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

Családi nap a Hajnal
István Idősek Ottho -
nában 3. oldal

Még látható a békési
kézműves kiállítása a
Tájházban         5. oldal

Vujity Tvrtko-val ké -
szített interjút a Far -
kas gimi diákja 

7. oldal

Lapunk
tartalmából

JÚLIUS 4-IG 
Oroszlán Patika (Kossuth u.)

JÚLIUS 4-11.
Levendula Patika (Csabai u.)

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

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

valamint 17-18 óra között. 
Váltás mindig szombaton

reggel fél nyolckor. 
Figyeljék a gyógyszertárak 
szombati nyitva tartását is!
Orvosi ügyelet: 416-637

Gyógyszertári
ügyeleti rend

TUDÓSÍTÁS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET JÚNIUSI ÜLÉSÉRŐL

– Tisztelt polgármester úr! Nyár eleje lévén egyre több prog-
ramról hallani Békésen. Hogyan zajlik az élet most ön szerint
városunkban?

– A választási programunkban benne volt, hogy az egyre szű-
külő világ ellenében megpróbáljuk megmozgatni az embereket,
a civilekben szunnyadó erőtartalékokat. Ez a vágyunk mára
beigazolódni látszik, megpezsdült az élet Békésen, a civil szer-
vezetek aktivizálódtak, egyre inkább részt vesznek a város éle -
tében, és feladatokat vállalnak át az önkormányzattól eredeti
szándékunknak megfelelően. Úgy néz ki, jó útirányt választot-
tunk, hisz most már nemcsak a hétvégek, hanem a hétközna-
pok is tele vannak általuk vagy velük közösen szervezett prog-
ramokkal. Legutóbb például a sikeres várostakarítási akció volt
ilyen, de a most kezdődő zenei napokat is ide sorolnám.
Összefoglalva Békés, még a folyamatos kormányzati megszorí-
tások ellenére is élhető kisváros maradt, és az összefogás, a
tudatos aktivitás jellemzi mindennapjainkat.

– Említette a civileket. Milyen az egyházakhoz fűződő kapcsolat?
– Szerintem az egyházak is érzik az új irányt a város vezeté-

sében és első szóra partnerek közéleti, kulturális és tanügyi
szinten egyaránt. Gondolok itt például az előbb említett zenei
napokra, vagy a beiskolázás időszakára. Sok még a meg- és át -
beszélni valónk ezen a téren is, de valami elkezdődött. És ez jó.

– Minden megszorítás ellenére mégis folyamatosan fejlődik a
város. Hogyan lehetséges ez?

– Az önkormányzat szakdolgozói ismerik a város középtavú fej-
lesztési tervét, és ennek megfelelően figyelik a lehetőségeket és írják
a pályázatokat. A testület, illetve annak vezetője, a polgármester
feladata és kötelessége pedig az, hogy eldöntse a fontossági sorren-
det és megkeresse a pályázatok menedzselőit, az illető tárgykör
specialistáit, akik leginkább segítik ez irányú munkánkat. Ennek a
közös cselekvésnek a gyümölcse az 58 pályázat, melynek eddig 68
százaléka nyert. Ez az arány még javulhat, hiszen csaknem 20 még
elbírálás alatt van. Mindezekkel több mint 2,3 milliárd Ft támoga-
tást nyertünk el mintegy 558,9 millió önrésszel, tehát az átlagos
támogatási arány több mint 80 százaléka!       Folytatás a 3. oldalon

Élet Békésen
INTERJÚ IZSÓ GÁBOR POLGÁRMESTERRELIsmét felcsendült a zene

városunkban az immár 33.
alkalommal megrendezett
Békés-tarhosi Zenei Na -
pokon. Sokan voltak kíváncsi-
ak a nyitóhangversenyre a kul-

turális központban, amelyen
idén a Békés Megyei Szim -
fonikus Zenekar koncertezett
Tóth Péter zongoraművész
közreműködésével, valamint
Somogyi-Tóth Dániel karnagy
vezényletével. Az együttesnek
egyébként idén nagy jubileu-
ma van, hiszen éppen 50 éve
alapította Sár helyi Jenő, aki 17
évig volt dirigens. Műso -
rukban szerepelt Mendelssohn
Hebri dák nyitánya, majd a
200 éve elhunyt Haydn-ra

emlékeztek D-dúr zongoraver-
senyével, ebben játszott Tóth
Péter. A második részben
Händel két legismertebb szvit-
je hangzott el, a Vízizene és a
Tűzijáték-szvit.

A zenei napokat Farkas
Zoltán, a megyei Közgyűlés
alelnöke nyitotta meg, megem-
lékezvén a Gulyás György által
alapított és vezetett Tar hosi
Énekiskoláról, majd Ko dály
egyik gondolatát idézte: „A
zene az életnek olyan fontos fel-
tétele, mint a levegő. Amit
sokan csak akkor vesznek észre,
ha már nincs meg.”

A nyitóhangverseny más-
napján a Baptista Imaházban
gyűltek össze az érdeklődők a

szokásos zenés áhítatra, ame-
lyen idén is a Nemzetközi
Kürtkurzus művésztanárai és
hallgatói szerepeltek, akik töb-
bek között Beethoven, Mozart,
Schumann, Strauss műveket

játszottak. Az áhítaton Me -
rényi Zoltán baptista lelki-
pásztor hirdette az Igét a Bírák
könyve 5. részéből, Debora
izraelita prófétanő példázatá-
val szólt a hallgatósághoz. Kí -
vánta, ahogy Debora „feltá-
masztotta az életkedvet Iz -
raelben egykor”, úgy nyerjünk
mi is nyugalmat, békességet,
örömet Isten által ebben a
problémás, zűrzavaros, nyug ta-
lan világban, amelyben élünk. 

Zsombok Imre

Harmincharmadszor is zenei napok

A zajrendeletet egyébként
változtatás nélkül elfogadták
a képviselők, így Tóth Attila
képviselő tiltakozása ellenére
életbe lép az a rendelkezés is,
amely a kerti zajt keltő tevé-
kenységeket, így a robbanó-
motoros fűnyírást, motoros
fakivágást, kerti traktor mű -
ködtetését tiltja munkanapo-
kon este tíztől reggel hatig,
szombat, vasárnap, munka-
szüneti nap és ünnepnap reg-
gel nyolcig, déltől kettőig, és
este nyolctól. A rendelet má -

sik érdekessége, hogy 20 perc-
ben maximálja a tűzijátékok
időtartamát.

Július elsejével emelkednek
a helyi autóbusz-közlekedés
viteldíjai. A Körös Volán a
módosítást az 5 százalékos áfa
emeléssel indokolta. A válto-
zás értelmében az eddigi 115
Ft-os menetjegy 120 forintba
kerül, az összvonalas bérlet
3000 Ft-ról 3155 Ft-ra, a ta -
nuló és nyugdíjas bérlet ezer-
ről 1050 Ft-ra emelkedik. 

Az ülésen beszámolt a város

és a térség munkaügyi helyze-
téről Sódar Attila, a Dél-alföl-
di Regionális Munkaügyi
Köz pont Békési Kirendeltsé -
gé nek vezetője. A legfrissebb
adatok szerint Békésen jelen-
leg 1116 férfi és 963 nő van
nyilvántartva, közülük 191-en
pályakezdők, 293-an ötven
évnél idősebbek, a legtöbben
alacsony iskolai végzettségű-
ek. 772-en semmiféle ellátást
nem kapnak. Az állást kere-
sők száma egy év alatt jelen-
tősen, 20 százalékkal emelke-
dett, még a szezonális mun-
kák megkezdődésével sem
csökkent, ennek oka lehet az
iskolából kikerülők megjele-
nése a kirendeltségen. A rela-
tív mun kanélküliségi mutató,
amely az álláskeresők munka-
vállalási korú népességéhez

vi szonyított arányszáma, 15
százalékos. Kistérségi szinten
(ide értve Kamut, Murony,
Tarhos és Bélmegyer telepü-
lést is) az álláskeresők aránya
25 százalék, ez a mutató egy
év alatt öt százalékot romlott.

A képviselők döntöttek arról
is, hogy egymilliós polgármes-
teri krízisalapot hoznak létre,
melynek célja olyan személyek-
nek és családoknak gyorssegély
nyújtása egyedi elbírálás alap-
ján, akik a jelenlegi pénzügyi és
gazdasági válság miatt kerül-
tek méltánylást és sürgős bea-
vatkozást igénylő, kilátástalan
élethelyzetbe. Az adható támo-
gatás formája legfeljebb öt éven
belül visszatérítendő egyszeri
kamatmentes kölcsön, kérel-
mezése írásban történhet.

Szegfű Katalin

Drágul a helyi busz, egyre több a munkanélküli
Különösebben sok vita nélkül zajlott le a békési
kép viselő-testület legutóbbi, június végi ülése. Az
ér zelmek csak akkor csaptak fel, amikor arról volt
szó, hogy életszerű-e a zajrendeletben szombat,
vasárnap és ün nepnap 12-14 óra közötti időszakra
„csendet” elrendelni. 
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A Budapest Saxophone Quartet hangversenye a Galériában
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– Van egy jó hírem – kezdte
előadását – egy mondatban
egyetért a magyar társadalom:
„Ez így nem mehet tovább”.
Ezt vallja 8,2 millió magyar fel-
nőtt állampolgár. A rossz hír,
hogy abban már nincsen meg-
egyezés, hogyan tovább. Leg -
alább a nemzetstratégiai érde-
kekben egyet kellene érteni.

Bogár László helyzetértéke-
lése szerint az egész emberiség
zsákutcában van, mert az
anyagi javakban hisz. Pedig a
korábbi évezredek eredményei
mindig a lelki, erkölcsi és szel-
lemi alapokra épültek. A le -
pusztulási folyamat orszá-
gunkban évtizedek óta tart.

A közgazdász professzor a
gazdaságról szólt legtöbbet,
bár – mint leszögezte – „ma -
gyar gazdaság” nem létezik.
Csak körülbelül két tucat
mul tinacionális vállalat ma -
gyarországi telephelyeinek
há lózatáról beszélhetünk. A
tisz ta haszon 92 százaléka
ezek kezében halmozódott
fel, a nemzeti jövedelem
negyede ment ki az országból
profit címén.

– Az ország ilyen mértékű
kifosztása már nem is dél-
amerikai, hanem afrikai szin-
tű – mondta, hozzátéve: higy-

gyük el, a nagyvállalatok a
száz százalékig meg sem áll-
nak, és kizárólag a részvénye-
seik érdekeire figyelnek.

Bogár László a jelenlegi vál-
ságot a polgárok oldaláról
közelítette meg. Mint mondta,
a magyarok óriási áldozatokat

hoztak az elmúlt évtizedek-
ben, de a gazdasági kie gyenlí-
tődés nem történt meg. Az
államadósság 100 milliárd dol-
lárral nőtt 30 év alatt, és még
150 milliárd dollárnyi nemzeti
vagyon tűnt el. Szá mításai sze-
rint például most ötven száza-

lékkal kevesebbet ér egy tanári
fizetés, mint 1979-ben. 

Bogár László, aki korábban
12 évig volt parlamenti képvi-
selő, nyolc évig államtitkár,
nem hisz abban, hogy a politi-
ka, a politikusok olyan mér-
tékben befolyásolni képesek az

emberek életét, mint ma guk a
politikusok hiszik és hir detik
magukról. De kárhoztatta a
politikai széthúzást, amely a
tettre kész erőket lebénítja.

