havonta megjelenő
ingyenes közéleti
folyóirat
megjelenik:
Békés, Bélmegyer,
Kamut, Murony, Tarhos
településeken
10 ezer példányban

2019. október 8.  XXVII. évfolyam 10. szám

Rózsaszín sétával az emlőrák ellen

A „Sétával a mellrák ellen” elnevezésű rendezvényt széleskörű ös�szefogással, a Hepp Ferenc Általános Iskola és a Békési Gyógyászai
Központ és Gyógyfürdő Egészségfejlesztési Irodája szervezésében
idén már harmadik alkalommal tartották meg. A fővédnök, Dr. H. Kovács Eszter nyugalmazott fogorvos,
tiszti főorvos, a kulturális központban tartott ünnepségen a megelőzés fontosságát hangsúlyozta, amely
minden nő kötelessége. Felhívta a
figyelmet továbbá a daganatos betegeket tömörítő szervezetek segítésére. Ilyen klub Békésen is működik.

Fotó: Gazsó János.

Évente 6000-7000 új emlőrákos
beteget regisztrálnak Magyarországon, és 2300-2400 haláleset
írható a betegség számlájára.
Melldaganat élete során minden
nyolc nőből egynél kifejlődhet –
hangzott el azon az október 2-i
rendezvényen, amelyen erre a
betegségre akarták irányítani a
társadalom figyelmét.

Demonstratív séta a mellrák elleni küzdelem jegyében a városvezetőkkel és a védnökséget vállaló intézményvezető hölgyekkel.

Később Kocsor Andrea pszichológus „Diagnózis és jövőkép” címmel tartott előadást. Azt a lelki folyamatot vázolta fel, ami lejátszó-

dik a rákbetegség diagnózisát kézhez kapó személyeknél. Szólt arról is, hogy a pszichés támogatásnak milyen gyakorlati megvalósu-

lásai alakultak ki és működnek a
gyakorlatban, akár a saját klinikai
pszichológusi munkájában is.
(Folytatás a 18. oldalon)

Megjelent a Kalendárium Békés alpolgármestere

A bemutatón tiszteletpéldányt és ajándékkártyát vehettek át a kiadvány készítésében közreműködők a szerkesztőtől, Szegfű Katalintól.

Október 4-én ünnepélyesen bemutattuk a közönségnek a 2020-as Békési Kalendáriumot. Ez a tizenötödik ilyen kiadvány, a jubileum hangsúlyt kapott a kulturális központban tartott könyvbemutatón is, melynek sztárvendége Zsombok Réka (Réka) helyi énekesnő volt, aki saját
szerzeményű dalt is énekelt. 
(Folytatás a 17. oldalon)

Tizenhárom fős küldöttség utazott
el Budapestre, a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége (KÉSZ) 12. Kongresszusára szeptember 14-én. Az Országház Felsőházi termében tartott
tanácskozáson a megjelent közel félezer személy jelenlétében mások mellett a politikai élet szereplői közül Orbán Viktor, Kövér László, Járóka Lívia, valamint magas rangú egyházi
vezetők tartottak előadást.
Az előadók között volt továbbá dr.
Pálmai Tamás is, Békés alpolgármestere, a KÉSZ egyik országos vezetője.
(Folytatás a 3. oldalon)

Fotó: Apáti-Nagy Lajos.

Fotó: Gazsó János.

szólalt fel az Országházban

Dr. Pálmai Tamás szólalt fel az Országházban, a KÉSZ Kongresszusán.

2

Önkormányzati hírek, felhívások

Békési újság

Szeptemberi ülésén újra napirendre tűzte Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
a gyermekvédelem helyi rendszeréről önkormányzati rendeletet, és
úgy határozott, hogy a nevelési és
tanévkezdési támogatást kiterjeszti
azokra a gyermekekre is, akik nem
békési bölcsődében, óvodában,
vagy általános iskolában részesülnek nevelésben, oktatásban. Az elfogadott változással tehát gyakorlatilag minden békési, bölcsődei,
óvodai, általános és középiskolai
jogviszonnyal rendelkező gyermek
után igényelhető a támogatás.
A támogatás összege bölcsődés,
óvodás gyermekek esetében egyszeri 5.000 forint készpénz gyerme-

Képünk illusztráció.

Minden békési gyermek kaphat
nevelés- és tanévkezdési támogatást

kenként, általános iskolás gyermekek esetében 10.000 forint készpénz gyermekenként, középiskolás
gyermekek esetében 12.000 forint
készpénz gyermekenként.

