatt azonban nagy arányban csökkenni fognak a bevéte-
lek, az iparűzési adó. Új adók jelennek meg, de mindig
kérdéses, hogy bejön-e ebből annyi bevétel, mint ameny-
nyit terveztek. Bajnai Gordon azt mondta, hogy jobb ez a
kormányzás, mint egy elhúzódó, ígérgetős, kampányolós,
nem cselekvős béna kacsa. Közben a kormánya újabb bru-
tális megszorítócsomagot készít elő, amit a költségvetésbe
foglalva akarnak majd lenyomni az emberek torkán.
Ennek keretében például elveszik az összes energiatámo-
gatást, csökkentik a béreket és a nyugdíjakat, ingatlana-
dót vezetnek be, csökkentik a mezőgazdasági támogatáso-
kat, padlóra küldik a vasutat, és 120 milliárdot akarnak
megspórolni a településeken, ellehetetlenítve ezzel az
önkormányzatokat, illetve az általuk a családoknak, a vál-
lalkozásoknak biztosított közszolgáltatásokat. 

– Gábor bácsi! Elmondaná
miként is került a golyó a
fejébe, mely még ma is ott
van? Miért is van még ott?

– A sorköteles időmet töl-
töttem ’56-ban Budapesten
az őrszázadnál. A rendfenn-
tartás volt a feladatunk a vá -
rosban. Ekkor már javában
zajlottak a forradalom esemé-
nyei, zsongott a város, mint a
méhkaptár, mindenki a sza-
badságot akarta. A mozgalom
az egyetemistáktól indult út -
jára és fokozatosan állt mellé a
munkásság is. Egyik járőrözé-
sünk alkalmával, jártuk a
megszokott útvonalunkat,
mi kor is valahonnan, a mai
napig sem derült ki honnan,
jött egy lövés, mely csak a
koponyámban állt meg. Csak
egy kis szédülést éreztem, fáj-
dalmat nem. A társaim fi gyel-
meztettek, hogy folyik a vér a
fejemből a bal fülem fölött.
Orvoshoz vittek, az bekötötte,
és azt mondta, majd meglát-
juk mire is alakul. Ne kem pe -
dig folytatni kellett a szolgá-
latot, mintha mi sem történt
volna. Egy évvel ké sőbb aztán
az állandó elviselhetetlen fej-
fájásom miatt or vosi felülvizs-
gálatot kértem. Már akkor is
azt tanácsolták, hogy a löve-
dék maradjon ott ahol van,
mert ha kiveszik, még ha élet-
ben maradok is, beszélni biz-

tosan nem tudok majd, és a
fájdalom sem biztos, hogy
csökken. Azóta is ott van és
fejfájást, szédülést, rosszullé-
tet okoz naponta a beszedett
gyógyszerek ellenére is. 

– Milyen szerepe volt az
56’-os eseményekben?

– A budapesti események
persze engem sem hagytak
hidegen. A katonaruha ugyan
végig rajtam maradt, de a szí-
vem odahúzott, ahol az igaz-
ságot sejtettem. Az egyete-
mistákkal, a munkásokkal,
szóval a lakossággal sokat
beszélgettem és ez meggyő-
zött arról, hogy a nincstelen-
ségből a kiutat a függetlenség
jelentené. Maléter Pál, a
Nagy Imre-kormány honvé-
delmi minisztere felszólított
minket, hogy alakítsunk For -

radalmi Katonai Tanácsot,
melynek én is tagja lettem.
Ma már bátran ki merem je -
lenteni, hogy én is részt vet-
tem az utcai harcokban, küz-
döttem a szabadságunkért.
Végül is november derekára
elbukott a forradalom, s bár
még decemberig voltak ki -
sebb lövöldözések, a karhatal-
misták a rendőrséggel karölt-
ve elkezdték begyűjteni a
részt vevőket, a számukra nem
kívánatos elemeket, köztük
engem is. Öt nap múltával
de portáltak a Szovjetunióba,
megvádoltak a kormány

megdöntésére tett kísérletben
való részvételért, és emberte-
len körülmények között 4
hónapig fogva tartottak.
Majd Kőbányára a gyűjtőbe
szállítottak, ahol még két
hónap raboskodás várt rám.
Végül is szabadon engedtek,
de aláírattak velem egy nyi-
latkozatot, hogy semmiről
senkinek sem fogok beszélni.

– Miként hatott mindez az
Ön és a családja életére a
későbbiekben?

– Mikor szabadultam, ha -

zahúzott a szívem Békésre, és
megpróbáltam beilleszkedni
az itthoni életbe. Ez nagyon
nehéz volt, mert sehol sem
alkalmaztak szívesen, mint
volt ’56-ost. Állandó piszká-
lódásnak voltam kitéve, min-
dig volt valaki, akinek útjá-
ban álltam. Fizetést csak
annyit adtak, amennyit mu -
száj volt, és a legnehezebb,
legalantasabb munkákat bíz-
ták csak rám. A családom is
megsínylette a történteket,
mert a lányomat nem vették
fel a főiskolára. Benne is volt
az elutasítás indoklásában
feketén-fehéren. A fiamat is
csak Győrben fogadták, Pest
tőle is mereven elzárkózott,
mint megbízhatatlan egyén
gyermekétől. A barátaim zö -
me is hátat fordított nekem,
mert féltek a rendszertől, fél-
tették a munkájukat. Később,
ahogy a politika változott,
úgy változott az ő viselkedé-
sük is, és volt köztük nem
egy, aki újfent kereste a társa-
ságomat, de egy sem kért
tőlem bocsánatot korábbi
magatartásáért.

– Megtenné-e mindezt Gá -
bor bácsi, ha újra kezdhetné?

– Ha újra 20 éves lehetnék,
ma sem cselekednék máshogy.
Nem félnék fegyvert ragadni,
ha ezzel elérhetném, hogy egy
jobb Magyarországban élhes-
sünk, ahol nincs munkanél-
küliség, legalább átlagos
meg élhetés van, s fiatalnak,
idősnek egyaránt van jövője.

Gugé

Következő lapszámban inter-
jút közlünk Szúdy Gézáné nyu-
galmazott tanárral.

Szabadság, szerelem
„Szabadság, szerelem/E kettő kell nekem.” – Írta
egykoron Petőfi, és mint életével igazolta, így
gondolja ezt Liszkai Gábor is. A 74 éves férfi való-
sággal megfiatalodik, mikor a régmúlt emlékeiről
kezdünk beszélgetni. A szabadságért ’56-ban
aktívan harcolt, a szerelem pedig 2008-ban volt
50 éve, hogy kitart. 