Ugyanakkor sokkal na -
gyobb tragédiának, „történel-
mi drámának” nevezte a
népesedésben, és különösen a
középkorú férfiak halálozásá-
ban végbemenő folyamato-
kat. Nyíltan be szélt a létező
uzsorás maffiáról, a társadal-
milag fontos kérdéseket
elhallgató kereskedelmi tele-
víziózás ópiumáról, a „világ
urairól”, valamint a megtisz-
tulást hozó szembesítésről,
erősebb szóval számonkérés-
ről, amely nem kerülhető el.

– Nagyon kalandos lesz az
előttünk álló évtized – mond-
ta viccesnek tűnően, de min-
den hallgató tudta, ez azt je -
enti, hogy semmi jóra ne szá-
mítsuk, ami az egyéni és or -
szágos gazdagodásunkat illeti.
Dr. Bogár László újabb sarkos
véleménye: hazugság és forté-
lyos félelem lengi át a felsőok-
tatást is, sajnos az onnan kike-
rülők is ennek szellemében
ok tatnak majd ta nárként,
vagy politikusként ve zetik az
országot pár év vagy évtized
múlva.           Szegfű Katalin

Egy különc közgazdász professzor 
tabudöntögető előadása

A Pedagógusok Szakszervezete meghívására
nemrégiben Békésen tartott előadást dr. Bogár
László közgazdász professzor. 

Hucz András a Békési Újságnak hozzátette, hogy nemrég
kötött szervezetük együttműködési megállapodást a Tiszántúli
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség
igazgatójával, Kelemen Bélával, valamint a Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatójával, dr. Gáti Zoltán

ezredessel. Előbbi esetében az illegális szemétlerakó helyek és
környezetre káros anyagokat valamint a vízszennyezés esetére
bejelentése kötelezettséget vállaltak, míg a katasztrófavédelmet
az árvízvédekezésben, elsősegélynyújtásban, forgalomterelés-
ben, kitelepítésben és a hátrahagyott anyagi javak őrzésében
segítenék. Katasztrófa esetén a Nemzetőrség a megyében
nyolcvan személynek a komplett ellátását lenne képes ellátni. 

A jelenleg futó szolgálatokról Hucz András elmondta, hogy
továbbra is viszik a tanyán élő személyek segítését, valamint a
kertek őrzésében is szerepet vállalnak.

Kispuskás kiképzésen
a Nemzetőrök

Nemrégiben a békési Lőtéren a megyei nemzető-
röknek lövészeti gyakorlatot rendeztek. Hucz
András a Békés Megyei Nemzetőrség parancsno-
ka elmondta, hogy a kispuskás kiképzésen min-
tegy negyven nemzetőr vett részt. 

A „Pillanatok” című kiál-
lítást Szepes Hédi művészet-
történész, az Oktatási és
Kul turális Minisztérium ve -
zető főtanácsosa nyitotta
meg, kiemelve a festő művé-
szi sokszínűségét, munkái-
nak szürreális jellegét és me -
ditatív világát.

– Mindannyian látjuk,
rendkívül erős látványelvű fes-
tészetről van szó – hangzott el. 

Csuta György eddigi mun-
kássága és nyarankénti mű -
vésztelepe segítéséért egy-
egy most kiállított festmé-
nyét ajándékozta a zeneisko-
lának, az önkormányzatnak,

a múzeumnak és a kulturális
központnak.

Deákné Domonkos Julian -
na önkormányzati képviselő
pohárköszöntőjében kiemelte:
Csuta György elve, hogy
„Ahol születtél, ott mutasd
meg, ki vagy”. Ez a szemlélet
tartotta itthon mindvégig. 

Töretlen alkotókedvére és
országos, sőt nemzetközi sike-
reire pezsgővel koccintott a
mintegy százfős ünnepi kö -
zönség. A tárlat a nyár egészé-
ben látogatható.

Sz. K.

Csuta György 
„pillanatképeivel” hazatért

Csuta György és Szepes Hédi a művész önálló békési kiállítása megnyitóján a Békési Galériában.

A kulturális központ kápol-
natermében július 12-ig lát-
ható „KépZene-PixelHarmó -
niák” című fotókiállítást Vá -
mos Zoltán operatőr nyitotta
meg, aki az alkotó kiállított
fényképeire filmetűdöt készí-

tett, melyet be is mutattak az
érdeklődőknek. Megnyitójá -
ban aztán a pillanat megraga-
dásáról, és ezzel történő érték-
teremtésről, a digitális fotózás
művészetként való elismeré-
séről szólt.

Koszecz Sándor, a kulturális
központ igazgatója hozzátette:
Lajosnak (aki szabad ide jét
szinte teljesen a városi esemé-
nyek fotózására szenteli) a fel-
vételei megtekinthetők a www.
bekesikultura.hu oldalon is. 

A bemutatkozó tárlaton a
fiatal fotósnak a tavalyi zenei
napokon, valamint néhány
más koncerten készült, jó
érzékkel elkapott pillanatfel-
vételei, továbbá a zene motí-
vumra készített, képzettársí-
táson alapuló „műtermi” fotói
láthatók.                     Sz. K.

Tehetséges fotós első kiállítása
A 2007-es Békési Újság Kalendárium komoly vissz-
hangot kiváltó címlapfotója volt az első nagy nyil-
vánosság elé került alkotása Apáti-Nagy Lajosnak.
A hétköznapokban könyvelőként dolgozó fiatal-
ember azóta a városi események leghűségesebb
fotósává nőtte ki magát, első önálló kiállítása nem-
rég, a zenei napok programjai között nyílt meg. 

Idei kilencedik önálló kiállítása nyílott Csuta
György békési festőművésznek a Békés-tarhosi
Zenei Napok részeként a Galéria nagytermében.
A művész itt jelentette be, hogy négy nagy értékű
festményét városi intézményeknek ajándékozza. 
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Házasságot kötöttek:
Tarkovács Zsolt és Korcsok
Anita Eszter.

Sok boldogságot kívánunk!

Elhunytak: Földes Pálné
(80 évesen, Kamut), Boldis
János (83), Kocsor Mátyás
(81), Baji József (55), özv.

H. Kovács Gáborné (90),
özv. Szabados Pálné (82),
Takács Imre (73), Balázs
Gábor (72).

Nyugodjanak békében!

Anyakönyvi hírek

Közismert, szállóigeként
szájról-szájra vándorol év -
századok óta az egységben
az erő kifejezés. Kétség nem
fér ehhez a tényhez, ugye? S
itt akár vége is lehetne a fi lo-
zofálgatásnak. Mégis unos-
untalan, újra és újra beszélni
kell róla. Mert az ember nem
tanul saját, vagy hasonszőrű
társának történetéből, pórul
járásából. Csak a saját bőrön
megtapasztalt keserv az, ami
előbb-utóbb remélhetőleg
fellebbenti a kényelmes ka -
rosszékért való vad tüleke-
désben eltompult sze me,
látása elől az önös gőg csí-
pős-savas ködét. Azt a ho -
mályt, mely eleddig eltakar-
ta a kristálytiszta valót, az
egyetlen lehetőségét a holt-
pontról való, vágyott irányú
elmozdulásnak, s mely raga-
csos eszmepára közeget ön -
maga és hasonszőrű hata-
lommániás em ber társai ge -
neráltak, hoztak létre. 
Vannak emberek, ha úgy
tetszik akár közméltóságok
is, akikről már magunk
sem tudjuk, hogyan kerül-
tek arra a piedesztálra –
értsd másokért való felelős-
séggel járó rangos társadal-
mi helyre – ahol megka-
paszkodván teljesen elfelej-
tik, hogy valójában miért is
vannak ott, honnan és ho -
gyan is jutottak oda. Tán
kezdeti naivitásunkban mi
magunk is segítettük őket
az uborkafára való felka-
paszkodásban. (Úgy kell
nekünk.) S ez még talán a
szerencsésebb változat, ha
csak elfelejtették valós fel-
adatukat. Mert akkor talán
valamikor még tudták. Ám
vannak sajna olyanok is,
akik már az első fokát a
ranglétrának tudatosan
úgy szerezték meg, hogy
eszük ágában sem volt soha
a közjó szolgálata. Csak a
mámorító én, az ego min-
dent elsöprő dicsőítése,
ajnározása, csak a saját
haszon követése volt, s ma

is az a mérvadó számukra.
Nos, róluk derük ki szép las-
san, hogy egységbontók.
Mert minden, magasabb
polcra felmászó hatalombi-
torló eljut oda, hogy elhiszi
saját hazugságait is, és tény-
leg csak saját „briliáns” kom-
binatorikájának tudja be
sikereit. Ekkor már felejtené
és szabadulna eddigi segítői-
től, mert már feleslegesek,
koloncok, s mert ta lán még
emlékeznek egy-két nem túl
dicső dologra a ködös múlt-
ból, a kezdetekből.
Sajnos, határtalan magyar
politikai és társadalmi köz é-
letünk tele van ilyen figu-
rákkal oldaliságtól, nemze-
tiségtől, etnikai hovatarto-
zástól függetlenül. S pont
most, az EU-s választások
sikere – vagy balsikere, né -
zőpont kérdése –  után (Vi -
gyázat! Mámorító az elért
magas százalék, de hányan
is vettek részt a voksolá-
son?) érzik úgy, hogy ők ürí-
tették szép világunkra az
ősidők óta ismert latin
ragacsot. (Értsd spanyolvi-
aszt). És pont most és pont
ők azok akik a kínkeserve-
sen összegrundolt, kiizzadt,
a kompromisszumok leg-
végső határáig elmenvén
létrehozott egységet bonto-
gatni kezdik. Hisz győz-
tünk! Győztünk, mert én
voltam a vezér! Tehát ha én
ott vagyok, akkor minden
rendben – mondják. Na er -
re a begőzölt agyú főnökre
kiépülhet egy relatív új sise-
rehad, pár régi bevált káder
megtartásával. Így velük fel
lehet rúgni minden eddigi
megegyezést, összefogást, s
előre! Hajrá! Felfele nya-
lunk, lefele rú gunk, oldal-
vájszt osztunk, fosztunk,
megfélemlítünk, megzsaro-
lunk, megvásárolunk kilóra
akiket kell és lehet. Előre
hát a végső bu kás fele!
Mert legvégső soron való-
ban erre ítéltetett minden
olyan politikai kalandor,
aki – saját hasznot remélve
– egy közösség szemében
leginkább méltányolt társa-
dalmi képződményt, épp a
közösség érdekében létre-
hozott egységet kezdi meg-
bontani, feldúlni.

Egység
Jegyz e t

Pálmai
Tamás

Folytatás a címoldalról
– Egyeseknek úgy tűnhet, hogy lénye-

gesebb, fontosabb dolgokra kellene a
pénz a városban. Gondolok például a
buszvárókra.

– A város vezetése tudatában van, hogy
mi lenne az égetően szükséges, gondolok
például az utcák leaszfaltozására, azonban
ki vagyunk szolgáltatva a kormány
pályáztatási gyakorlatának, amely gyak-
ran egészen irreális formát ölt. Büszkén
mondhatom viszont, hogy egy pályázatot
sem veszítettünk el annak rossz elkészíté-
se, beadása, azaz önhiba miatt. Visszatérve
a kérdésre: lakossági panaszok hívták fel
figyelmünket a megállók rossz állapotára,
sokakat csaptak össze a buszok, a fel- és
leszállás is nehézkessé vált több helyen.
Szerencsére ebben az esetben olyan kedve-
ző pályázatot írtak ki, hogy egyszerűen ki
sem lehetett hagyni. A bekerülési költség-
ből a városnak csak elenyésző részt, 10
százalékot kellett előteremteni. 