Folytatódhatnak
a járdafelújítások
Békés Város Önkormányzata 30 millió forintot nyert járdaépítésre és járdafelújításra a Belügyminisztérium pályázatán. A település
vezetése lehetőségeihez mérten kiemelt figyelmet fordít a járda- és
útépítésre, a járdák felújítására.
Kálmán Tibor alpolgármester
hangsúlyozta, hogy a támogatás
segítségével jövőre egy komolyabb
beruházás kezdődhet a városban. A
politikus fontosnak tartja a Békés
városában lakók életkörülményeinek, mindennapjainak jobbá tételét. Az önkormányzatok számos

településen önerőből kevésbé, viszont a pályázatok segítségével nagyobb ütemben tudnak javítani a
járda- és útviszonyokon. Kálmán
Tibor, mint a Fidesz-KDNP polgármesterjelöltje a programjába
első helyen építette be az út- és járdafelújításról szóló programelemet.

Fontos, hogy a nem Békésen
található bölcsődében, óvodában, általános és középiskolában nevelkedő gyermekek esetében az igényléshez a szülők-

nek nyilatkozatot kell kitölteniük! A nyilatkozatot letölthetik
a www.bekesvaros.hu honlapról,
vagy átvehetik és benyújthatják
ügyfélfogadási időben a Polgármesteri Hivatal Igazgatási Osztályán a 36-os és a 37-es irodában.
A nyilatkozathoz csatolni kell az
intézményi (tanulói) jogviszony
fennállásáról szóló igazolást (iskolalátogatási bizonyítványt). A nyilatkozat benyújtásának határideje legkésőbb október hó 15.
napja, mely jogvesztő határidő.
A támogatás kifizetésére a Polgármesteri Hivatalban kerül sor
november30. napjáig, melyről külön értesítést fognak mindenkinek
küldeni.

Ügyfélfogadás az év hátralévő részében
A Dareh Bázis Hulladékgazdálkodási Nonprofit Zrt. tájékoztatása értelmében Békésen, a Verseny utca 4. szám alatti
ügyfélkapcsolati pontban az ügyfélfogás a következő rendben zajlik: októberben és novemberben minden kedden 8-16
óra között, decemberben 3-án, 10-én, 17-én és 23-án lesz félfogadás.
Ügyfélszolgálati időn kívül elérhetően telefonon (+36/66/447150), e-mailben (ugyfelszolgalat@grnkft.hu). Személyesen vagy postai úton: 5600 Békéscsaba, Kinizsi u. 4-6. alatt hétfőn és szerdán 8-15
óra, csütörtökön 7-19 óra között.
A központi ügyfélszolgálat zárva tart: október 23-án, november
1-jén, december 24-27. között, december 31-én és január 1-jén.
A hulladékszállítási információkról és ügyintézésről a www.dareh.hu oldalon lehet bővebben tájékozódni.


Ösztöndíjpályázat felsőoktatásban tanulóknak
Többfelé a városban zajlik a járdák felújítása vagy építése.

Békés Város Önkormányzata csatlakozott a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjprogram 2020. évi fordulójához. A részletes pályázati feltételeket és a helyi rendelkezéseket a pályázati felhívás
tartalmazza. A pályázatokat postai úton lehet benyújtani, vagy személyesen a Békési Polgármesteri Hivatal 47. számú irodájában 2019. október 7.
és november 5. között.

aktuális

Békési újság

Hét polgármesterjelölt indul
Az október 13-i helyhatósági választáson hét polgármester közül
választhatnak a békési szavazók.
A jelöltek (ábécérendben): Balogh
Ernő (Magyarországi Nemzetiségek Pártja), Földesi Mihály (független), Kálmán Tibor (FideszKDNP), Kertész Gábor (független), Molnár Gábor (MSZP), Rácz
Attila (független), Szalkai Imre
(Kárpátia Kör Békés).
A nyolc egyéni választókerületben összesen 40 jelölt méreti meg
magát, köztük tizenegy nő. A szavazópolgárok jellemzően öt jelölt
közül választhatnak egy-egy választókerületben. A legtöbben,
heten, a nyolcas számú választókerületben indulnak, míg az ötösben csak hárman.
A jelöltek nevei
(ábécérendben):
1. választókerületben:
Beinschródt Attila (Kárpátia Kör
Békés), Földesi Mihály (Mi Hazánk), Pásztor Szidónia (Békési
Ipartestület), Szabó Gábor (MSZP),
Vámos Zoltán (Fidesz-KDNP).