Elnöki dicséret 
a műszaki tanárnak

A július eleji Megyegyűlésen Bartyik Jánost, a Farkas Gyula
Közoktatási Intézmény műszaki tanárát elnöki dicséretben
részesítette Domokos László, Békés Megye Képviselő-testületé-
nek elnöke. Az átadáskor méltatták az iskolában több mint
három évtizede oktató pedagógus szakmai munkáját, a diákön-
kormányzatban és a Diákönkormányzatok Szövetségében kifej-
tett tevékenységét, valamint a polgári védelem oktatásában
mutatott aktivitását és eredményeit.

ADJUNK ESÉLYT AZ ÉLETRE NEKIK IS!
Érdeklődni és időpontot egyeztetni a 70/947–3504 és a 30/981-7654 telefonszámokon lehet.

Már itt tartunk!
A békési uszoda építésére eddig már több mint 

1,4 millió Ft támogatás érkezett.

Egyéni vállalkozók, cégek, magánszemélyek a közala-
pítvány számlaszámára utalhatják pénzadományaikat.

AZ ALAPÍTVÁNY SZÁMLASZÁMA: 

11998707-06278340-10000001 (Erste Bank)

Az Élővíz-csatorna szépségéről
A Zerge Ifjúsági Túrasport Közhasznú Egyesület és a béké-

si kulturális központ közös szervezésében fotókiállítás nyílt
„Miért szép az Élővíz-csatorna” címmel. A Kápolnateremben
díjtalanul megtekinthető augusztus 4-ig nyitvatartási időben.

Liszkai Gábor a legrégebbi presbitere a békési református gyüleke -
zetnek (1973 óta). A felvételen '56-os relikviái, fényképek, emléklapok
és elismerések között.



Tisztelt Olvasóink!
Az apróhirdetésekben

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

INGATLAN 
Tisztelt hirdetõink! Kérjük önöket, hogy
hirdetéseiknél a jobb áttekinthetõség
kedvéért tüntessék fel az érté ke sí teni
kívánt ingatlan irányárát vagy vétel árát,
hogy eszerint csoportosítva jelentet -
hessük meg a hirdetést.
Békésen a Táncsics út elején építési telek
eladó. Érd.: 30/437-73-04.
Háromszobás + ebédlős, második eme-
leti, középső, teraszos lakás eladó. Első
emeleti kétszobás lakást beszámítok. Tel.:
70/292-12-35.
Családi ház eladó Békésen a Fürdő mel-
lett, a Tátra u. 1. szám alatt. Három szoba,
nappali, gázfűtés, vegyes tüzelés, közpon-
ti, ipari áram. Kétgenerációs, két utcára
nyíló udvar. Minden megoldás érdekel. Tel.:
30/561-87-41. 16 óra után megtekinthető.
Békésen a Szarvasin 58 m2-es, kétszobás,
második emeleti lakás eladó vagy elcse-
rélhető kockaházra. Érd.: 30/431-92-98.
Eladó az Ady 3-ban 59 m2-es, kétszobás
lakás. Telefon: 417-301.
Békésen ház eladó. Tel.: 70/638-12-45.
Békésen a Hőzső utcában háromszobás,
nappalis ház, gáz-vegyes tüzelésű, csem-
pekályha fűtésű családi ház, lakható mel-
léképülettel eladó. Érd.: 30/543-25-28.
Békésen eladó egyedi órás, balkonos, fel-
újított, téglablokkos, másfél szobás, 56
m2-es lakás, vagy elcserélhető kétszobás,
gázfűtéses házra pici kerttel vagy udvarral.
Tel.: 20/279-43-05.
Eladó Békésen a Malomvégen L alakú,
összkomfortos családi ház. Ár megegye-
zés szerint. Tel.: 20/98-30-794.
Eladó Békésen háromszobás, konyhás, jó
állapotban lévő parasztház. 30/553-49-56.
Két utcára nyíló felújításra szoruló ház
eladó Békésen. Érd.: 30/555-47-12.
Egyszobás földszinti lakás eladó. 30/542-
37-19.
Békésen a Széchenyi téren háromszobás,
72 m2-es, felújított, kéterkélyes lakás
eladó. Érd.: 70/528-25-89, 70/536-45-32.
Eladó kétszobás, fürdőszobás, felújításra
szoruló kisebb ház a Keserű soron. Érd.:
414-087.
Békésen kétszobás, téglaépítésű összkom-
fortos kockaház eladó. Tel.: 20/20-60-161.
Békésen kétszintes, 5 szobás, 2 fürdőszo-
bás, két család részére is alkalmas ház
eladó. Érd.: 30/411-08-57.
Békésen eladó egyedi órás, balkonos, fel-
újított, téglablokkos, másfél szobás, 56 m2-
es lakás. Vagy elcserélhető kétszobás, gáz-

fűtéses kertes házra. Tel.: 20/279-43-05.
2,5 szobás, hőszigetelt kertes ház eladó.
Egyszobás tömblakást második emeletig
beszámítok. 20/374-50-56. 
Családi ház eladó. Békés, Szabó D. u. 48.
Telefon: 411-293.
Két és fél szobás házrész eladó vagy el -
cserélhető. Garázs is van. Tel.: 634-984.
Régi polgári ház eladó. Tel.: 30/ 370-50-85. 
Kétszobás összkomfortos kisebb ház,
Kö rösre nyúló udvarral eladó. Érd: 20/
923-29-12.
Háromszobás kertes ház eladó. Tel.:
20/482-15-01. 
Eladó Békésen, frekventált helyen kétszin-
tes, háromszobás, két konyhás ház, a la -
kás alatt 60 m2-es ipari árammal ellátott
reprezentatív garázzsal. A garázs üzlet cél-
jára is használható. Ár megegyezés sze-
rint. Békés, Szent Pál sor 2/1. Tel.: 411-837.
Hasonlóan frekventált helyen lévő kisebb-
re csere értékkülönbözettel megoldható.
A Legelő u. 29. sz. ház eladó. Félkomfor -
tos melléképülettel, nagy kerttel. Érd.:
30/38-68-965. Békés, Summás u. 3.

INGATLAN 2 MILLIÓ FORINTIG

Bélmegyeren kisebb ház nagy telekkel 900
ezer Ft-ért eladó. Tel.: 20/322-90-50.