– Milyennek látja a várost, hová
jutott Békés az elmúlt három év alatt?

– Összességében gondozottabb, rende-
zettebb, egységesebb arculatú a város,
sok először ide látogató egyszerűen szép-
nek mondja. A városközponton kívül a
peremkerületekre is igyekszünk több
figyelmet fordítani. Ez köszönhető a jól
levezetett, gördülékenyen zajló közmun-
kaprogramunknak is.

– Fidesz színekben vezetni egy várost
ma nem lehet könnyű. Hogyan érintik
Békést illetve a lakosságot a kormány
újabb megszorításai?

– Hála a komoly szakmai háttérnek és
támogatásnak, amit polgármesterként
ka pok, úgy gondolom, hogy még ellen-
zékben is előnyt jelent ma Magyar or -
szágon Fi deszes polgármesternek lenni.
Mindezek mellett is nyilvánvaló viszont,
hogy a szocialista kormány egyre több
pénzt von meg a békési polgároktól is.

Az elmúlt évek több tízmilliós elvonásai
után a júliusi áfa emelés ismét mintegy
40 millió forintot húz ki Békés és a béké-

siek zsebéből. Érzékeljük a növekvő elke-
seredést, az életszínvonal romlását és a
rendelkezésünkre álló eszközökkel igyek-
szünk segíteni a bajba jutott családok-
nak, munkavállalóknak

– Mit gondol a békési cigány kisebbség
helyzetéről?

– A média sulykolta hangulattal ellen-
tétben Békésen béke van. Nem azt mon-
dom, hogy felhőtlen minden, de mind a
városvezetés, mind a felelős cigány szer-
vezetek komoly erőfeszítéseket tettek az
előrejutás érdekében az oktatástól a kul-
túráig, a munkahelyteremtésig egyaránt.
Tudomásul kell venni, hogy ez az egyet-
len járható út, együtt kell élnünk, s
ehhez mindkét félnek alkalmazkodni
kell, és minden ez elleni hangulatkeltés
csak nehezíti helyzetünket.

– Annyi mindent hallani, mégis, mi a
kézzel fogható újdonság, mi épül a váro-
sunkban?

– Kerékpárutak épülnek Békés és
Békéscsaba, Mezőberény és Murony felé,
a belterületi részeket is beleértve. (Épül
az említett 49 buszváró mindössze 6 mil-
lió Ft önerőből.) Épül a fedett uszoda,
mellette indul a reumatológiai rész felújí-
tása, részbeni újjáépítése is, de megújul a
Rendelőintézet műszerparkjának egy
része is. Új bölcsődénk lesz a Fábián híd
lábánál, az inkubátorház is alakul, telje-
sen felújítjuk a dr. Hepp Ferenc tagisko-
lát is. Dánfokon fejlődik a szabad strand,
itt új, átöltözésre és tisztálkodásra alkal-
mas épülettel gazdagodtunk. Négy utcát
szélesítettünk ki és aszfaltoztunk újra.
Ugyanakkor megújult pár játszótér is,
melyek őrzéséről folyamatosan gondosko-
dunk. Ide kapcsolódik az a régi vágyunk,
hogy térfigyelő kamerákkal lássuk el a
várost, növelve lakóinak biztonságát.
Külön öröm, hogy vállalkozóink sikere-
sen pályáznak a kivitelezésekre.

– Mit üzen a polgármester a város
lakóinak ezekben a nehéz időkben?

– Kérem, hogy továbbra is támogassák
a munkánkat, hiszen az előttünk álló
(remélt) választásokkal az önkormányza-
tok - benne Békés is – hátrányos megkü-
lönböztetése várhatóan megszűnik, és
így orvosolhatóak lesznek a mai húsbavá-
gó gondok is. Addig kérem tartsanak ki,
segítsék egymást és a bajban forduljanak
bizalommal a város vezetéséhez.

– Végül: hogyan telik majd reményei
szerint az ön nyara?

– Az önkormányzatnál nincs uborka-
szezon, hiszen pályázataink, rendezvé-
nyeink folyamatos munkát igényelnek.
Szeretnék azért pihenni, és azt hiszem
az unokáim is számítanak majd rám.
Egy hetet azonban mindenképpen Ma -
rikával, a feleségemmel töltünk majd el
Erdélyben, 35. házassági évfordulónk al -
kalmából, mert nászúton is ott voltunk
annak idején.

Élet Békésen
INTERJÚ IZSÓ GÁBOR POLGÁRMESTERREL

Hagyománya van
immár annak, hogy a
Békés Megyei Hajnal
István Szociális Szol -
gáltató Centrum bé -
kési idősek otthoná-
ban családi nyílt na -
pokat szerveznek.
Idén a fenntartó Bé -
kés Megyei Önkor -

mányzat és számos más szponzor támogatásával talán minden
korábbinál nagyobb szabású rendezvényre került sor. 

Maczik Éva Anna, az intézmény igazgatója lapunknak
elmondta, a 305 lakó szerettei, családtagjai közül közel három-
száz személy látogatására készültek, hogy ők közelebbről és
kötetlenebb formában ismerjék meg az intézményt, és éljék át a
családi egységet. A dolgozók szorgalmas munkával számos prog-
ramot hívtak életre, a jó hangulatot csak a nem várt, ismétlődő
záporok zavarták meg. Amellett, hogy az egyes gondozási egysé-
gek lakói és munkatársai mutatkoztak be fellépéseken, nagy
hangsúly került az egészséges életmódra is. Az orvosi szűrővizs-
gálatok mellett volt bio kecskesajt és gyümölcs kóstoló, diétás
tanácsadás, masszírozás. A közösségi teremben az egyik itt dol-
gozó alkotóművész, Diószegi Eszter grafikáiból nyílt kiállítás. 

A közösen elfogyasztott ebéd után folytatódtak a fellépések,
a napot tombolasorsolás zárta. Sz. K.

Több százan jöttek el
az idősek otthona

nyílt napjára



ÉP TESTBEN ÉP LÉLEK
Egészségünket, közérzetünket, azt, hogyan érezzük magun-

kat a „bőrünkben”, több tényező is befolyásolja. Vannak gene-
tikai okok is, de jelentős részben általunk nagyon is befolyá-
solható tényezők, pl. életmódunk, értékrendünk és a táplálko-
zási szokásaink. Ez utóbbi az egyik legmeghatározóbb, hiszen
amit eszünk, abból építkezik a szervezetünk, ezért nem mind-
egy mikor, mit, mivel társítva, hogyan elkészítve fogyasztunk.
Napjainkban nagyon sok „divat irányzatból” lehet választani,
ezeket kipróbálásuk előtt érdemes alaposan megismerni. A
sok jó kiadvány mellett egyre több helyen szerveznek főzőkö-
röket, egészség heteket, életmód táborokat.

Sajnos a legtöbb ember csak akkor gondolkodik el az élet-
módja, ezen belül is a táplálkozása milyenségén, ha valamilyen
betegség ezt szükségessé teszi. Pedig, ha kissé tudatosabban
élnénk, étkeznénk sok-sok betegséget, kellemetlenséget meg-
spórolhatnánk magunknak, családunknak, környezetünknek.

Például az erős fűszerektől ingerültekké válunk. A kevés
folyadék fogyasztása miatt fáj a fejünk. A bőséges, zsíros vacso-
rától fáradtabban ébredünk reggel, mint ahogyan lefeküdtünk.
Az étkezés végén fogyasztott gyümölcsök megerjednek a
gyomrunkban, és nem tudunk a munkánkra koncentrálni. 

Bízom benne, hogy e pár sor kapcsán sokan átgondolják
mi az amin változtatni kellene.   Hugyecz Zoltán Attiláné

4 2009. július 1.

Végre itt a nyár, és a gyerekek egyre többet tartóz-
kodnak a friss levegőn. Kint a szabadban azonban sok
veszély leselkedik rájuk. Például, megcsípheti őket egy
darázs, méhecske, han gya, szúnyog. Egy kis odafigyelés-
sel megelőzhető, hogy ezek az apró kis ízeltlábúak fáj-
dalmat okozzanak csemeténknek.

A szabadban soha ne engedjük, hogy gyermekünk egyen.
Az édes gyümölcsök, nyalókák, jégkrémek illatukkal oda-
vonzzák a nemkívánatos rovarokat, és már meg is van a baj.
A nagy melegben elengedhetetlen a kendő, kalap viselése.
Előnyös, ha fehér, illetve világos színeket választunk, mivel az
élénk színeket szintén nagyon kedvelik a kis barátaink. A
szúnyogok ellen védekezhetünk spray, kenőcsök használatá-
val. Kisgyermek és csecsemők esetén tanácsosabb vegyszer-
mentes szúnyogriasztókat használni. Ezek a készülékek UH
segítségével, illetve a szitakötő szárnycsapásait utánozva tart-
ják távol a vérszívókat.

Amikor már megtörtént a baj, jó ha gyorsan tudjuk orvo-
solni. A legelső lépés a tiszta folyóvízzel való lemosás. Jeges
borogatást alkalmazhatunk fájdalomcsillapításra. A házipa-
tikánkban jó, ha van After-bit, vagy Fenistil mely mindenfé-
le csípésre hatásos lehet. Abban az esetben, ha nincs otthon
ilyen csodaszer, használhatunk gyógyírként vöröshagymale-
vet (összes csípésre). Darázscsípés esetén ecetes, illetve citro-
mos lemosást, borogatást, méhcsípésre pedig kiváló a szóda-
bikarbónás kezelés. Hangya és szúnyogcsípés esetén pedig
tiszta alkohollal kezeljük a sérülést. 

Vannak allergiás alkatú egyének, akiknél akár életveszé-
lyes is lehet egy-egy csípés. A bedagadt száj, nyelv, garat
akadályozhatja a légzést, így fulladást okozhat. A gyermek
elsápad, verejtékezik, elájul, elveszti az eszméletét. Ezt
nevezzük „Anaphilaxias shock”-nak. Ilyen esetben azonnal
hívjunk mentőt, mert minden perc számít.