önkormányzati választások

2. választókerületben:
Bagi Sándor (Békési Ipartestület),
Borbély Éva (MSZP), Polgár Zoltán (Fidesz-KDNP), Szabó Zoltán
(Mi Hazánk), Szalkai Imre (Kárpátia Kör Békés).
3. választókerületben:
Balog Zoltán (Fidesz-KDNP), Fehér Ibolya (MSZP), László Edit
(Kárpátia Kör Békés), Mészáros
Sándor (Mi Hazánk), Pap Imre
(Békési Ipartestület).
4. választókerületben:
Deákné Domonkos Julianna (Fidesz-KDNP),
Hucz
András
(MSZP), Kelemen Imre (Kárpátia
Kör Békés), Kontra Tünde Emma
(Mi Hazánk), Seller Lászlóné (Békési Ipartestület).

Közérdekű információk
Ügyeletes gyógyszertár
október 5-12.
Levendula Patika (Csabai u.)
október 12-19.
Jázmin Patika (Rákóczi u.)
október 19-26.
Turul Patika (Piac tér),
október 26-noveber 2.
Oroszlán Patika (Kossuth u.)
november 2-9.
Levendula Patika (Csabai u.)
november 9-16.
Jázmin Patika (Rákóczi u.).
A gyógyszertári ügyelet
Hétfőtől-péntekig 18-20 óráig, vasárnap és ünnepnap 9-11 óra valamint 17-18 óra között vehető igénybe. Egyes patikák szombaton is nyitva tartanak.
Orvosi ügyelet
A Kossuth utca 16. szám alatt (a volt Tüdőgondozó
épületében) érhető el. Telefon: 66/414-514.

5. választókerületben:
Kálmán Tibor (Fidesz-KDNP),
Mucsi László (MSZP), Zubán János (Mi Hazánk).
6. választókerületben:
Csibor Géza (Fidesz-KDNP), Gólya Anita (Kárpátia Kör Békés),
Jenei Sándor (Mi Hazánk), Mészáros György Csaba (MSZP), Pataky
Attiláné (Békési Ipartestület).
7. választókerületben:
Csuta Imre (Békési Ipartestület),
Ferenczi Szabolcs (Mi Hazánk),
Fesető Istvánné (Kárpátia Kör Békés), Molnár Gábor (MSZP), Mucsi András (Fidesz-KDNP).
8. választókerületben:
Ádám Tamás (Mi Hazánk), Balogh
Ernő (MANEP), Budai János Zoltán
(független), Fekete Mihály (MSZP),
Füredi János (Fidesz-KDNP), Rácz
Attila (Békési Ipartestület), Vidó
Edit Márta (Kárpátia Kör Békés).
Kompenzációs listát állító szervezetek: Békési Ipartestület, FideszKDNP, Kárpátia Kör Békés, Mi
Hazánk, MSZP.
A szavazás október 13-án, vasárnap
reggel 6 órától este 19 óráig tart.

Anyakönyvi hírek
Házasságkötés:
Balogh Ernő és Kiss Linda, Kozma Tibor és Gergely Szilvia, Keresztesi Gábor és Kricsmarik Mariann, Czeglédi Béla (Bélmegyer) és Zanócz Mónika, Szabó László és Fesető Lilla.
Sok boldogságot kívánunk!
Elhunytak:
özv. Egri Istvánné Csáki Margit (95 évesen), Bécsi István (69), Erdei Péter (21), Peres Sándor
(85), Püski János Gábor (73), özv. Salát Mihályné Liszkai Mária (93), Kardos Károly (77, Kamut),
özv. Szilágyi Gáborné Kocsor Julianna (87), özv.
Szabó Istvánné Kvasz Piroska (94, Murony), Huszár Zoltán (36, Bélmegyer), Kovács Jenőné Berki Irma (66), Pikó László (68), Gyurkó János (57),
Gábor Tamásné Szabó Anna Zsuzsanna (44), Gulyás János (78), Rózsa Sándor (70), Tóth András
(64, Murony), Mucsi Sándor (63), özv. Kis Miklósné Fekete Eszter Zsuzsanna (72, Tarhos), Kocsor
Istvánné Gábor Julianna Ildikó (53), Ilyés Sándor
(79), Karácson Józsefné Valentényi Mária (70,
Bélmegyer), Csiernyik János (75), Szabó Sándor
(87, Murony), dr. Szabó László (73).
Nyugodjanak békében!