INGATLAN 2-5 MILLIÓ FT KÖZÖTT

Malomasszonykertben, a járdás dűlőben
kis ház /két helyiség/ 13 kvadrát földdel
együtt eladó. Fúrt kút, villany van. Irányár:
2,5 millió Ft. Tel.: 643-553, 20/ 56-47-186.
Javításra szoruló komfortos parasztház,
komfortos, csendes falusi környezetben,
gazdasági épülettel, közel mindenhez,
áron alul 3,6 millió Ft-ért eladó. Békés,
Hajnal u. 19. alatt. Tel.: 30/85-81-911.
Békéscsabán, a IV. kerületben 63 m2 alap-
területű, kétszobás (18 és 14,3 m2),
vegyes falazatú társasházi házrész, kert-
résszel, műhellyel eladó. Irányár: 4,9 mil-
lió Ft. Telefon: 30/48-63-178.

INGATLAN 5-8 MILLIÓ FT KÖZÖTT

Kétszobás, vegyes falazású régi típusú
kisebb ház eladó. Békés, Teleky u. 99. Érd.:
30/262-43-57, 30/551-73-78. Irányár: 5,3
millió Ft.
Kossuth utcában 4. emeleti, egyszobás
lakás megkímélt állapotban eladó. Irányár:
5,75 millió Ft. Érd.: 70/ 36-36-627.
Békésen a Fáy utcában I emeleti 1 szobás
lakás eladó. Irányár: 6 millió Ft. Érd.:
30/696-78-98.
Kétszobás, vegyes falazású, régi típusú
kisebb ház eladó. Békés, Teleky u. 99.
Irányár: 6,3 millió Ft. Érd.: 30/262-43-57
vagy 30/551-73-78.
Bálványoson, a Balaton déli partján kom-
fortos kis ház, gondozott kert, udvar, mel-
léképület, pince, garázs, szép kilátással
lakásnak, nyaralónak eladó. 6,5 millió Ft.
Tel.: 20/808-57-45.

Eladó, esetleg nagyobbra cserélhető 1,5
szobás, összkomfortos, klímás, fiatalosan
felújított, 60 m2-es kocka ház  parkosított
udvarral Békés, Prágai u. 2 szám alatt.
Irányár: 7,5 millió Ft. Érd.: 20/532-78-76
vagy 416-741. A www.szuperingatlan.hu
weboldalon képek is találhatók a házról.
Bartók Béla úton 50 m2-es, jó állapotban
lévő, kétszobás, első emeleti, erkélyes,
egyedi mérőkkel felszerelt, klímás lakás
eladó. Hőszigetelt épületben, alacsony
rezsivel. Közvetlen közelben óvoda, bölcső-
de, iskola, orvosi rendelő, buszmegálló.
Csabacenter, vasútállomás 5 percre. Bé kési
kertes házra cserélhető érték egyeztetéssel.
Irányár: 7, 6 millió Ft  Tel.: 30/53-52-696.
Békésen a Fáy 10. sz. alatt 3. emeleti közép-
ső kétszobás, felújított, klímás lakás eladó.
Irányár: 8,2 millió Ft. Tel.: 70/389-29-66.

INGATLAN 8-10 MILLIÓ FT KÖZÖTT

Háromszobás + nappalis, felújított, össz-
komfortos ház eladó vagy tömblakásra
cserélhető értékkülönbözettel. Érd.: 70/
22-14-716. Irányár: 8,2 millió Ft.
Eladó 2 szobás, 64m2-es tégla építésű
,erkélyes, igényesen felújított
lakás. Ár: 8,5 millió Ft. Érd.: 70/39-26-170.
Békésen a Körösi Csoma S. u. 23. szám
alatti kétszobás, összkomfortos családi ház
eladó. Ár: 8,8 millió Ft. Tel.: 30/450-71-72.
Széchenyi téren azonnal költözhető 2 és
fél szobás, 67 m2-es II. emeleti egyedis
lakás eladó. Irányár: 8,9 millió Ft. Érd.:
30/655-98-06.
Karacson, I. emeleti, igényesen felújított, 2
szobás, 59m2-es lakás eladó. Irányár: 9,2
millió Ft. Érd.: 30/746-01-75.
Békésen a Széchenyi téren eladó 2,5 szo-
bás, 65 m2-es, második emeleti lakás. 9,5
millió Ft. 70/234-64-19.
Két szobás + nappalis családi ház, mel-
léképülettel és garázzsal eladó. Irányár: 10
millió Ft. Békésen a Zrínyi utcában. Érd:
20/943-09-36.

INGATLAN 10-15 MILLIÓ FT KÖZÖTT

Téglaépítésű kockaház eladó a Drága ut -
cán. Tömblakásra cserélhető értékkülön -
bö zettel. 20/886-80-44.
Jó elrendezésű családi ház eladó az Óte -
mető utcában. 2 szoba + ebédlő, felújí-
tott, tágas fürdőszoba. Irányár: 10,9 millió
Ft. Érd.: 70/617-50-12.
Békésen a bánhidai részen 3,5 szobás
ház eladó 11 millióért. Tel.: 70/234-64-19.
Békésen a Zsinór u. 9. sz. alatti három-
szobás, összkomfortos családi ház eladó.
Ár. 11 millió Ft. Tel.: 70/428-60-75.
Igényesen és teljesen felújított, egy + két
félszobás, földszinti lakás, nagy tárolóval,
jó helyen eladó. Irányár: 11,8 millió Ft. Érd.:
30/518-07-28.
Békésen a Petőfi utcában kétlakásos ker-
tes ház eladó, irányár: 13 millió Ft. Egyla -
kásos házat vagy tömblakást beszámítok.
Érd.: 20/331-69-82.
Dánfokon a Kökény u. 10. alatt igényesen
kialakított (berendezett) zsalugáteres, te tő-
tér beépítéses épület szép telekkel (360 m2)
eladó. 13 millió Ft. Tel.: 411-252, 414-685.
Családi ház eladó szép környezetben a
Köröshöz közel, aszfaltút mellett. 14,2 mil-
lió Ft. Érd.: 70/274-95-95.

A Posta u. 2/2. szám alatti ház eladó vagy
lakásra cserélhető Békésen. Irányár: 14
millió Ft. Telefon: 70/227-17-87.