Nagy Krisztina, védőnő
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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, Malomasszonykertben 30 m2-es, 1 szobás családi ház eladó.
Irányár: Ármegegyezés szerint. • BÉKÉSEN, Kikötő utcában 2 szobás, 90 m2-es családi ház eladó.
Irányár: 4,2 millió. • BÉKÉSEN, Szécsénykertben felújított 2 szobás, 50 m2-es családi ház eladó.
Irányár: 4,3 millió. • BÉKÉSEN, 100 m2-es, 2 + 1/2 szobás tanya eladó. Irányár: 4,8 millió. • 
BÉKÉSEN, Kereszt utcában 100 m2-es, 2 + 1/2 szobás családi ház eladó. Irányár: 5,3 millió. •
BÉKÉSEN, Nyíri utcában 120 m2-es, +1/2 szobás családi ház eladó. Irányár: 5,7 millió. • BÉKÉ-
SEN, Felújított 90 m2-es, 2 szobás tanya eladó. Irányár: 6,5 millió. • BÉKÉSEN, Rákóczi utcában
220 m2-es, 4 szobás családi ház eladó. Irányár: 7,8 millió. • BÉKÉSEN, Petőfi utcában 85 m2-es,
2 szobás családi ház ELADÓ vagy lakásra CSERÉLHETŐ. Irányár: 8,0 millió. • BÉKÉSEN,
Temesvári utcában 70 m2-es, 2 szobás családi ház eladó. Irányár: 8,4 millió. • BÉKÉSEN, Prágai
utcában 125 m2-es, 2+2x1/2 szobás családi ház. Irányár: 8,5 millió. • BÉKÉSEN, Magyar utcá-
ban 90 m2-es, 2 szobás családi ház eladó. Irányár: 8,5 millió. • BÉKÉSEN, Sodrony utcában új
80 m2-es, 5 szobás családi ház eladó. Irányár: 9,0 millió. • BÉKÉSEN, Csabai utcában 2 szobás
polgári ház eladó. Irányár: 9,5 millió. • BÉKÉSEN, Mátra utcában 132 m2-es, 4 szobás családi
ház eladó. Irányár: 9,7 millió. • BÉKÉSEN, Mátyás király utcában felújított 133 m2-es, 3 szobás
családi ház eladó. Irányár: 9,8 millió. • BÉKÉSEN, London utcában felújított 100 m2-es, 4+1/2
szobás családi ház eladó. Irányár: 10,0 millió. • BÉKÉSEN, Petőfi utcában 90 m2-es, 2 szobás
családi ház eladó. Irányár: 11,5 millió. • BÉKÉSEN, Lánc utcában 3+1/2 szobás családi ház
ELADÓ vagy 2+1/2 szobás lakásra CSERÉLHETŐ. Irányár: 11,5 millió. • BÉKÉSEN, Szélső utcá-
ban 3 szobás családi ház eladó. Irányár: 11,0 millió. • BÉKÉSEN, Magyar utcában 98 m2-es,3
szobás családi ház eladó. Irányár: 12,8 millió.
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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 
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Kamat: 7.99% 

THM:10.76% 

7.190 Ft 
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Kamat: 7.99 

THM:10.35 

7.190 Ft 

8.026 Ft 
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THM:10.08 
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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 

Békési Békési 
Mentálhigiénés Mentálhigiénés 

SzolgálatSzolgálat
Elérhetôség:

Békés, 
Borosgyán u. 1/1.

Telefon: 
66/643-991

www.bekesmenta.hu

A konferencia négy előadást ölelt fel. Bagita Attila gimnázi-
umi történelemtanár Kálvin koráról tartott előadást. Európa
titka az, mondta, hogy itt több kisebb-nagyobb birodalom ver-
senyzett egymással, és egymást sarkallták hódításra-felfedezés-
re. Hamis az a kép is, miszerint hanyatló vallásosság lett volt a
korszak Európájában, ez azért is hibás feltételezés, mert ha az
emberek elfordultak volna a hittől, nem lettek volna fogéko-
nyak a reformáció tanaira sem. 

Az állam és egyház kapcsolatáról beszélt dr. Petneházi
Zsigmond ügyvéd, aki a Szegedi Tudományegyetem jogi karán
oktat. A két oldal együttélésének két formája van: az egyikben
az állam és a vallás szorosan együttműködik (az egyházállami
modellben a vallás meghatározza az állam életét, államegyházi
modellben az egyház alá van rendelve az államnak), a másikban
pedig szeparációval van dolgunk. Kiemelte: az állam Istentől
van, feladata Isten tisztelete, az igaz vallás védelme. 

Katona Gyula négy gondolat köré fűzte előadását: családi,
iskolai, gyülekezeti nevelés, valamint az állam feladatai az egy-
házzal kapcsolatban. Leszögezte: kálvini szemszögből minden-
nek az alapja Isten, az Ő Igéje, az Isten tiszteletére nevelés. A
család a nevelés elsődleges színtere, amely az előadó szerint nap-
jainkra erőteljesen szekularizálódott, így már nem jellemző a
családi keresztyén nevelés. Nem így volt ez évszázadokig. A kál-
vinista családokban szerény, munkás-dolgos életre, Isten és a
szülők tiszteletére nevelték a gyerekeket. Nagy szerep jutott a
Biblia valamint a katechizmus megtanulásának is. Az iskola is a
vallásos nevelés színtere volt, ahol szigor uralkodott. Az isten-
tiszteletek látogatásának nagy szerep jutott. 

Az utolsó előadást dr. Hegedűs Lóránt nyugalmazott refor-
mátus püspök tartotta a kálvini teológiához kapcsolódva.
Kálvin teológiai rendszere mindig Istenre nyitott teológia volt,
amely rengeteg elemből épült fel, rengeteg területet átölelt.
Tétele, hogy ha Istent megismerem, akkor saját magamat is
meg tudom ismerni. A „mindenkinél magasabban lakó Isten
mindennél mélyebbre szállt Jézus kereszthalálában”, ezért is
méltó a dicsőségre. 

A konferencia előadásainak szövege a tervek szerint jövőre
egy kötetben is megjelenik.                              Mucsi András

Kálvin volt a református
konferencia témája 

AZ ELŐADÁSOK SZÖVEGÉT 
JÖVŐRE KÖNYVBEN IS MEGJELENTETIK

Június 26-án jelentős konferencia zajlott a békési
Galéria nagytermében a helyi református közösség
szervezésében. A „Magvetés” Református Konfe -
rencia témája ebben az évben Kálvin János volt,
akinek születése 500. évfordulójára ebben az évben
emlékezik a világot átölelő református család. 

A református templomban gyülekezettörténeti kiállítást nyílt, mely
részben Kálvinnak állít emléket, részben pedig fotók segítségével
megemlékezik a templom elmúlt években bekövetkezett felújításáról.
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ADJUNK ESÉLYT AZ ÉLETRE NEKIK IS!
Segítsen Ön is egyesületünknek, hogy minél több kutyának találjunk új otthont. A képpel meghirdetett kutyusok örökbe

fogadhatók. Érdeklődni és időpontot egyeztetni a 06–70–947–3504 és a 06-30-981-7654 telefonszámokon lehet.
Egyesületünkről további információt a www.kutyusokbekes.mindenkilapja.hu weboldalon szerezhet. 

Ideiglenes befogadókat keresünk sürgősen! Köszönjük! ,,Esély” Állat– és Természetvédő Közhasznú Egyesület (Békés)

HATÓRÁNYI ALVÁS NEM ELÉG
Szakemberek szerint a mindössze hatórányi éjszakai

alvás fokozott nappali álmossághoz, csökkenő teljesítőké-
pességhez vezethet. A pihenés hiánya következtében meg-
 változhat a vér összetétele is, ez pedig fokozza bizonyos
veszélyes, gyulladásos folyamatok kialakulásának kockáza-
tát, a kialakult gyulladás pedig számos más problémát
eredményezhet, szívbetegséget, érelmeszesedést, illetve
egyéb súlyos elváltozásokat. 

Az alváskutatással foglalkozó orvosok és pszichiáterek
állítják, hogy a napi hatórányi alvás egyáltalán nem opti-
mális a nyolcórányihoz képest. Éjszakánként két órányi
alvásmegvonás már egy hét után fokozott nappali álmos-
ságot, csökkent teljesítményt és a gyulladásos folyamatok
megindulását okozhatja. Azonban a számításoknál azt is
vegyék figyelembe, hogy minden éjfél előtt aludt óra,
duplán számít. Tehát, ha valaki lefekszik este 9-kor, akkor
éjfélig már aludt közel „6 órát”, így a reggel 5 órai ébresz-
tővel már majdnem 11 órát aludt.                Folytatjuk…

SIKERTELEN VÁLSÁGKEZELÉS
A kormány folyamatosan új megszorításokat vezet be,

ennek ellenére a gazdaság egyre rosszabb helyzetben van,
csökken az emberek keresete, és csökkent a munkahelyek
száma is. Az Európai Néppárt csúcstalálkozóján világossá
vált, hogy Európában kétfajta válságkezelés zajlik: egy
sikeres, és egy sikertelen. A sikerest követik az európai
államok többségében, míg a sikertelent a Bajnai-kormány.
A sikeresnek az a jellemzője, hogy adót csökkentenek,
támogatják a fogyasztást, a kis- és középvállalkozások
támogatásával ösztönzik a gazdaságfejlesztést, és segítik a
családokat. Ami a sikertelen, MSZP-féle válságkezelést
illeti, az a fentinek teljesen az ellentéte: adóemelés - éppen
július elején lép életbe az áfa- és jövedéki adó emelés -
ennek hatására soha nem látott mértékben növekszik az
üzemagyagok ára, így a szállítási költségek is megdrágul-
nak, ez pedig minden egyes terméken éreztetni fogja a
hatását. A családok támogatását is drámai mértékben
csökkentik. Az emberek egyre rosszabbul élnek, és a gaz-
daság is mind gyengébben teljesít, már 80 százalék fölött
van az államadóság, s folyamatosan nő a költségvetési
hiány is. Minek akkor a brutális, értelmetlen megszorítá-
sok, ha közben az emberek egyre rosszabbul élnek, s ha
ezeknek a gazdaságra gyakorolt hatásai is negatívak?

– Kedves Ildikó! Ha valakivel beszélek
rólad, mindig más és más a foglalatossá-
god. Való jában ki vagy te?

– A végzettségem szerint zenetanár.
15 évig zongoratanárként működtem
Buda pes ten. Itthon énektanár vagyok a
református gimnáziumban. Osz tály -
főnök is va gyok, hi szen van egy 5. osztá-
lyom. Egy fajta kihívásnak ezt a felada-
tot. A cél egy jó közönség, amivel
együtt dolgozva érünk el eredményeket.
Amikor ha zaköltöztem 2002-ben, a
gimnáziumban találtam üres állást, mint
kollégiumi nevelőtanár. Egy év után vég-
legesítettek, majd órákat is kaptam, de
azért a kollégiumi munkámat sem ad -
tam fel. A színjátszás gyerekkorom óta
közel áll hozzám és mikor kaptam egy
lehetőséget a városvezetéstől, szerveztem
egy ilyen jellegű csoportot a kulturális
központban. Bár kit szívesen látunk kö -
rünkben, aki kedvet érez ehhez. Jó han-
gulatú közösségünkben nincs korhatár. 

– Melyik a kedvenc tevékenységed és
miért? 

– Valamennyi területen, ahol éppen
tevékenykedem, igyekszem maximálisan
helytállni. Nincs semmiféle kü lönbség
köztük számomra. Egyformán szeretném
kihozni mindegyikből tőlem telhetően a
legjobbat, a legszebbet. Ez az energikusság
velem született adottság. Már gyermekko-
romban megszoktam, hogy többfelé is
koncentráljak, teljesítsek. Valószínűleg
ezért természetes számomra az állandó
pörgés. (Na és nem tud senkinek nemet
mondani. Kedvenc mottója: „Kemé nyen,
de jó ked vűen dolgozni.” – a szerző)

– Azt hallottam színészként is kipró-
báltad magad. Ez igaz?

– Érettségi után beleszerettem a színházi
életbe és úgy gondoltam, megpróbálom.

Csak a második nekirugaszkodásra jutot-
tam be a Színmű vészetire, ahol Békés And -
rás (Békés Kata színművésznő testvére)
osztályában ismerkedtem meg a színjátszás
csínja-bínjával. Az ott eltöltött időszakban
nagyon sokat tanultam arról, miként köze-
ledjek másokhoz, miként fo gadtassam el
magamat. Sze rencsém volt és megismer-
hettem közvetlen közelről Hofi Gézát,
Koncz Gábort, Már kus Lászlót, Huszti Pé -
tert, Almási Évát, Tolnai Klárit, Mensáros
Lászlót és még sorolhatnám a nagy neve-
ket, akikkel volt szerencsém egy színpadon
lenni a Madáchban és a Madách Kama -
rában. Sőt, Hofi Gézát a pótapámként tisz-
teltem és mivel ő hamar ráérzett érzékeny
mivoltomra, megfogadtam a tanácsát és
visszatértem eredeti szakmá mhoz, a zené-
hez. Ezért nem lettem végül színész.