Békés alpolgármestere szólalt fel
az Országházban
nak, a KÉSZ korábbi elnökének az előadását, aki korábban hosszú-hosszú éveken keresztül látogatott el
Békésre, az itteni KÉSZ szervezet díjátadóira.
Szegfű Katalin

Békés, Szarvasi út 27.

66/640-955

Egyházi vagy polgári kegyeleti
szolgáltatás bármely temetőben.
Ügyelet: 0–24-ig

30/25-12-102

Fotó: Apáti-Nagy Lajos.

(Folytatás az 1. oldalról)
„Öröm” című előadásában az állandósult öröm, azaz
a boldogság mibenlétét kutatta. Kifejtette, hogy számára és még sok más tagtársa számára a KÉSZ önmagában örömforrás, mert a szervezet számos mosolygó, jóra igent mondó embert tömörít, akik a derű hordozói,
gerjesztői.
A nap folyamán elhangzó 12 előadás és hozzászólás egy része a keresztény értelmiség, az értelmes kereszténység jellegzetességeit kereste, annak apropóján,
hogy a KÉSZ - amely a legnagyobb taglétszámú, országos hatáskörű, ökumenikus szemléletű civil szervezet itthon - idén harmincéves. Több előadás felidézte a
megalakulás évét, 1989-et, a csodák évét, ahogy többen nevezik, amely a közéletben és az egyházak életében is fordulópont volt.
Ahogy két évvel ezelőtt, ezúttal is elfogadta a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége meghívását Orbán
Viktor miniszterelnök. Előadásában az elmúlt 30 év
rendszerváltozásait elemezte. A kongresszuson nagy
érdeklődés övezte még dr. Osztie Zoltán plébános-
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Békésiek küldöttsége járt a KÉSZ Kongresszuson.

békési-tem

Temetkezési
szolgáltatás

Békés, Piac tér 1.

Telefon: 06 -66/411-957  06-30/6355-245
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interjú

Békési újság

Megfiatalított, lendületes csapat élén
- Miért akar ma bárki is polgármester lenni Békésen? Mi az
ön motivációja?
- Valahogy úgy alakult az egész
eddigi életem, hogy mindig megtaláltak a feladatok, amik elől sosem menekültem el. Az elmúlt
években, amióta a Polgármesteri Hivatalban dolgozom, különösen alpolgármesterségem alatt,
sok mindenbe beleláttam, ismerem a város működését. Látom,
hogy vannak még megoldásra váró feladatok. Vannak elképzeléseim, terveim, melyek mind a városlakók érdekeit szolgálják.
- A Fidesz-KDNP jelöltjei hetek óta konzultációt folytatnak a
lakosokkal, hogy hogyan lehetne
Békést jobb, szerethetőbb várossá
tenni. Milyen használható javaslatok érkeztek?
- Sokan elmondták a vágyaikat, elképzeléseiket. Általános tapasztalat, hogy a lakosság az apróbb, a személyes, a mindennapi
életét javító változásokat sürgeti, ilyen például a járdák megjavítása, az útépítés. Mivel ezekre
évek óta nem lehet pályázni, ezért
kezdte el a városvezetés saját erőből megoldani a járda- és útépítést. A jövőben ezt folytatni kell.
Közben változóban a közmunkarendszer, így a városüzemeltetésre több pénzt és eszközt kell szánni ezután, és főállású személyekre
bízni a munka javát. A vállalkozók részéről igény, hogy ha lehetséges, csökkentsük a terheiket.
Szeretnék, ha újabb inkubátorházat építene a város, ezt reálisnak
tartom. Felvetődött, hogy a meglévő mellett egy másik, akár alapítványi hátterű idősek otthonára lenne szükség, figyelembe véve az öregedő lakosságot. Civil
szervezetek vezetőivel is találkoztam. Ez Békésen egy nagyon aktív szféra, ékkövei a városnak. A
munkahelyteremtés igénye szintén eljutott hozzánk.
- Milyen pilléreken nyugszik a
közös jobboldal programja a következő öt évre?

Fotó: GA-Pix Fotó.

összefogás Interjú Kálmán Tiborral, a Fidesz-KDNP polgármesterjelöltjével

A Fidesz-KDNP-s képviselőjelöltek Dankó Bélával, a térség országgyűlési képviselőjével. Balról jobbra: Balog Zoltán,
Füredi János, Kálmán Tibor polgármesterjelölt, Polgár Zoltán, Dankó Béla parlamenti képviselő, Vámos Zoltán, Deákné Domonkos Julianna, Csibor Géza és Mucsi András.