KIADÓ INGATLAN

Békésen a Teleky úti garázssoron közel 20
m2-es garázs hosszútávra kiadó. Érd.:
30/477-297-5.
Igényesnek lakás kiadó. 70/387-25-58.
Békésen a Vásárszélen egyszobás lakás
hosszútávra kiadó. 70/705-42-48.
Adyn lakás kiadó. 70/255-36-43.
A Teleky utca 7. sz. alatt kedvező áron ga -
rázs kiadó. Tel.: 30/327-21-39, 417-279.
Albérlet kiadó augusztus 1-től a Fáy utcá-
ban. 30/423-32-83.

KERT
Malomasszonykertben, a járdás dűlőben 8
kvadrát lucernaföld eladó. Irányár: 300 e
Ft. Tel.: 643-553, 20/56-47-186.
Rosszerdőn követút mellett zártkert eladó.
Tel.: 412-596, 70/564-90-87.

JÁRMŰ, ALKATRÉSZ
Frissen műszakiztatott (érvényes: 2011. jú -
niusig), 1500-as Lada, 5 sebességes, ka -
ta lizátoros, 1995-ös évj., kék színű, jó ál -
la potban, vonóhoroggal eladó. Érd.: Zrínyi
u. 7. vagy 30/20-62-917.
Eladó négysebességes SR50 Simson ro -
bogó, Romet segédmotor. Csere érdekel.
Érd.: 30/289-53-03.
Kéthengeres, P 20-21-es Pannóniát kere-
sek. Tel.: 70/36-68-635.
Háromkerekű robbanómotoros moped
eladó. Drága u. 26/2. Tel.: 634-788.
70 cm3-es Honda Dio eladó. Irányár: 80
ezer Ft. 70/32-66-769.
Eladó háromkerekű elektromos utcai mo -
ped, kifordítható üléssel mozgáskorláto-
zottnak vagy idősnek. Tel.: 70/941-30-78.

ÁLLAT
Hamisnak ígérkező nagyon helyes (né -
metjuhász-keverék) kiskutya ingyen elvi-
hető. Őrző-védőnek. Érd.: 411-866.
Előnevelt magyar kacsa eladó (Murony).
Tel.: 427-105, 30/245-76-02.
Tyúk és kakas folyamatosan eladó. Tel.:
20/322-90-50.

MUNKA
Fodrásztanulót felveszek. 70-325-82-04.
Ház körüli udvarok, kertek kaszálását
vállalom motoros kaszámmal. Érd.: 70/
776-40-75.
Részmunkaidős állást keresek középfokú
ügyintéző-titkár, kereskedő vállalkozó
végzettséggel, több éves adminisztrátori
tapasztalattal elsősorban Békésen. Elér -
hetőségem: 20/532-78-76. Biztosító sok,
ügynökök kíméljenek.
Békés területén bármilyen házi munkát,
takarítást, mosást, főzést vállalok napi két
órában. 20/36-30-180.
Szobafestést, mázolást, tapétázást vállal-
nék. 30/245-50-52.
Frissnyugdíjas nő szívesen gondoskodna
mozgáskorlátozott, idős, beteg emberek-

ről. Mosás, főzés, takarítás, hajvágás, in -
téznivalókat is vállalom, délelőtt-délután.
Tel.: 20/98-30-794.
Fűkaszálást vállalok. 70/779-68-18.
Veszélyes fák szakszerű kivágása, gallya-
zása. Épületbontás tereprendezéssel. Kő -
műves-, ácsmunkák. 20/472-96-58.
Lovas kocsival munkát vállalok, trágya,
törmelékszállítást és lóval ekézést is.
Békés, Hajnal u. 19. 30/85-81-911.
Cipzárcsere és javítás. Hajnal u. 19. 30/85-
81-911. 
Német nyelvoktatás, korrepetálás, felké-
szítés érettségire, nyelvvizsgára,  külföldi
munkavállalásra sokéves tapasztalattal,
fordítás. Tel.: 30/476-93-80.
Informatikus hallgató vállalja  számítógé-
pek javítását, karbantartását, valamint
weboldal készítést német nyelven is. Tel.:
30/242-12-82.
Fiatalos, középkorú nő érettségivel, felső-
fokú német nyelvtudással, mindkét nyel-
ven gépírói gyakorlattal, felhasználói szin-
tű számítógépes ismerettel állást keres.
Tel.: 30/476-93-80.
Víz-, gáz-, fűtésszerelés vállalnék. 643-
117, 30/493-81-18.

EGYÉB
Eladó Peg Perego centro completto baba-
kocsi. Érd.: 30/98-39-158.
Építkezésből kimaradt új tégla olcsón
eladó: Körös NF 30-as 200db, Körös NF
38-as 150 db. Tel.: 30/22-32-216 vagy
30/272-80-80.
Újszerű, 3 hónapig használt kandalló (ka -
mino 804 felsős 8 kW)  családi okok miatt
eladó. 140-180 légm3 fűtésére alkalmas.
Irányár 65 ezer Ft. Tel.: 30/476-9380
Faipari vastagsági és egyengető gyalugé-
pek eladók. Kisipari gyártásúak. Érd.:
70/944-39-57.
Eladó: új állapotban lévő ágyneműtartós
heverő 10 ezer Ft, és 2mx1,20m-es kony-
hai kárpitozott sarokülő 10 ezer Ft-ért.
Érd.: 70/944-40-03.
Vaskerítés betét és kapu eladó. 30/413-
72-06.
Eladó elektromos morzsoló, elektromos
kerékpár, 60 l szőlőprés, 10 l műanyag
kannák. Tel.: 30/97-51-162.
2 db 2,5 m-es nagyméretű fikusz eladó.
Érd.: 30/299-78-35.
Nyár tűzifa és 1,25 m; 2,5 m rönk eladó.
30/415-50-95.
Eladó 2 db rekamié, 4 db fotel, régi kony-
haszekrény, gyermekheverő, vadonatúj
bukósisak. Érd.: 30/905-49-14.
Vállalkozásból visszamaradt színes pamut
póló anyagok 0,5-1,5 m-ig kilóra egyben
vagy külön eladók nagyon kedvező áron.
Érd.: 70/386-81-63.
Eladó terménydaráló, villanymotorral, 200
literes cefréshordó, zsírosbödönök, be -
font pálinkásüveg. Tel.: 20/983-07-94.
Alig használt normál, végig üveges szoba-
ajtó eladó. Érd.: 70/386-81-63.
Eladó: szegecselt beltéri korlát, fémkere-
tes üvegportál bejárati ajtóval, szobanövé-
nyek, réz háti permetező, varrógépek, 110
éves hálószobabútor, összecsukható he -
verő. Tel.: 20/375-06-89.
Vásárolnék asztalos gyalupadot, 50 literes
üvegballonokhoz kast. Tel.: 20/375-06-89.
5 mázsa szárított szemes kukorica eladó.
Tel.: 412-070, délutánonként. Békés, Dó -
zsa Gy. u. 5/1.
220 V-os terménydaráló 1 KW-os motor-
ral és 220 V-os kukoricamorzsoló eladó
Békésen. Érd.: 30/555-47-12.