– Ez tehát már a múlt, és mi számod-
ra a jövő?

– Jövő? Karády Katalin gyerekkori pél-
daképem volt, nehéz lenne megfogalmazni
miért. Ő 2010-ben lenne 100 éves. Ennek
tiszteletére Bu dapesten egy alapítványt
hoztunk létre az üzlettársammal, melynek
célja, hogy emlékét felidézzük énekverseny,
ha sonmásverseny és a hagyatékából rende-
zett kiállítás formájában. Az alapítvány
mű vészeti vezetője va gyok. Akit a részle-
tek érdekelnek, velem vegye fel a kapcsola-
tot (elérhetőség a szerkesztőségben – a
szerző). A döntő győztesei 2010 decembe-
rében többek között fellépési lehetőséget
kapnak egy budapesti színházban, melyet
a Tv2 is közvetíteni fog. Gugé

Következő lapszámunkban in terj út köz-
lünk Liszkai Gábor nyug díjassal, nagy idők
tanújával.

Amerikából jöttem…
Amerikából jöttem, mestersé-
gem címere… Biz tosan ismerik
önök is a gyermekjátékot, mely
Po csai Ildikó zenetanárral be -
szélgetve eszembe jutott. Miért?
Talán, mert egy ideig Ameri -
kában terjesztette Kodály mód-
szerét, mint zongoratanár, hogy
aztán hazahúzza a szíve szülővá-
rosába. A mindig közvetlen,
örökmozgó tanárnő kedélyes
cse vegésünk során mesél nem
hétköznapi életéről. 

Még látható 
a kézműves kiállítása

a Tájházban
A Nefelejcs Vigalom idején nyílt meg a Nefelejcs Kulturális

Egyesület tagjának, Tarrné Zsuzsa Ilona kézművesnek nagy
visszhangot kiváltó kiállítása, amely az alkotó sokrétű munkás-
ságából ad ízelítőt. Láthatók csuhé-, gyékény-, és szalmafigu-
rák, karcolt és áttört tojások, gyönggyel kivarrott kontyvédők,
komplett viseltek, valamint rengeteg további nagyon gondosan
kidolgozott kézműves remek.

A kiállítás a Tájház alsó részében július 15-ig tekinthető meg
kedden és pénteken 9-14 óráig, szerdán, csütörtökön, szomba-
ton 12-17 óráig. 

Tarrné Zsuzsa Ilona kézműves kukoricacsuhé felhasználásával
készült állatfigurái a kiállításon. 

Csodálatos hímzések
kerültek vitrinbe

A békési születésű, Szegeden élő, évtizedek óta a Békés és

Csongrád megyei hímző kultúra elismeréséért küzdő dr. Szabó

Imréné T. Nagy Zsófia munkáiból és gyűjtéseiből nyílott kiállí-

tás a Békési Galéria kistermében. A vitrinekbe szebbnél szebb

szűcshímzések kerültek. Mások mellett látható egy eredeti

békési kisködmön is, valamint erről kimásolt motívumú terítők.

Emellett számos díszes textília Békés és Csongrád megyéből, a

Kunságból, melyek motívumkincsét egykor szűcsök által díszí-

tett subák, ködmönök, női kisbundák őrizték meg. Az „Alföldi

szűcshímzések” című tárlat augusztus 31-ig látogatható.



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 Pásztor utcában eladó vagy
értékkülönbözettel kisebb kertes házra
cserélhető 3 szobás, vegyes falazatú csa-
ládi ház sok melléképülettel, ipari áram-
mal. Érd.: 30/409-83-39, 17 óra után
Összközművesített építési telek bontásra
váró házzal eladó. Érd.: 70/94-23-090.
Eladó 2,5 szobás kertes ház, Békés Kert u.
4. sz. alatt. Tel.: 20/80-344-08.
Kedvező áron eladó a Békés Magyar u. 5.
szám alatti ház. Érd.: 30/470-94-59, Vincze.
Eladó kétszobás kertes ház Békés Teleky
u. 68. sz. alatt. Tel.: 30/25-73-681.
A Legelő u. 29. sz. ház eladó. Félkomfor -
tos melléképülettel, nagy kerttel. Érd.: 30/
38-68-965. Békés, Summás u. 3.
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.
Kétgenerációs családi ház eladó Tarhos
központjában. A házhoz nagy kert, és
állattartásra is alkalmas gazdasági épüle-
tek tartoznak. Érd.: 30/974-10-63.
Ház eladó. Békés, Szarvasi út 74. Tel.:
20/94-35-071.
2,5 szobás, hőszigetelt kertes ház eladó.
Egyszobás tömblakást második emeletig
beszámítok. 20/374-50-56. 
Békésen kétszobás, téglaépítésű összkom-
fortos kockaház eladó. Tel.: 20/20-60-161.
Békésen háromszobás, összkomfortos
ház eladó, kétfajta fűtés, szennyvíz, fúrt
kút. Érd.: 415-380.
Békésen igényesen kialakított kétszintes,
ötszobás, két fürdőszobás ház, gáz- és
vegyes központi fűtéssel, garázzsal, mel-
léképülettel eladó. Érd.: 30/411-08-57.
Háromszobás + nappalis, összkomfortos
felújított kertes ház eladó vagy tömblakás-
ra cserélhető. Érd.: 70/22-14-716.
Ház eladó a Tárház u. 36. sz. alatt. Érdek -
lődni a helyszínen július 5-én 12 órától.
Nyaraló eladó, Nagylapos után a főút mel-
lett (télen is megközelíthető, járható), víz-
parti stéggel és új faházzal, zárt kerttel.
Víz, villany van. Érd.: 70/544-30-79.
Garázs eladó a Fáy u. 10. mögött. Érd.:
412-227.
Két és fél szobás házrész eladó vagy el -
cserélhető. Garázs is van. Tel.: 634-984.
A Veres Péter tér 8/B. III. 8.-ban, 48 m2-es
lakás eladó. Érdeklődni: Békés, Meggy u.
2/1. szám alatt. Bármikor megtekinthető.
Régi polgári ház eladó. Tel.: 30/370-50-85. 
Kétszobás összkomfortos kisebb ház,
Körösre  nyúló udvarral eladó. Érd: 20/
923-29-12.
Háromszobás kertes ház eladó. Tel.:
20/482-15-01. 
Csabai út 26. számú üzlethelyiség kiadó
Békésen. Esetleg raktárnak is! Érdeklődni:
tel.: 634-379.

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.
Eger közelében, 700 m2-es zártkert ga rázs-
zsal eladó. Villany, víz van, gáz megoldható.
Irányár: 3,3 millió Ft. Érd.: 20/43-58-958.
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.

Tanya eladó Békés és Békéscsaba között,
a borosgyáni részen, kövesúthoz közel,
víz, villany van, egy hold földdel, lucernás-
sal. Csere is érdekel békési vagy vidéki kis
kertes kisebb házra, üzletre vagy nyaraló-
ra. Irányár: 4 millió Ft. Érd.: 30/97-26-137.
Ház eladó Békésen az Asztalos u. 55.
szám alatt. Két család részére is alkal-
mas. Sürgősen. Irányár: 4,5 millió Ft. Érd.:
70/705-06-83.
Eladó egy másfél szobás, összkomfortos,
téglaépítésű családi ház. Irányár: 4,5 mil-
lió Ft. Érd.: 30/568-30-67.
Békésen a Táncsics u. elején felújítandó
családi ház eladó 4,7 millió Ft-ért eladó.
Tel.: 30/439-92-62.
Békéscsabán, a IV. kerületben 63 m2 alap-
területű, kétszobás (18 és 14,3 m2), ve -
gyes falazatú társasházi házrész, kert-
résszel, műhellyel eladó. Irányár: 4,9 mil-
lió Ft. Telefon: 30/48-63-178.

INGATLAN 5-8 MILLIÓ FT KÖZÖTT

Lakások eladók: első és harmadik emele-
ti a Vásárszélen. Tel.: 70/228-06-06.
Kossuth utcában 4. emeleti, egyszobás
lakás megkímélt állapotban eladó. Irányár:
5,75 millió Ft. Érd.: 70/ 36-36-627.
Ház eladó a Szendrey utcában. Irányár:
6,2 millió Ft. Tel.: 30/35-39-534.
Családi okok miatt sürgősen eladó Bé ké -
sen, a Magyar utca 23. szám alatt egy fél-
kész családi ház. Irányár: 6,5 millió Ft.
Tel.: 20/91-92-189.
Összkomfortos családi ház eladó Murony -
ban (előszoba, két szoba, ebédlő, főzőfül-
ke, spájz, fürdőszoba, WC), garázzsal,
mel léképületekkel, kerttel. Csere is érdekel.
Érd.: 20/531-08-08. Irányár: 6,7 millió Ft.
Kétszobás kertes ház eladó. Irányár: 7
millió Ft. Érd.: 30/36-47-670.
Békésen kétszobás, összkomfortos kertes
ház sürgősen eladó. Érd.: 70/215-45-77.
Irányár: 7,2 millió Ft.
Békéscsabán a  Bartók Béla úton 50 m2-es,
jó állapotban lévő, kétszobás, első eme leti,
erkélyes, egyedi mérőkkel felszerelt, klímás
lakás eladó, vagy békési kertes házra cse-
rélhető értékegyeztetéssel. Közvetlen közel-
ben óvoda, bölcsőde, iskola, orvosi rendelő,
buszmegálló. Csabacenter, vasútállomás 5
percre. Irányár: 7,6 M Ft.  Tel.: 30/53-52-696.