- Egyike a komfortérzet javítása, az előbb elmondottak szerint.
Fontos az aktív turizmus fejlesztése, hogy megtalálja Békés a helyét a csodás természeti adottságainkkal, Békéscsaba és Gyula közvetlen közelében. A helyi termelőknek, vállalkozóknak segítségnyújtás, ha a költségvetés engedi,
akár adócsökkentéssel is. A szociális lakhatás rendszerének átvilágítása és megreformálása nem halogatható. Folytatni szeretnénk az
„Esélyt a fiataloknak” programunkat, melynek célja a fiatal békésiek
helyben maradásának elősegítése.
A munkát keresők és a munkaerőhiánnyal küzdő vállalkozások, cégek egymásra találása úgyszintén
célként jelölhető meg. Összességében élhető, biztonságos, szép, szerethető mezővárosnak szeretnénk
megtartani Békést.
- Mi a véleménye azokról a
hangokról, melyek szerint az ön
személyében az előző városvezetés
marad továbbra is a város élén?
- A mostani városvezetés egy
kiemelkedő időszakot jelentett
Békés történetében, így a velük
való azonosítás akár dicséret is lehet… Ugyanakkor, aki figyelemmel kíséri a történéseket, láthatja, hogy mindössze két képviselő indul a régi csapatból, és Izsó

Gábor polgármester úr nincs köztük. Saját programom van, melyet
bárki megismerhet, és ennek fontos mozgatója a most megvalósuló
generációváltás is. A közös munka nyomán viszont a betanulásra
szánt idő helyett is érdemi lépéseket tudunk majd tenni a városért.
Sokat tanultam, tanultunk az elmúlt években, ezért tudunk most
önálló tervekkel és egy új csapattal a választók elé állni.
- Együtt indul a települést több
ciklus óta irányító Jobboldali Ös�szefogás a Fidesszel, a KDNP-vel
és több más, hasonló értékrendet
valló szervezet támogatását is élvezik. Miért érdemes erre a nyolc
személyre, a közös jobboldalra
szavazni október 13-án?
- Ez egy olyan csapat, melynek
tagjai tudnak és akarnak Békés
jövőjéért dolgozni. Keresztény értékrend szerint élő dolgos emberek, akik már eddig is sokat tettek a településért. Úgy érzem,
jól együtt fogunk tudni dolgozni,
amennyiben persze a választók bizalmát polgármesterjelöltként elnyerem és a Fidesz-KDNP választókerületi jelöltjei szintén bizalmat kapnak. Ez egy megfiatalított csapat, de sorainkban vannak
rutinos képviselők is. Nagy lendülettel vágtak bele a munkába, sok

új ötlettel, vízióval álltak eddig is
elő, a fiatalos lendület jellemzi a
közös jobboldal jelöltjeit.
- Mi lenne az első dolga,
amennyiben Békés következő polgármesterét Kálmán Tibornak
hívnák?
- Ha túlleszünk október 13-án
és megismertük a választók akaratát, az eredményeket, és én leszek olyan pozícióban, akkor a kötelező igazgatási folyamatot kell
végigvinni. Komoly átadás-átvétel fog történni, hiszen Izsó Gábor
13 év után távozik a polgármesteri székből. Azt követően pedig a
megfogalmazott program mentén
azonnal bele kell vetni magunkat
a munkába, Békés előrelendítése
érdekében.
Szegfű Katalin

Ingyenes
koncert
A Fidesz-KDNP
képviselőjelöltjeinek
meghívására koncertet ad
október 12-én, szombaton
18 órától
a kulturális központban
Szarka Tamás és együttese.
A belépés díjtalan!
Mindenkit várnak.

hírek, jegyzet

Békési újság

Fotó: Gazsó János.

Képes hírek

Fotó: Gazsó János.

Mága Zoltán, Liszt-díjas hegedűművész adott koncertet Békésen szeptember
19-én, a „100 templom” elnevezésű jótékonysági hangversenysorozat részeként, Kálmán Tibor alpolgármester meghívására. A református templomban,
nagyszámú érdeklődő jelenlétében megtartott fergeteges koncert bevételét a
fellépő művészek békési, tartósan beteg gyermekek gyógykezelésére ajánlották fel. A megsegítendő családokat helyi szociális és civil szervezetek javaslata alapján választják ki. A koncerten a komolyzene olyan klasszikusai szólaltak
meg, mint például Brahms: V. Magyar tánc, a Kék Duna keringő, a Hegedűvarázs, a Monti Csárdás. Mága Zoltán meg is énekeltette a hálás publikumot az
A csitári hegyek alatt című népdalban. A koncert végén minden jelenlévő egy
ajándék cd-lemezt kapott.