Számítógép eladó, melyben: Alaplap - P4
Asrock combo 478-775, Processzor -
Celeron 2.5 Ghz, Memória – 256 DDR, VGA
– Ati radeon 9200 SE 128Mb, HDD – 40
GB, Dvd Rom – Pioneer 108, Monitor – CTx
17’ CRT  található. Érd.: 30/555-47-12.
Mélyhűtőszekrény Lehel (6 fiókos, 230 lite-
res), hűtőszekrény Zanussi (120 literes) el -
adó. Irányár: 18-8 ezer Ft. Tel.: 20/496-36-99.
Bontásból eladó tégla, cserép, faanyag.
20/472-96-58.
Kiságyra rakható pelenkázó (kék színű,
lemosható) kifogástalan állapotban eladó.
Irányár: 4000 Ft. Érd.: 70/311-05-87.
Eladó bontott öntöttvas fürdőkád, kézmo-
só, WC kagyló, mosogató tálcával, lemez-
radiátorok, üvegezett ablakszárnyak, ajtó-
lapok, vízmelegítő. Ár megegyezés sze-
rint. Érd.: 30/638-70-34, 18-20 óra között.
Új biokeramikus rostszálas ágytakaró és de -
rékalj (jobb vérellátásra, anyagcserére, izom-
 lazításra, méregtelenítésre, hideg vég tagok
melegítésére) Pierre Cardin minőségben, jót-
állással eladó. Érd.: 643-226, 17 óra után. 
Eladók: befont üvegek 10-25 literig, leánde-
rek (rózsaszínű, fehér, vajszín) 2 ezer-14
ezer Ft-ig, valamint virágzó kisméretű kak-
tuszok. Tel.: 416-144, Békés, Deák F. u. 39.
1000 literes műanyag tartály eladó. 30/47-
66-166.
Jó állapotban lévő baba légzésfigyelő
eladó. 30/64-162-88.
Hat darabból álló, delfinkék fürdőszobai
kellékek újszerű állapotban eladók. Érd.:
411-612.
Fiú ruha, 56-os mérettől és egy sport
babakocsi eladó. 70/395-35-28.
Eladó Robi kistraktor, 4 sebességes, gyári
utánfutóval újszerű állapotban. 35 cm3
robbanómotoros kismotoros, új állapotú.
Tel.: 30/28-49-626.
Békésen eladó: rekamié, 2 db fotel, vitri-
nes tv-szekrény, 1 db tálalószekrény, 2 db
világos polcos szekrény, egyebek.
70/234-64-19.
Bontott natúr hófogós cserép, 2500 Ft/db
eladó. Tel.: 20/332-90-50.
Kispolszki motor, 350 m2 alapterületű fóli-
aváz, régi szövőszék, vaskerítéses betét,
kisbálás szalma, cd-s autósrádió eladó.
Érd.: 30/376-69-16.
Play Station 2-es asztali gép eladó me -
móriakártyával, karral és játékokkal.
Irányár: 35 ezer Ft. Robogóra csere érde-
kel. Tel.: 70/36-68-635.
Eladó 34/36-os méretben kinőtt, nagyon
megkímélt, divatos tini/női ruhatáram.
Sok márkás nyári és őszi ruha. Érd.: 20/
426-60-50.
Hőszigetelt, műanyag ablak 150x210-es
ablak használtan, kedvezményes áron
eladó. Érd.: Békés, Mátra utca 14. vagy
tel.: 20/88-60-651.
Eladó, vagy kiadó fehér 44-46-os kétré-
szes, nyakpántos, fűzős menyasszonyi ru -
ha kiegészítőkkel (kalap, fátyol, kesztyű)
együtt, vagy külön. Az ár megegyezés sze-
rint. Érdeklődni: 70/433-42-46.
Kézi faragású parasztbútor eladó. Telefon:
634-258.
Jó állapotú, régi típusú, árammal működő
„Singer” táskavarrógép sürgősen eladó. Ár
megegyezés szerint. Érdeklődni: 20/ 943-
41-13, a délelőtti órákban vagy 16 óra után.
Eladó: egy 28-as női kerékpár, 2 db iker-
ablakra való jó állapotú redőny, egy
Pannónia kerekes kézikocsi, egy lányka
ágyneműtartós heverő, egy kétrészes régi
típusú konyhaszekrény, két db utcai, desz-
kából készült kapu és egy mosdókagyló.
Érd. hétköznap a békési szociális otthon
portáján, hétvégén a Fáy 3. sz. alatt.
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INGYENES APRÓHIRDETÉS!

Apróhirdetések

INGYENES LAKOSSÁGI APRÓHIRDETÉS LEADÁSA 
A KÖVETKEZŐ HELYEKEN LEHETSÉGES: CERKA PAPÍRBOLT 

(PIAC TÉR), FANTÁZIA LAKÁSTEXTIL ÜZLET (KOSSUTH UTCA).
VALAMINT ELKÜLDHETŐ LEVÉLBEN ÉS E-MAILBEN: 

5630 BÉKÉS PF. 61. VAGY BEKESIUJSAG@GLOBONET.HU. 
A HIRDETÉSEK MEGJELENNEK A BÉKÉS MEGYEI APRÓ

(HTTP://APRO.NES.HU) INTERNETES OLDALON IS.
LEADÁSI ÉS BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ: JÚLIUS 20.

A nyár derekán vagyunk,
aratás, szüretelés hónapja. A
korai zöldségeket, gyümölcsö-
ket már felszedtük. A tavaszi
salátafélék után szedhetjük a
nyári salátákat, a fejes, jég-,
kötöző-, és a tépősaláták kü -
lön böző fajtáját. Szeren csére a
nyári záporos-zivataros időből
ide a szelídebb formája jutott,
ezek a záporok igen kellettek
növényeink fejlődéséhez.