INGATLAN 8-10 MILLIÓ FT KÖZÖTT

Békésen a Fáy 10. sz. alatt 3. emeleti, kö -
zépső, kétszobás, felújított, klímás lakás
eladó. Irányár: 8,2 M Ft. Tel.: 70/389-29-66.
Harmadik emeleti, kétszobás, felújított
lakás eladó. Irányár: 8,2 millió Ft. Érd.:
30/36-47-670.
Háromszobás+nappalis, felújított, össz-
komfortos ház eladó sürgősen. Irányár:
8,2 millió Ft. Érd.: Békés, Kecskeméti u.
45. Tel.: 70/22-14-716.
Karacson, I. emeleti, igényesen felújított,
két szobás, 59 m2-es lakás eladó. Irányár:
9,2 millió Ft. Érdeklődni: 30/746-01-75.
Ház eladó sürgősen Békésen a Kölcsey
utcában, csendes környezetben. Sok mel-
léképülettel. Esetleg egyszobás lakásra
cserélném értékegyeztetéssel. Irányár: 9,3
millió Ft. Érd.: 70/705-06-83.
Békésen a Kossuth u. 23 C-ben, másfél-
emeleti, két és fél szobás, étkezős, 59 m2-
es lakás eladó. Irányár: 9,3 millió Ft. Érd.:
20/992-32-91, 415-137.
Békésen eladó az Ady 12-ben, első eme-
leti, nagykonyhás, kétszobás, 62 m2-es,
kéterkélyes azonnal beköltözhető lakás
(berendezve is lehet). Ár: 9,5 millió Ft.
Tel.: 30/429-37-18.
Békésen a Széchenyi téren eladó 2,5 szo-
bás, 65 m2-es, második emeleti lakás. 9,5
millió Ft. 70/234-64-19.
Ház eladó a Hargita u. 28. szám alatt. 9,5
millió Ft. Érd.: 30/382-67-97, 70/572-46-49.
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

Békésen a Csallóközi u. 3. sz. kertes ház
eladó nagy műhellyel. Csere is érdekel Bé -
késcsabán második emeletig. Érd.: 30/96-
84-890, szombaton és vasárnap: 415-470.
Központban 2+fél szobás családi ház ga -
rázzsal, sok melléképülettel eladó. Tel.:

70/222-75-11, 414-117.
Háromszobás + ebédlős, második eme-
leti, középső lakás eladó az Ady 12A-ben,
a 36. sz. lakás. Két erkély, fehér redőny,
igényes fürdőszoba, klíma. Irányár: 10,8
millió Ft. Tel.: 70/292-12-35.
Jó elrendezésű családi ház eladó az
Ótemető utcában. 2 szoba + ebédlő, fel-
újított, tágas fürdőszoba. Irányár: 10,9 mil-
lió Ft. Érd.: 70/617-50-12.
Békésen a bánhidai részen 3,5 szobás
ház eladó 11 millióért. Tel.: 70/234-64-19.
Teljesen felújított, földszinti egy + két fél
szobás lakás eladó. Irányár: 11,8 millió Ft.
Telefon: 30/518-07-28. 
Békés belvárosában, négyszobás családi
ház, nagy melléképületekkel, garázzsal,
két család részére vagy vállalkozásra is
al kalmas eladó. Ár: 12 millió Ft. Érd.:
30/26-05-421.
Dánfokon a Kökény u. 10. alatt igényesen
kialakított (berendezett), zsalugáteres, tető-
tér beépítéses épület szép telekkel eladó
(361 m2 nagyságú). 13 millió Ft. Tel.: 411-
252 vagy 414-685.
Költözés miatt sürgősen eladó vagy ki -
sebbre cserélhető egy békési kétszintes,
összkomfortos, 3 és fél szobás, nagy ebéd-
 lős, gáz + közp. fűtéses, két fürdőszobás
nagy családi ház garázzsal, gazdasági épü-
letekkel. Csendes részen, a ma lomvégesi
részen. Irányár: 13,8 millió Ft. Kilencmillióig
beszámítok bárhol, bármilyen ingatlant.
Érd.: 643-604.
Eladó a Báthory u. 16. sz. alatti jó elrende-
zésű, padlásteres ház. Három szoba, két
fürdőszoba, melléképületek, hőszigetelt
ajtó, ablak, fűtés: gáz+kandalló. Óvoda,
főtér 3 percre. Irányár: 13,8 millió Ft. Tel.:
30/314-58-02.
A Posta u. 2/2. szám alatti ház eladó.
Irányár: 14 millió Ft. Telefon: 70/227-17-87.

INGATLAN 15 MILLIÓ FT FÖLÖTT

Békéscsabán, belvárosi 2007-ben átadott
új építésű, nagy erkélyes, igényes, II. eme-
leti két és fél szobás lakás liftes társasház-
ban, első tulajdonostól eladó. Extrák: 12 m2

irodának is kialakítható tároló, klíma elő-
készítés, távirányítású zárt udvari parkoló.
Ár: 18,7 M Ft. Tel.:  20/805-84-70. Képek
és további információ: www.csabailakas.
atw.hu., email: csabailakas@atw.hu.

KIADÓ INGATLAN

Kiadó egy garázs a Fáy utcában. Érdek -
lődni lehet hétköznap a békési szociális
otthon portáján, hétvégén a Fáy 3. sz. alatt.
Felújított földszinti lakás egyedülállónak
hosszú távra kiadó. 30/322-18-37.
Szoba kiadó rendes életvitelű fiúnak, férfi-
nak. 17 ezer Ft + rezsi fele havonta. Tel.:
70/422-32-77.
Szegeden, Gáspár Zoltán utcai lakás
kiadó. A lakás 1,5 szobás (47 m2) jól fel-
szerelt, bevásárlóközpontok közelében ta -
lálható. Ár: 35 ezer Ft+rezsi+1havi kau-
ció. Tel: 30/67-81-945.

KERT
Malomasszonykertben, a járdás dűlőben 8
kvadrát lucernaföld eladó. Irányár: 300 e
Ft. Tel.: 643-553, 20/56-47-186.
Sebőkertben eladó vagy bérelhető földte-
rületet keresünk. Érdeklődni hétköznap 8-
16 óráig a 643-991-es telefonszámon.
Békésen a Nagykertben, kövesúthoz közel
5 kvadrát kert eladó. Érd.: szombaton és
vasárnap a 415-470-es telefonon.
Malomasszonykertben 4 kvadrát kert
eladó. Szilárd útburkolaton télen-nyáron
járható. víz, villany, WC van. Sok termő
gyü mölcsfa. Irányár: 320 ezer Ft. Tel.:
20/57-06-755, 70/251-20-63.
Rosszerdőn kövesút mellett zártkert
eladó, négyszáz négyszögöl. Tel.: 412-
596, 70/56-49-087.

JÁRMŰ, ALKATRÉSZ
Jó állapotú 728.I. BMW sötétkék, 1997-es
évj., jól karbantartott, enyhe esztétikai
hibával, tűrhető fogyasztással eladó.
Irányár: 1,8 millió Ft. Érd.: 70/544-30-79.
Frissen műszakiztatott (érvényes: 2011. júni-
usig), 1500-as Lada, 5 sebességes, katali-
zátoros, 1995-ös évj., kék színű, jó állapot-
ban, vonóhoroggal eladó. Irányár: 190 ezer
Ft. Érd.: Zrínyi u. 7. vagy 30/20-62-917. 
Eladó egyedi gyártású, magasítós utánfu-
tó. Belméret kb. 90x110 cm. Saját tömeg:
140 kg, össztömeg: 400 kg. Műszaki:
2009. 07. 11. Az utánfutó eredetiség vizsgá-
val és törzskönyvvel rendelkezik. Irányár:
25 ezer Ft. Telefon: 20/32-00-105.
Simson S 51B 4 sebességes jó állapotban

frissen felújított motorral, eladó Tel.:
20/56-72-881.
Eladó egy SR50 típusú Simson robogó.
1989-es évj., fehér színű, kitűnő állapot-
ban. érd.: 30/568-30-67.
Húszéves négyütemű működő Trabant
műszaki nélkül eladó. Érd.: 70/942-43-30.

ÁLLAT
Malac eladó Békésen. Tel.: 06-30-433-7989.
Ötéves kanca szamár eladó. Telefon:
30/59-73-425.
Fejős kecske eladó, naponta 3 liter tejet
ad. Csallóközi u. 25. Tel.: 415-469.
2 db fiatal Magyar tarka tehén eladó. Tel.:
634-379.

TÁRSKERESÉS
165/65/67 éves egyszerű nyugdíjas férfi
társat keres egyszerű, házias, kedves, kar-
csú asszony személyében, akit otthonába
fogadna. Békésről és vonzáskörzetéből.
Tel.. 30/585-05-18.

MUNKA
Frissen érettségizett diáklány pótvizsgára
való felkészítést vállal magyar nyelv és
irodalomból, valamint biológia tantárgyból.
Érdeklődni: 20/211-26-69.
Egészségtudományi tanulmányokat foly-
tató, lelkiismeretes, kedves diáklány nyári
munkát (bevásárlás, ügyintézés, orvoshoz
kísérés, idősek gondozása, gyermekfel-
ügyelet) vállalna. Érd.: 20/53-80-312 .
Német nyelvoktatás, korrepetálás, felké-
szí tés érettségire, nyelvvizsgára,  külföldi
munkavállalásra sokéves tapasztalattal,
fordítás. Tel.: 30/476-93-80.
Informatikus hallgató vállalja hétvégén szá-
 mítógépek javítását, karbantartását. 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.
Matematikából korrepetálást, érettségire,
pótvizsgára felkészítést vállalok. Érd.:
70/247-09-00.
Matematikából korrepetálást, pótvizsgára
felkészítést vállalok. Tel.: 634-943.
Hétvégén takarítást, bevásárlást vállalok.
Tel: 06-30/409-8339
17 éves diáklány gyermekfelügyeletet, bevá-
 sárlást, takarítást vállal. Tel.: 30/537-73-06.
Német nyelvből korrepetálást, tolmácsolást,
szövegfordítást vállalok. Tel.: 70/ 396.87-67.
Gyerekek idősek enyhén sérült emberek
segítését, gondozását vállalom. Tel.: 70/
53-45-101, 70/225-83-76.
Lovas kocsival munkát vállalok, trágya,
törmelékszállítást és lóval ekézést is.
Békés, Hajnal u. 19. 30/85-81-911.
33 éves, nős, egygyermekes, szakképzett
férfi, többéves gyakorlattal,  vállalja máso-
dállásban idősek, demenciában szenvedő
betegek, értelmi fogyatékosok gondozá-
sát, felügyeletét. Telefon: 70/396-87-74.
Mezőgazdasági gép üzemeltetést és javí-
tást, valamint kisgépjavítást vállalok.
70/272-48-48.
Víz-, gáz-, fűtésszerelés. 643-117, 30/493-
81-18.
Tanítónő gyermekfelügyeletet vállal 3-4
éves kortól. 20/463-01-95.
Munka érettségivel, főiskolával rendelke-
zőknek. 70/326-73-85.
Gyermekfelügyeletet vállalok. 70/422-32-77.
Kőműves munkát, hőszigetelést, térburko-
lást vállalnék. 30/99-54-352.
Tetőn kívüli kéményfalazást vállalnék.
415-269.
Idős emberek ápolását vállalom: főzés,
mosás, takarítás, bevásárlás, stb. Esetleg
el tartási szerződést is köthetünk, lakhat
nálam is. Én egyedülálló, fiatalos nyugdíjas
nő vagyok, aki tiszteli az időseket, ismeri a
jóságot. Bízzon bennem! Érd.: 30/97-26-137.
Értékesítésben jártas munkatársat kere-
sek. 70/326-73-85.
Cipzárcsere és javítás. Hajnal u. 19. 30/85-
81-911.

EGYÉB
Eladó 1 db 14-es gyermek kerékpár és egy
db sarok-ülőgarnitúra. Tel: 30/409-83-39.
Eladó egy 16-os Lofty gyermek kerékpár
újszerű állapotban. Tel: 30/409-83-39.
Régi kisbírói dob, két darab 1942-es mű -
ködőképes benzines öngyújtó, régi fény-
képezőgép, 2 darab tükrös szekrény, 2 da -
rab 100 éves könyv eladó vagy elcserél-
hető. Érdeklődni: 70/50-86-936.