Fotó: szegfű katalin

Hagyományos szüreti felvonulását tartotta meg a Békési Kisgazdakör szeptember 21-én. A rendezvény idén a Fenntartható Térségért Alapítvány jóvoltából kerékpáros felvonulással egészült ki. Városunk nyolc különböző pontján állt meg
a lovas kocsis menet, és az ott jelenlévő sokadalom a néptáncosok fellépését
élvezhette, és kaláccsal, borral kínálták meg őket. A nap hagyományosan szőlőlopással és mustkészítési bemutatóval zárult.

Az Országos Könyvtári Napok részeként süti-sütő versenyt rendezett a Püski
Sándor Könyvtár. A sütögető nők és férfiak ezúttal aszalt gyümölccsel készülő finomságokkal pályázhattak. A Lipcsei László mestercukrász-szakoktató vezette háromtagú szakértő zsűri és a közönség szavazatai alapján egyaránt a
legízletesebbnek Kocsor Sándorné marcipános-aszalt szilvás gyümölcskenyere bizonyult.
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Jegyzet

Kaméleonok
A kaméleonok a hüllők osztályába tartoznak. Ragadozók. Bámulatosan képesek változtatni színüket
környezetük és saját szükségük szerint. E rövid meghatározás akár a
békési önkormányzati választáson
indulók némelyikére is illik akár.
Miért? Kiderül. Az alábbiak személyes megtapasztaláson és mások által látottakon vagy elmondottakon
alapul és véleményt tükröz, melynek közzététele azonban nagyon
fontos a tisztánlátás végett. Mi is
történik ma kis városunkban?
Egyik polgármesterjelöltünk
egykor balról jött a nagyobbik kormánypártba, ott főnök lett, aztán
- miután kiismerték természetét
- váltania kellett, és most pártjának hátat fordítva függetlenként
indul. Egykori párttársai és a velük összebékült közös polgári oldali jelölt(ek) ellen. Magával vitt
néhány „idomulót” is, akiket így
szintén kizárnak pártjukból. Magyarán: mindegy milyen színben,
a hatalom a fontos nekik. Mindebben segítőjük, hátterük a benga
„belga”, aki volt már minden: hazai és európai parlamenter, helyi
alkirály, megyei megbízott egyaránt. Ahogy - egyesek szerint –
odafent emlegetik: ő az, akit sok
helyen kipróbáltak már, de sehol
sem ragadt meg. Pedig elég nyilvánvaló: a munka és a hozzáértés
elég a sikerhez. Személyes agitálása, pressziója nehéz erkölcsi dilemma elé állított jóravaló békési gazdálkodókat is, de ellenálltak
a nyomásnak és nem táncoltak át
a független iparkodók mögé. Ha a
villanypóznákon lógó zöldes fotók
alá nézünk - párat meglebbentett
a szél - akkor a belga kerek képe
sejlik elő. Azaz - a városi legendák
szerint - nemcsak szóban, tettben,
hanem eszközben is segít a jelenleg
még sajátnak mondott nagyobbik
kormánypárt jelöltjei ellen indulóknak. „Szíp.”
A város „francia” negyedéből felszálló potenciálisan rákkeltő füstben is feldereng a már közszájon

Pálmai Tamás
forgó, kiosztott pozíciók birtoklóinak az arca. Pedig e füst már a jobb
érzésű ott lakókat is zavarja, egy
hölgy meg bele is mondta a felvevőbe, hogy melyik ájtatos szavú jelölt küldte fűteni a bálás ruhát és
ki szállította ki azokat. Pirkadatkor.
A hatalomba kerülők között meg a fáma szerint - ott a belga, ismét
alfőnökként, a másik albossz meg
a város első nemzetiségije volna, ha
befejezte a bálázást, s a „kopasz vasas” jegyző is visszatérne tán. Még
a sportpályák ura is kineveztetett.
Hál’ Istennek csak virtuálisan.
Békés nem lehet ellenzékben mondta anno az akkor még kormánypárti, amúgy „sírig hűséges”
emberünk - mikor ellenünk kampányolt. Ellenünk, akik Jobboldali Összefogás-KDNP csapatként
annyira bírtuk a regnáló kormány
támogatását, hogy sok-sok milliárdnyi pályázati pénzt hoztunk a
minket - és mi őt - mindig támogató Dankó Béla országgyűlési képviselő segítségével, hogy az a város
éves költségvetésének többszöröse.
Most azonban vajon életszerű lenne-e az, hogy a volt pártjuk ellen
harcolók - netán befutván - odaállnak a kormány elé, és azt mondják:
„ellenetek voltunk mindig, kígyótbékát kiabáltunk rátok, de most
adjatok ám pénzt, sokat!”
Nem ragozzuk tovább a dolgot.
Arra kérünk mindenkit: szavazzon
a folytonosságra, a fejlődésre, a 9 év
után végre elért békére és Békésre,
azaz a Fidesz - KDNP - Fidelitas Kisgazdakör - KÉSZ támogatta jelöltekre, akik: 1.vk. Vámos Zoltán,
2.vk. Polgár Zoltán, 3.vk. Balog
Zoltán, 4.vk. Deákné Domonkos
Julianna, 5.vk. Kálmán Tibor (polgármester jelölt is), 6.vk. Csibor
Géza, 7.vk. Mucsi András és 8.vk.
Füredi János.
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Képes hírek