Július-augusztus a legmele-
gebb hónap, ha tehetjük, eső
alkalmával gyűjtsük össze az
esővizet, és azt felhasználhat-
juk később öntözésre. A növé-
nyek számára ez a legjobb,

mert lágy víz. Ha kútból ön -
tözünk, tanácsos először egy
medencébe felszívatni a vizet,
a napon megmelegszik így
nem a hideg kútvizet öntöz-
zük szét.

A kiürülő zöldségágyások-
ba a hónap első harmadában
vessük el a rövid tenyészidejű
zöldségeket, sárgarépa, zöld-
bab, cékla. Egész hónapban
ültethetjük a fejes és jégsalá-
tát, kései karlábét, karfiolt,
kelkáposztát.

Gyümölcsösben már érik a
málna. A letermett vesszőket
a talaj felszínén vágjuk le.
Érdemes kapaszkodóval segí-

teni a málnabokrokat. 80,
120, és 150 cm magasságba
két oszlop közé drótot feszí-
tünk ki, amelyhez rafiával
odakötözzük a málnaágakat.
Így könnyebb lesz szedni és
kapálni is.

Szép sövényt lehet alkotni
ribizlibokrokból. Lehet piros,
fehér, vagy fekete ribizli. 

A bogyós gyümölcsűek har-
madik képviselője az egres,
vagy pöszméte. Lekvárnak,
kompótnak, szósznak, leves-
nek kiválóan alkalmas.

Eső és öntözés alkalmával a
gyomnövények is előtörnek.
A legtöbb gyomnövénytől ka -

pálással, gyomlálással meg-
szabadulunk. Vannak tarac-
kos gyökerű növények, ezeket
állandóan szedni kell és a te -
rületről elvinni. Ne rotázzuk,
mert a forgó kések a tarack
gyökerét összeaprítják, bele-
keverik a földbe, és még több
lesz belőle. Ne tegyük a kom-
posztba, csak ha alaposan
kiszáradt. Akkor kitűnő kom-
poszt lesz belőle.      Dacziné

Kerti kalendárium
JÚLIUS

BÉKÉSI ÚJSÁG
– a békési családok

magazinja
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E furcsa összetett szó nemrégiben került
a szókincsembe. Egy idegen nyelvi szöve-
get szerettem volna lefordítani (ami jó), de
nem tudok lengyelül (ami rossz), és számos
más nyelven sem (románul, hollandul stb.).
Tíz évvel ezelőtt még felhívtam volna vala-
kit, aki jól beszéli ezt a nyelvet, ma viszont
elég volt egy mozdulat: ráeresztettem a
gyorsfordítót. 

Éppen erre jó a nyelvtechnológia: ha nem
hajszálpontos és/vagy művészi fordításra van
szükségünk, ellenben fontos a gyorsaság, be
lehet vetni az „atomfegyvert”. Nem melléke-
sen: olcsóbb is, mint szakember segítségét
igénybe venni. 

Igen ám, de… A szép lengyel szövegem
fordításának egy mondata így nézett ki: „Aki
meglátogatta a sírok ezekben a napokban?”
– Nem a kedves olvasó az egyetlen, aki ismét
elolvasta a kapott „mondatot”. A gépi fordí-

tásnak ugyanis hátrányai is vannak. Például
az, hogy a szöveg szavakra töredezik szét. A
gép nem „látja” a szófajiságot sem, így pél-
dául a „lesnek” főnév és ige is lehet.

De hogyan tanítják meg a számítógépet a
nyelvre? Végtelen sok szöveget táplálnak be,
a program pedig beépíti, „tapasztalatokat
szerez” majd az újabb szövegeken visszaelle-
nőrzi az általa felismert szabályszerűségeket.
A Magyar Nemzeti Szövegtár körülbelül 150
milliónyi „szóelőfordulást” tartalmaz, ame-
lyet a felhasználó kényére-kedvére visszake-
reshet. A merítés közel fele a sajtó nyelvéből
származik, és az említett okoknál fogva nem
foglalkoztak szépirodalmi szövegekkel. 

Jó is lenne pedig, ha a gép lefordítana ilye-
neket, mint Weöres Sándor verse, mely így
hangzik: Tojáséj. Beütöttem a gyorsfordító-
ba – nem adott ki semmit. Szerencsére.

Szilágyiné Szabó Ágnes

Egy nye lvet  beszé lünk
NYELVTECHNOLÓGIA

Különösen nagy érdeklődés
övezte a harmincharmadik
Békés-tarhosi Zenei Napokon
a The Fejes String Quartet
hangversenyét a Békési Ga -
lériában. A 2006-ban alakult
együttes zenészei mindannyi-
an a Királyi Skót Nemzeti
Zenekar tagjai. Itt, ebben a
zenekarban ismerkedtek össze,
sőt lettek barátok, hi szen nem
csak zeneileg és hang zásban,
hanem mentálisan is egy hul-
lámhosszon voltak és vannak a
mai napig. Az együttes tagjai:
a névadó Fejes Tamás, aki
mint sokan tudják, Békésről
elszármazott he gedűművész;
Anita Banglar (he gedű),
Rachel Lee (cselló) és Micahel
Loyd (brácsa). Műsorukban

megemlékeztek ők is a 200 éve
elhunyt Haydn-ról, elsőként
az ő Vo nósnégyese hangzott el,
majd Bartók 2. Vonósnégyese,
s vé gül Glasunov egyik darab-
ja. A hangverseny után sokan

gratuláltak a zenekar tagjai-
nak, és örömmel köszöntötték
Fejes Tamást, hogy végre
ismét itt Békésen játszhatott
közönségének, ismerőseinek,
barátainak.                    Zs. I.

A közelmúltban megalakult a Keresztény -
demokrata Néppárt békési szervezetének
Protestáns Műhelye, melynek titkári posztját
Vácz István foglalta el. A szerveződés legfőbb
célja, hogy kéthavonta sorra kerülő kerekasz-
tal-beszélgetéseken vitassák meg a legégetőbb
társadalmi kérdéseket protestáns szemmel. 

A sorozatnak a „Protestáns Műhely - nem csak
protestánsoknak” címet adták, és első előadása
július 22-én, szerdán este hattól lesz. Témája:
Tudomány, hit és felelősség. Meg hívott előadó dr.

Horkay György fizikaprofesszor Debrecenből,
beszélgetőtársa Merényi Zoltán, baptista lelki-
pásztor és dr. Pálmai Tamás háziorvos.  