20 mázsa kukorica eladó Békésen. Tel.:
30/433-79-89.
3 fázisú szivattyú 120l/perc és 3 fázisú vil-
lanymotor 7,5 KW, 1400-as fordulatú
eladó. Érdeklődni 17-20 óra között.  Tel.:
30/406-60-67.
Komplett kisszerszámos halász felszere-
lés eladó. Telefon: 20/886-27-81.
Eladó egy 150x200 cm-es, ágyneműtartós,
rugós, nyírott plüss borítású franciaágy.
Irányár: 10 ezer Ft. Érd.: 20/429-12-03.
Eladó: egy db 28-as női kerékpár, 2 db
ikerablakra való jó állapotú redőny, egy db
Pannónia kerekes kézikocsi, egy db lány-
ka ágyneműtartós heverő, egy db kétré-
szes régi típusú konyhaszekrény, kettő db
utcai deszkából készült kapu. Érdeklődni
lehet hétköznap a békési szociális otthon
portáján, hétvégén a Fáy 3. sz. alatt.
Mosogató alá szerelhető elektromos,
ener giatakarékos, Hajdu vízmelegítő hoz-
zátartozó csapteleppel 10 l-es eladó. Tel:
20/258-34-09.
Lampart öntvény konvektor újszerű álla-
potban nyílászáró bontásból eladó. Tel.:
20/258-34-09
Kb. 1 m3 diópalló eladó. Érd.: Tarhos, Arany
János u. 55. alatt 16 óra után.
Franciaágy garnitúra és két szekrény
eladó. 70/50-19-738.
Jó minőségű irodabútor eladó: 2 db író-
asztal, 3 iratszekrény. tel.: 30/322-18-37.
Eladó háromfunkciós babakocsi mózes-
kosárral megkímélt állapotban 22 ezer Ft-
ért, női MTB kerékpár 6 ezer Ft-ért,
Whirlpool felültöltős mosógép 10 ezer Ft-
ért, régebbi típusú babakocsi 6 ezer Ft-ért.
Érd.: 70/360-60-23.
Háromkerekű robbanómotoros moped
eladó. Békés, Drága u. 26/2. Tel.: 634-788,
30/542-16-32.
Eladó: 2 db rekamié megkímélt állapotban,
4 db fotel nagyon jó állapotban, egy gyer-
mekheverő és egy vadonatúj bukósisak.
Érd.: 30/905-49-14.
60 és 220 literes fagyasztószekrény, pil-
langóheverők eladók. 30/382-67-97.
Eladó: 285 literes üvegajtós hűtő és cse-
megepult. Érd.: 70/287-19-52.
Jó állapotú 28-as női kerékpárt vennék,
váltó nélkülit, max. 10 ezer Ft-ig. Kétes
eredetű nem érdekel. Tel.: 20/228-58-66.
Békésen szobabútorok, asztalok, rekamiék,
heverők, fotelágy eladó. Tel.: 30/439-92-62.
Kispolszki motor, 350 m2 alapterületű fóli-
aváz, régi szövőszék, vaskerítéses betét,
kisbálás szalma, cd-s autósrádió eladó.
Érd.: 30/376-69-16.
Légpuskát vennék hobbi célra. javításra
szoruló is érdekel. Max. 10 ezer Ft-ig. Tel.:
20/629-28-38.
Új német és Slavia (cseh) légpuskák már
18 ezer Ft-tól eladók. Rosszat vagy régi
típust beszámítok. Tel.: 20/228-58-66.
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.
Robi rotációs kapa, ipari áramú nagydará-
ló, kézi daráló, 220-as villanymotoros víz-
szivattyú, keresztfűrész, és egy öntöttvas
nortonkút eladó. Tel.: 415-055, kora reggel.
Kecskesajt és tej eladó, igény szerint ház-
hoz is viszem. Tel.: 70/222-10-48.

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.
Páncéltőkés, közepes méretű barna zongo-
ra eladó. Bútordarabnak is mutatós. Irányár:
80 000 Ft. Tel.: 643-553, 20/ 56-47-186.
Eladó: ágyneműtartós heverő 2 fotellel
/25000 Ft/, festmény, könyvek, csillárok.
Tel.: 30/ 467-13-39.
Kerti szerszámnyelek (csákány, kapa,
kasza, stb.) eladók, valamint 2,1 kW-os
Split klíma (hűtő-fűtő) gyári csomagolás-
ban, ára 45 ezer Ft. Üvegezett ablakszár-
nyak különböző méretben eladók (8 ezer
ill. 9 ezer Ft/db áron). Érd.: Békés, Szabó
D. u. 27/1. (bejárat a Révész utcáról)
Kézi faragású parasztbútor eladó. 634-258.
Eladó egy hálós járóka, etetőszék, auto-
mata felültöltős mosógép és autós gyer-
mekülés. Telefon: 30/ 387-90-31.
Eladó, vagy kiadó fehér 44-46-os kétré-
szes, nyakpántos, fűzős menyasszonyi
ruha kiegészítőkkel (kalap, fátyol, kesztyű)
együtt, vagy külön. Az ár megegyezés sze-
rint. Érdeklődni: 70/433-42-46.
Féláron eladó, vagy kiadó ekrü kétrészes
fű zős menyasszonyi ruha kiegészítőkkel
együtt. Egyszer használt, kitűnő állapot-
ban van. Próbálni kötelezettség nélkül elő-
zetes telefon egyeztetéssel lehet. Érd.:
70/32-11-594.
Békésen eladók: remié, heverő, 2 db pol-
cos-fiókos, világos színű szekrény, ebédlő-
tálaló szekrény asztallal, székkel, vitrines
tv-szekrény, egyebek. Tel.: 70/234-64-19.
Jó állapotban lévő fehér színű gyerekágy
pelenkázóval eladó, és egy bébihordozó, 10
ezer és 3 ezer Ft. Érd.: 30/42-26-759.
5 mázsa szemes kukorica eladó. Békés,
Dózsa Gy. u. 5/1, délutánonként.
Sárgabarack befőttnek, lekvárnak való
olcsón eladó. 30/259-65-98.
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A filozófia minden tudományok kútfője,
nem jelent mást görögül, mint a tudás, a
bölcsesség szeretetét. Tanítják is a tudo-
mányegyetemeken, kivált a bölcsészeknek –
ismerkedjünk meg néhány érdekességgel.

Gondolkodom, tehát vagyok – állította a
matematikus és filozófus Descartes.
Magasztos gondolat, de a vacsorája nyilván
nem létezett…  mert a rántott csirke nem
gondolkodik.

„Valaki azt mondja magáról, hogy hazu-
dik. Igaz, amit mond, vagy hazudik?”- teszi
fel a kérdést Cicero A jóslásról szóló művé-
ben. Döntsük el a mondat igazságértékét!

Ha azt mondom, hogy hazudok, és valóban
hazudok, akkor igazat mondok – tehát nem
hazudhatok. (És viszont…)

Eubulidész (Cicero előtt 600 évvel)
viszont azt állítja, hogy minden krétai hazu-
dik. A mondás értelmezéséhez tudnunk kell,
hogy maga is krétai volt – tehát hazudott…
tehát igazat mondott… tehát hazudott (és
így tovább).

S hogy honnan jutott eszembe mindez?
Mert megkérdeztem a barátnőmtől: Tudsz
te nekem nemet mondani? Igazi, filozófusok
tollára való paradoxon…

Szilágyiné Szabó Ágnes

Egy nye lvet  beszé lünk
TUDSZ TE NEKEM NEMET MONDANI?

Július 3. péntek 16 óra
Kórustalálkozó. 
Tarhosi Zenepavilon

Július 3. péntek 19:30
Nemzetközi Vonószenekari Tábor hangversenye. 
Vésztő-Mágor Történelmi Emlékhely

Július 4. szombat 10:30
Békés-tarhosi Baráti Kör közgyűlése. 
Alapfokú Művészeti Iskola

Július 4-5. szombat-vasárnap 9 órától
Békési Szabadidős Lovasklub programja.
Szombaton gyermek ügyességi vetélkedő,
vasárnap megyei díjugrató bajnoki forduló.
Versenyek közben csikós bemutatók. 
Békés-Doboz összekötő út melletti lovaspálya

Július 4. szombat 19 óra
Nemzetközi Vonószenekari Tábor záróhang-
versenye. 
Kulturális Központ

Július 5. vasárnap 9 órától
Békési Kisgazdakör IX. Aratónapja. Háromfős
aratócsapatok jelentkezése és bővebb tájékozta-
tás: 30/252-85-50. A helyszínre fél 9-kor foga-
tok indulnak a Spar áruház parkolójától.
Pándi-kert, Nagy György tanyája

Július 5. vasárnap 19 óra
Haydn és a magyar zenei hagyomány – a
Jánosi Együttes hangversenye.
Kulturális Központ

Július 9. csütörtök 13:30
Klubnap a Nyugdíjas Véradók
Egészségmegőrző Egyesületénél. Teadélután jó
tanácsokkal az egészséges életmódhoz. 
Nyugdíjasok Háza

Nemzetközi Néptánc, Népzenei és Világ ze -
nei Fesztivál a Kulturális Központban: 
Július 9. csütörtök 19 óra
Békési Belencéres Táncház.

Július 10. péntek 19 óra
Fesztivál Táncház.

Július 11. szombat 18 óra
Nemzetközi Néptánc Fesztivál Gálaműsora.

Július 12. vasárnap 19 óra
Nemzetközi Néptánc, Népzenei és
Világzenei Fesztivál záróestje.

Július 17. péntek 14 óra
Cukorbetegek Életmód Egyesülete klubnapja -
Dr. Panori Ildikó pszichiáter előadása.
Nyugdíjasok Háza

BÉKÉSI PROGRAMAJÁNLATOK JÚLIUS 3-17. KÖZÖTT
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Az ebéd során (melyet az
egyik pártoló házaspár, Lu -
kácsék Katona utcai házának
kertjében tartottak meg) a
Békési Újság kérdésére többen
elmondták, hogy az alapít-
vány – korábban önsegítő cso-
port, majd egyesület - kezdeti
korszakában nagy szeretettel
fordultak egymáshoz a tagok,
akik sorstársakra találtak egy-
másban, és a mostaninál lé -
nyegesen több tárgybeli támo-
gatáshoz (immunerősítő, táp-
lálék-kiegészítő, stb) is jutot-
tak. Az évek múlásával többen
elmaradoztak az egyesülettől,
néhányan sajnos meg haltak,
míg a többiek egészségi álla-
potában szintén nagy hullám-
zás figyelhető meg. Sok idejü-

ket elveszi az orvostól orvosig,
kezelésről kezelésig való járká-
lás. Ha vonta egyszer (a hónap
első szerdáján, legközelebb
majd szeptemberben) talál-
koznak a polgármesteri hivatal
20. számú irodájában. 

Az alapítvány jelenleg 15
tagot számlál, és vannak nem
beteg segítők is. Nyilván a tag-
létszámnál lényegesen több
daganatos beteg él a városban,
de őket nehéz megtalálni. Be -
tegségük kimutatásakor kez-

 detben ráadásul a legtöbben
szégyellik betegségüket, és ön -
magukba fordulnak. Pedig

ennek a közösségnek a tagjai
sok mindent megéltek már,
felszaporodott tapasztalatukat
szívesen átadnák az „újaknak”,
életkortól függetlenül.

Az alapítvány működésé-
nek alapját a városi és megyei
önkormányzatok éves támo-
gatása adja, emellett pályáza-
tokból igyekeznek pénzt sze-
rezni, melyből legújabban
kirándulást terveznek. 

A „Kapocs” Alapítvány
iránt érdeklődők hívhatják az

elnököt, Vargáné Zsuzsát tele-
fonon, a 30/27-18-468-as szá-
mon.              Szegfű Katalin

Közös ebéden beszélték ki
gondjaikat a daganatos betegek
Évi szokásos közös
ebéd jét tartotta nemré-
giben a békési „Ka pocs”
Daganatos Bete gek Ala -
pítványának tag sága és
pártolói köre. A jó han-
gulat mellett azért elő-
kerültek a daganatos
betegek mindennapos
problémái is. 