Annak felismerése, hogy önnek esetleg valamilyen fokú halláscsökkenése
van, az első lépést jelenti a megoldás irányában. Tegye fel magának a követ
kező kérdéseket:
 Az emberek motyognak?
 Fel kell hangosítania a tévét, rádiót?
 Úgy érzi, hogy egy férfi hangját jobban hallja, mint egy nőét vagy gyermekét?
 Nehéz meghallani az ajtócsengőt vagy a telefon csörgését?
 Nehezére esik követni a társalgást társaságban, zsúfolt étteremben?
 Mondta már önnek közeli hozzátartozója, hogy esetleg hallási problémája
lehet?
Ha több kérdésre igennel válaszolt, keressen fel minket, hogy alaposabban megvizsgáljuk a hallását és tanácsot adjunk.

Fotó: Gazsó János.

Értékelje hallását!

A Venesz-díjas mesterszakács, Prohászka Béla látogatott el Békésre,
az Ausztráliai és Békési Polgárok Egyesülete szervezésében. A Püski Sándor Könyvtárban „Kitekintés a világ gasztronómiájára” címmel
megtartott előadását óriási érdeklődés kísérte. Prohászka Béla a világ mintegy 40 országában tett „ízutazásairól” beszélt, de felelevenítette szakácspályájának kezdeteit is. Nemzetközi versenyeken 1998
óta indul, ezek közül a legrangosabbak az Európa- és világbajnokságok, szakácsolimpiák. Olimpiai aranyérmet is szerzett. Mint elmesélte,
szeret kevéssé ismert ízekkel, különleges fűszerekkel, egzotikus zöldség és gyümölcs alapanyagokkal megismerkedni, azokkal gazdagítani
szakácstudását. Sokszor járt Ázsiában, Bankokban például fél éven át
dolgozott a helyi magyar étteremben. A legnagyobb álma, hogy a Kínai
Nagyfalon bográcsban gulyást készíthessen. Előadása legvégén az érdeklődőket többféle süteménnyel kínálták meg a szervezők, melyek
mindegyike az előadó receptúrája alapján készült el, és a nemzetközi
konyhák ízvilágát is megidézte.

Kérdései vannak? Jöjjön el hozzánk!
A Harila Plusz Kft-t megtalálja a rendelőintézetben, a József Attila u. 5. szám alatt.
Rendelési idő: hétfőn és csütörtökön 14-17 óra között.
Bejelentkezés: +36-30/984-14-38

Az édesgyökér kedvező hatásai a népi gyógyá
szatban és a kínai orvoslásban is ismertek. Ér
demes használni a légúti betegségek megelő
zése miatt, de jótékonyan hat pajzsmirigybe
tegek esetén. Használatánál figyelni érdemes,
mert túlzott mennyiségben akár kellemetlen szövődményeket is okozhat.
Köhögés és influenza ellen teának készítve fogyasztják, de édes, menta
szerű íze miatt a kínai gyógynövényalapú szerekben szintén alkalmazzák
édesítésre. Köptető, nyákoldó és gyulladáscsökkentő hatása mellett máj
méregtelenítő. Alkalmazható gyomorvédőként, gyomorfekély kezelésé
re, míg főzete vízhajtó, így vesebajok esetén is jótékony hatású. A fogak
nak ártalmatlan és cukorbetegek is fogyaszthatják. Naponta maximum
50 gramm fogyasztható belőle, ennél több csökkenti az antitestek szintjét
a vérben.
Dr. Jeszenszky Attila, szakgyógyszerész

Fotó: Gazsó János.