A még formáló tervek szerint a következő
hónapokban olyan kérdések kerülnek majd elő
a sorozaton, mint a határon túli magyarok
ügye, a cigánykérdés, a nyugdíjrendszer, csalá-
di adózás, bioetika, nyelvrokonság, sajtóetika
és protestantizmus.  

A kerekasztal-beszélgetéseknek a kulturális
központ ad otthont, a  belépés ingyenes. 

A The Fejes String Quartet
hangversenye

Fontos társadalmi kérdésekről
protestáns szemmel

Dr. Gyarmath Olga egykor tanára volt az
énekiskolának, majd évtizedeken keresztül
igyekezett életben tartani, egyben dokumen-
tálni az úgynevezett „tarhosi szellemet”.
Könyvet is írt, amely „Tudsz-e Tarhosért lelke-
sedéssel dolgozni?” címmel jelent meg. E kiad-
vány szavai az augusztus 31-ig látogatható
emeleti folyosótárlaton olvashatók, ugyanis
azok segítik a tárgyi emlékeken túl az egykori
tarhosi énekiskolai élet jobb megismerését.
Kép és szöveg együtt hat, és bemutatja azt a
nyolc évet, amelyig az iskola működhetett. Az

ott folyó munkát 2007-ben Magyar Örökség
Díjjal ismerték el, ennek díszes oklevél máso-
lata is helyet kapott a tárlaton, amelyet a
Jantyik Mátyás Múzeum birtokába került
Gyarmath-hagyatékból állított össze Sápiné
Turcsányi Ildikó.                                  Sz. K.

Nyolc év is lehet egy korszak
EMLÉKKIÁLLÁS AZ 55 ÉVE MEGSZÜNTETETT 

TARHOSI ÉNEKISKOLÁRÓL

A XXXIII. Békés-tarhosi
Zenei Napok főleg népzenei
dallamokból összeállított
hangversenye zajlott a kultu-
rális központban a több száz
éves magyarországi hangsze-
res hagyomány folytatójának,
a Jánosi Együttesnek köszön-
hetően. Műsorukban a 200
éve elhunyt Haydn műveinek
részleteit a Békés Megyei
Szimfonikusok Kamarazene -
kara adta elő, a Jánosi Együt -
tes pedig az azokban felismer-
hető XVIII. századi magyar
táncokat, valamint ezek nép-
hagyományban megőrzött
formáit szólaltatta meg. De
nem csak erdélyi és székely

magyar táncdallamokat hall-
hattunk, elhangzott két len-
gyel polonéz tánczene is a
koncerten. Az együttes tagjai:
János András – hegedű, Túri
András – brácsa, kontra, cim-

balom, Kiss Csaba – bőgő,
cselló, Szűcs Miklós – ének,
koboz, Danhauser Lilla – brá-
csa. A műsort Jánosi András
szerkesztette.        

Zsombok Imre

Haydn és a magyar zenei
hagyomány

A nemrég véget ért 33. Békés-tarho-
si Zenei Na pok keretében nyílt az a
kiállítás a Városházán, amely az 55
éve megszűnt Békés-tarhosi Ének -
iskolának állít emléket. Sápiné Tur -
csá nyi Ildikó mu zeológus, a kiállí-
tás rendezője a két éve elhunyt dr.
Gyarmath Olga hagyatékából dol-
gozott, így kerültek vitrinbe koráb-
ban nem látott fényképfelvételek,
iskolai relikviák.
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Horgász
szemmel

A pelletek, bojlik működő-
képessége szinte megkérdője-
lezhetetlen, rengeteg kapitális
halat fogtak és fognak. Titka
az ízben és a beépülő anyagok-
ban van, de a forma sem utol-
só. Nyár közepén vagyunk, az
álló vizek hőmérséklete a csú-
cson van, a pontyok táplálko-
zása is megnő, kivéve az elal-
gásodott tavakon, holtágakon.
Boj lik, pelletek közül én el -
sődlegesen a horgászattal el -
töltendő időhöz választok.
Pél dául ha csak pár órám van,
akkor mindenképpen pelletet
használok, de ha napokban
mérhető, akkor a bojlit. Az
elmúlt évek alapján talán a
legfogósabb csalik számomra a
HALIBUT PELLET, egy orr-
csavaróan büdös csali minden
mérete fogós 0,8-20 mm-ig,
elsődlegesen pontyra.

Használata egyszerű: min-
den pellet lyukasztva van,
ezért bojlis elven pellet stoper-
rel rögzítem, a kiszemelt ete-
tési helyre 20-40 szemet
becsúzlizok, és a pva hálóba 5-
6 db pelletet rakok, majd a
horog mellé akasztom a fogós-
ság érdekében. Külön lehet a
pelletet dippelni is, persze csak
olajos dippet használjunk,
mert a pva hálót ez nem oldja.

Szekerczés Sándor

PELLET VAGY BOJLI

SPORTTUDÓSÍTÁSOK

Július első hétvégéjén ismét megrendeztük a Békés-
Doboz összekötő út melletti lovas pályán a Békési
Lovasnapokat. Szombaton sérült és egészséges gyermekeké
volt a fő szerep. A versenyen 70 gyermek állt starthoz és mér-
hette össze erejét csapattársaival. A Békési Lovasklubból kie-
melkedő eredménnyel zárt Kovács Boglárka és Domokos Bella.

Vasárnap Országos Minősítő Díjugrató bajnoki forduló meg-
rendezésére került sor az Urkom farmon, melyre 115 nevezés
érkezett, ami igen nagyszámú versenyzőt jelent. A megyei lova-
sokon kívül megmérkőztek Hajdú-Bihar megyei és Bács-
Kiskun megyei lovasok is. A békési díjugratók közül Laukó
András, Domokos Tamara és Urkom Szilvia lovagolt a pályára,
szép eredményekkel. 

Az időjárás mind a két nap kegyes volt a rendezőséghez. A
verseny verőfényes napsütésben, nagy néző és versenyzői lét-
szám mellett zajlott le. A rendezőség köszöni a nézők, verseny-
zők és támogatók részvételét.                         Urkom Szilvia

A verseny támogatói: Békés Város Polgármesteri Hivatala,
Békés Drén Kft., Optigép Kft., Tóth Attila vállalkozó, Levendula
Patika, BÉTAK Takarmány-feldolgozó, Fess Rotchild Használtruha
Kereskedés, Botyánszki András vállalkozó, Domokos Autószerviz,
Molnár Gergely vállalkozó, Öreg Gábor, Pekárik Gumiszerviz. 