Debreczeni Cintia szeptem-
berben kezdi meg a 12. évfo-
lyamot a Farkas Gyula Köz -
oktatási Intézmény 12/F osz-
tályában, mozgókép- és mé dia
tagozaton. Szavai szerint életre
szóló élményeket szerzett a
Bonyhádon megtartott SÉTA-
táborban való részvétellel,
melyre az ország számos tele-
püléséről érkeztek középisko-
lás diákújságírók. Igazán szo-
ros és izgalmas programot állí-
tottak nekik össze.

Ellátogattak a paksi atom-
erőműbe, megtekintették a
turbinacsarnokot és a reaktor-

termet, megismerték az ott fo -
lyó felelősségteljes munkát,
később a vezérkarral beszél-
gettek. Találkoztak, és együtt
jógáztak Schirilla Györggyel
is, akivel szintén interjú ké -
szült. Sztárvendégként Vujity
Tvrtko érkezett a táborba. Tü -
relmesen válaszolgatott a diá-
kok sok-sok kérdésére, majd
autogramot osztott. 

Nem lett volna igazi diákúj-
ságíró tábor, ha nem kellett
volna cikkeket írni a szerzett
élményekből. A munka cso-
portokban történt. Cintia csa-
patában az atomerőműs pro-

jekten dolgozott egy szekszár-
di sráccal, valamint részese
volt annak a Vujity nagyinter-
júnak, melyet végül a leg-
többre értékeltek. 

Összességében nagy élmé-
nye volt az orosházi, de Bé -
késen tanuló diáklánynak ez a
tábor. A következő tanévben
készülhet mozgókép- és mé -
diaismeret tantárgyból emelt
szintű érettségi vizsgájára,
hiszen szakirányú továbbta-
nulásban gondolkodik. Talán
pár év múlva „igazi” újságíró
lesz belőle.                  Sz. K.

Vujity Tvrtko-val készített
interjút a Farkas gimi diákja

A Farkas Gyula Közoktatási Intézmény évek óta
eredményesen vesz részt a Békés Megyei Hírlap
által megszervezett SÉTA (Sajtó és Tanulás)
programban, melynek célja, hogy a középiskolás
korú fiatalokat a minőségi nyomtatott sajtó olva-
sására buzdítsák. Idén országos tábort is rendez-
tek a diákújságírásban legtehetségesebbeknek. A
békési Farkas gimit Debreczeni Cintia képviselte.
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Horgász
szemmel

Tény, hogy a magyar hor-
gászok többsége a ponty
horgászatát részesíti előny-
ben. Nem véletlenül: az
éghajlati körülmények ked-
vezőek, ami miatt a súlynö-
vekedés a pontyoknál mér-
hető a legjobban, párhuza-
mosan az amurral. Megfelelő
horgászmódszert választva
igen eredményesek lehetünk
akár úszós készséggel vagy
éppen fenekezve. A pontyra
történő horgászat egyik jól
bevált etetési alapja a hagyo-
mányosan főzött gó rés ku -
korica, amiből nem a nagy
üzemi szárítóban távolítot-
ták a nedvességet. Mert a
górés kukorica főzés közben
nem reped szét és szép for-
mája is megmarad, ezért az
apróbb keszegek és kárászok
nem szedik szét az etetésen a
szemeket. A megfőzött sze-
mek enyhe aromásítása is
javasolt, a kapások érdeké-
ben. Főtt kukorica az üzle-
tek polcain is megtalálható.

Szekerczés Sándor

PONTYOT 
HAGYOMÁNYOSAN 

SPORTTUDÓSÍTÁSOK

Az időjárás a reggeli órákban kissé ráijesztett a versenyzőkre,
de mire a futamok elindultak, kellemes esőmentes idő köszön-
tött ránk. A Linea Fittness Stúdió segítséget nyújtott a verse-
nyek előtti bemelegítés lebonyolításában. A programot Vámos

László, a Kulturális és Sport Bizottság elnöke nyitotta meg, a
résztvevőket köszöntötte Nagy György Miklósné, a Békés
Városi Szociális Szolgáltató Központ igazgatója. Összesen 106
regisztrált futó vett részt a nap folyamán különböző kategóri-
ákban. A verseny gördülékenyen zajlott le, értékes nyereménye-
kért küzdöttek meg a sportolók, akik korcsoportok és nemek
szerint küzdöttek egyéni és csapat versenyszámokban. A futa-
mok legjobb három indulója ajándékot kapott. Sőt, mivel ren-
dezvényünket a város vállalkozói és intézményei támogatták, a
rajtszámok egyben tombolahúzásra jogosítottak fel. Az esély-
egyenlőség nevében megrendezésre kerültek speciális futamok
is, mint például a kerekes székes verseny. Gondoltunk a legki-
sebbekre is, ezért a bölcsisek kismotor versenyen tehették pró-
bára gyorsaságukat.                                Almási Gyöngyvér

Egyének és családok
futóversenyével
indult a vakáció

A Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálata az idei
tanév zárásaként ismét, immár ötödik alkalommal
rendezte meg június 21-én a „Fuss a nyárba” utcai
futóversenyt. Célja elsősorban a gyerekek, a csalá-
dok és egyéb közösségek mozgósítása az egészség, a
mozgás, a közös tevékenység és az esélyegyenlőség
jegyében. A versenyen részt vehetett bárki, egyének,
családok, munkahelyi és egyéb csapatok, csoportok. 

Bár a korábbi évektől eltérően esős-borús idő volt, mégis több mint szá -
zan vettek részt a családi utcai futóversenyben. Még több fotó és a rész -
letes versenyeredmények honlapunkon: www.bekesiujsag.hu. 
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Ifj. Surman Zoltán, a gyerek korcsoport 36 kg-ban indult, a
döntőben egy helyi kissrácot pontozással győzött le és az első
helyet szerezte meg. A serdülő korcsoport 50 kg-ban a békési
egyesületet képviselő Balázs László egy debreceni sportolótól
szenvedett pontozásos vereséget, így be kellett érnie a harmadik
hellyel. Junior korcsoportban, a 46 kg-os kategóriában
Rózsavölgyi Richárd következett. Erőnyerőként került a döntő-
be, ahol azonban az első menetben kénytelen volt feladni a küz-
delmet. Fodor Milán, a junior korcsoport 54 kg-os mezőnyében
húzhatott kesztyűt és a döntőben a hazai szorító előnyét élvező
sportolót döntő fölénnyel verve megnyerte a kupát. Gulyás
Péter újoncként a junior korcsoport 66 kg-os kategóriájában
húzott kesztyűt. Erőnyerőként egyenesen a döntőben kapott
helyet, ahol szoros mérkőzésen szenvedett vereséget.

Öt érem a Hajdú Kupáról
a Surman Clubnak

Az elmúlt hetekben rendezték Hajdúböszörmény -
ben az ökölvívó Hajdú Kupát. A Surman Box
Clubot öt versenyző képviselte, ők két arany, két
ezüst, és egy bronzérmet szereztek. 

A békéscsabai Szent István
térről rajtolt a mezőny reggel
kilenc órakor. A 103 kilométe-
res távon, az egyéni versenyző-
ket, a negyven férfi-, és számos
női csapatot görkorcsolyások
és a kerékpáros versenyzők és
kísérőik követték. Az időjárás

kegyes volt az indulókhoz,
hiszen mindkét nap csapadék-
tól mentes volt, és a meleg
sem tette túlságosan próbára a
futókat. Dél után fél öt-öt óra
tájban már mind a férfi, mind
a női csapatot köszönthette az
aradi főtéren összegyűlt szép

számú érdeklődő tömeg, és
kezdetét vehette a jól megér-
demelt pi henés. A női csapat
nagy előnnyel őrizte a máso-
dik he lyet, míg a férfi csapat
tíz má sodperces előnnyel for-
dult a második versenynapra a
hatodik helyen.

A második versenynapon
93 kilométert kellett futniuk
a versenyzőknek. Aradról
visszafelé a hűvös reggeli
órákban indult a mezőny. A
nők stabilan tartották érté-
kes második helyüket, míg a
férfiaknak, Szi lágyi István
nagy hajrájának köszönhető-
en, a hatodik he lyen sikerült
célba érkezniük.

Szupermaratoni versenyben is jók
a békési atléták

Kiválóan szerepeltek a nemrégiben megrende-
zett 12. Békéscsaba-Arad-Békéscsaba Szuperma -
ra toni Futóversenyen a Békési DAC atlétái. A női
csapatok közül a második helyet szerezték meg a
Futó Babák, melynek két békési tagja volt, Gyeb -
nár Éva és Balogh Julianna. Az újonnan megala-
kult férfiváltó (Kiss Zoltán, Mészáros Sán dor,
Nagy István, Szilágyi István és Trescsik Sza bolcs)
meglepetésre a hatodik helyen végzett.

Hetedik helyett szerezte
meg a Békési FKC az Alsó -
örsön megrendezett országos
döntőben. Az eseményt a
2000-ben született fiúk szá-
mára rendezték. A nyolc csa-
patot két csoportba sorolták,
a mieink Gyöngyössolymos,
Szeged és Alsóőrs együttesei
ellen vették fel a harcot.

A találkozók kétszer 20
percig tartottak. A csoport-
mérkőzések során nem sike-
rült győzelmet szereznünk,
ezért csak az 5-8. helyért
játszhattunk. Az Óbuda
együttese ellen jól indult a
találkozó, de végül egygólos
vereség lett a vége. Ezután
már csak egy találkozó várt a
srácokra, amit sikerült meg-
nyerni 6 góllal a győri csapat
ellen. Ezzel a győzelemmel
tehát a hetedik helyet szerez-
tük meg, ami mindenképpen
bizakodó lehet a jövőre nézve.
A csapat tagjai: Zanócz Zol -

tán, Ásós Miklós, Baji Gergő,
Csorba Dávid, Hursán Gergő,
Győri Kristóf, Szász Bálint,
Tóth Péter, Kocsor Sándor,
Pocsai Péter.

A békésiek meccseinek
eredményei: 

– csoportkörben: 
Gyöngyössolymos Álta lá -

nos Iskola – Békési FKC 8-17
(8-8)

Békési FKC – Szegedi Vö -
rös marty Általános Iskola 14-
21 (8-9)

Alsőörs Endrődi Általános
Iskola – Békési FKC 26-23
(11-12)

– 5- 8. helyért 
Békési FKC – Óbudai SI SE

15-16 (6-7)
Győr Toldi SE – Békési

FKC 21-27 (9-12)

Országos hetedikek 
a szivacskézisek

Idén harmadik alkalommal, minden ko -
ráb binál nagyobb érdeklődés mellett zajlott
az „Egy hajóban evezünk” elnevezésű sport-
rendezvény, amelynek a célja a vízi turizmus
népszerűsítése, a Körös megismertetése. Eve -
zősök érkeztek Debrecenből és Budapestről,
de még Hollandiából is. Sztár vendégként

evezett Kótai Mihály profi bok szvilágbajnok,
és Wichmann Tamás kenuvilágbajnok. Vé -
gigevezte a két napra lebontott Gyula-
Szanazug-Békés-Dánfok-Körös tarcsa távot a
kissé áradó Körösön Izsó Gá bor polgármes-
ter és Erdős Norbert alpolgármester, or szág-
gyűlési képviselő is.

Több mint százan eveztek

Wichmann Tamás kenuvilágbajnok, olimpiai ezüst érmes újra eljött (a képen a hajóban utolsó beülőként
evez). További fotók a www.bekesiuj sag. hu oldal Képgalériájában.
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