Lovak, lovasok
vidám hétvégéje

Vigyék sportolni gyereküket!
Az önkormányzat által idén is meghirdetett Sportnyár prog-

ramválasztékából ugyan több program már lement, a nyár hát-
ralévő részében még így is hét sportág kínál lehetőséget kicsik-
nek és nagyobbaknak arra, hogy kipróbálják magukat. 

A sportágakat bárki kipróbálhatja a meghirdetett időponto-
kon túl is, ehhez nem kell mást tenni, mint az egyes sportágak
mellett megadott elérhetőségen érdeklődni. 

/Részletek a www.bekesiujsag.hu oldalon a Sporthírek között/

Július elsejével állt fel a Békési Futball Club új vezérkara
Juhász Zoltán elnök irányításával. Helyet kapott még az elnök-
ségben Gúti Imre gazdasági vezető,  Bíró Péter szakmai veze-
tő, Kopárdi Imre technikai vezető. Elnökségi tagok lettek még
Kónya László és Csikós Sándor. A vezetőedzői posztot a békési
származású Kiss Tibor fogja ellátni, ifjúsági és serdülő csapatot
Bíró Péter irányítja továbbra is, az U-13-as és U-11-es csapatnál
Puskás Károly edző tevékenykedik továbbra is. A Békési FC
benevezett a 2009/10-es Megyei I. osztályú bajnokságra, amely-
re a felkészülést július elsejével elkezdték a csapat tagjai.

Az érkező és távozó játékosok névsorát hamarosan közöljük
az olvasókkal. 

Változások a 
Békési FC vezetésében
A 2008/09-es Megyei I. osztályú labdarugó baj-
nokság végeztével bejelentette távozási szándékát
a Békési FC vezérkara. Lemondott posztjáról dr.
Petneházi Zsigmond elnök, Gera Imre szakosz-
tályvezető, Nagy Mihály technikai vezető, vala-
mint Bujáki József vezetőedző.

Remek formában versenyez
Hortobágyi János békési atléta,
aki nemrég 62,96 méteres ki vá-

ló dobásával, élete legjobb ver-
senyeredményével gerelyhají-
tásban ezüstérmes lett az or szá-

gos junior atlétikai bajnoksá-
gon, néhány napja pedig az
U20-as magyar válogatott tag-

jaként a csehországi Uherske
Hradistében léphetett dobogó-
ra, annak is a harmadik fokára.  

A Békési Diák AC 18 esz-
tendős sportolója a cseh-
magyar-szlovák-horvát válo-
gatott versenyen bizonyította
be, hogy Molnár Ferenc, az
utánpótláskorúak szövetségi
kapitánya megalapozottan
hívta meg a versenyre. A Rácz
András edző által felkészített
atlétának még az indulása is
veszélyben volt, ugyanis két
nappal az indulás előtt, egy
otthoni balesetben elrepedt a
nagylábujja. Mindez teljesít-
ményén szinte nem is látszott,
mivel négy dobásából három
60 méter fölé szállt. Élete
második legjobb eredményé-
vel, 61.77 méterrel fejezte be a
nemzetközi versenyt.  

Remek formában a békési gerelyhajító

Három csapat küzdött meg
a végső győzelemért, a Batto -
nyai TK, a Békéscsabai UFC és
a Békési Futball Club. Az első
mérkőzés a békésiek számára
jól alakult, hiszen 10:0-ás győ-
zelmet arattak a battonyaiak
felett. A házigazdák második
mérkőzése sajnos már nem
sikerült ilyen jól, a jobb erők-

ből álló Békéscsabai UFC csa-
patától 3:1-es vereséget szen-
vedtek, így második helyen
végeztek a tornán. Végered -
mény: 1. Békéscsabai UFC 2.
Békési FC 3. Battonyai TK.

A békési csapat tagjai: Ollé
Péter, Takács Máté, Megyeri
Zsolt, László Norbert, Csikós
Sándor, Oláh Zoltán, Szabó
Zoltán, Jankó Róbert, Debre -
czeni Mihály, Bohus András,

Farkas Mihály, Reszelő Jó -
zsef, Szabó Dávid, Bohus
Bence, Maczkó Márk, Pász -
tor Mátyás. Edző: Bíró Péter.

A Megyei I. osztályú ifjú-
sági bajnokságban a korosz-
tályuknál 3-4 évvel fiatalabb
Békési FC csapata az előkelő
5. helyen végzett. A felnőtt
együttesnek pedig sikerült a
bennmaradás a Megyei I.
osztályban.

Bajnok a BFC serdülő csapata
A 2008/09-es serdülő
bajnokságot veretlenül
152 lőtt és 17 kapott gól-
lal a Békési Futball Club
korosztályos együttese
nyerte meg. A bajnokság
befejeztével rendezte
meg a Békés Megyei
Labdarúgó szövetség
ugyanennek a korosz-
tálynak az idei Szuper
Kupát  amelynek hely-
színéül a Békési Sport -
pályát jelölték ki.

A Békés Megyei Hajnal István Szociális
Szolgáltató Centrum 2009. szeptember 1-
től bérbevételre meghirdeti a Békés,
Farkas Gy. u. 2. szám alatti idősek otthoná-
ban található büfé helyiségét.

Az érdeklődők a büfé üzemeltetéssel kap-
csolatos részletes feltételekről a 416-524-es
te lefonszámon kérhetnek bővebb felvilá-

gosítást a pénzügyi csoportvezetőtől. A

helyiség elő zetes megtekintésére lehetőséget

biztosítunk.

Az ajánlatokat 2009. július 31-ig az

intézmény vezetőjének címezve, postai úton

a fenti elérhetőségre kérjük benyújtani.

Maczik Éva Anna, igazgató

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Közelmúltban ünnepelte
hatvanadik születésnapját
Maczik Pál, aki 25 éve edzi a
jövő ökölvívóit Békésen,
összesen 35 évet töltött el a
szorítók mellett. Köszönté -
sére egykori és mai növendé-
kek mellett ismert sporttár-
sak is eljöttek, így Gedó
György kétszeres olimpiai
bajnok ökölvívó, és Németh
Lajos FIFA bíró.

Negyedévszázada dolgozik 
a békési ökölvívásért Maczik Pál

Tanítványai és barátai körében Maczik Pál edző. 
További fotók a szülinapi partiról honlapunkon: www.bekesiujsag.hu.
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