Az édesgyökér

„Munka, tehetség, rejtett értékeink” címmel rendezett a békési Szent
Lázár Alapítvány képzőművészeti kiállítást pszichiátriai és fogyatékkal
élő személyek alkotásaiból, a Csaba Center aulájában, szeptember 20án. A kiállításon Békés megye több településén ellátottak munkáit mutatták be. Az alkotások gobelin, montázs, ceruzarajz, grafika, aquarel,
olaj és fotó technikával készültek. A kiállítást Diószegi Eszter művésztanár nyitotta meg, aki egyebek mellett elmondta, hogy fontos az alkotás öröme, kevésbé lesz depresszióra hajló az alkotó, munkálkodó
ember. Kovács Ildikó, a Szent Lázár Alapítvány vezetője beszédében
hangsúlyozta: cél, hogy közelebb hozzuk egymáshoz a fogyatékkal
élőket és az egészségeseket. Fontos a társadalmi esélyegyenlőség.

Békési újság

Békési sorsok, békési arcok

Véletlenek és szenvedélyesség
Beszélgetőtársammal, Bimbó Lajossal korábban már közöltünk
- A sportpályafutásod 360 fokos
interjút, de az elmúlt években olyan figyelemreméltó változá- fordulatot vett. Bokszolásból miért
sok történtek az életében, hogy úgy éreztem, erről ismét beszél- és hogyan lett vívás, tőrözés?
nünk kell.
- Amikor ez a cikk megjelenik,
- Hogyan lett belőled sportújságíró?
- Teljesen véletlenül lettem
sportújságíró, majd pedig videós
szerkesztő. Volt egy enyhe kiégésem 2016-ban, ezért elhatároztam,
hogy abbahagyom a több mint két
évtizedes sportéletemet és valami
egészen másba kezdek. Az egyik
barátom már régóta a Gyulai Hírlap szerkesztőjeként dolgozott.
Megkértem, ajánljon be a lapnál.
Senki nem hitte, hogy ez működhet, hiszen egy bokszolót nem az
eszéért szeretnek az emberek. A főszerkesztőtől kaptam az esélyt, kimentem Hamburgba, megírtam
az első cikkemet. Pár nap múlva felhívott a Mocsár-Pörjés József, hogy bár rengeteg hiba volt
a cikkben, de lát bennem fantáziát, menjek be hozzá. Elkezdtem
betanulni a lapnál. Újabb véletlen
következett: pont ekkor az addigi
sportszerkesztő váratlanul kilépett.
Szinte azonnal a mélyvízbe dobtak,
de ennek köszönhetően ma a gyulai sportélet első számú hírmondója vagyok.
- Megjelent az első dokumentumfilmed. Beszélnél róla?
- Soha nem jutott volna eszembe, hogy filmeket rendezzek. Lapom főszerkesztője viszont egy nap
azzal állt elénk, hogy mostantól videós anyagokkal fogjuk színesíteni az online felületünket. Először
nem rajongtam az ötletért, de idővel megláttam benne, hogy ez egy
új önkifejezési lehetőség. Az első dokumentumfilmemet a műanyagszennyezésről forgattam a
Clean Way Kft. vezetője, Petrovszki Krisztián segítségével. A film
a Gödöllői Nemzetközi Természetfilm-fesztiválra is bekerült. Az
egyedi látásmód és a remek szak-

mai narráció miatt sikeres lett.
Mostanság egy kísérleti filmet készítettem, amely egy kisfiát elveszí-

tő apa érzelmeit és gondolatvilágát
mutatja be. Jelenleg egy tehetséges
fiatalnak rendezünk videoklipet, és
egy kisjátékfilmet készítünk elő,
amely sérült fiatalok szereplésével
készül.
- Saját filmes cég?
- Az országot járva figyelem a
„szakmát”, és azt látom, hogy tele vagyunk egysíkú, sótlan videó
val, kisfilmmel. Rengeteg ember
szerkesztget össze képkockákat,
de nagyon kevés a tehetség. Aki
ismer, az tudja, látja, hogy én valami újat, frisset csinálok. Több
céggel, iskolával és szervezettel
vagyok kapcsolatban, egy pályázatnak köszönhetően pedig egy
kis anyagi segítséget is remélhetek. Úgy érzem, el kell kezdenem harcomat a mai filmvilággal szemben. A leendő vállalkozás
nevét a kisfiam adta, aki maga
is tagja a BimboPictures stábjának, túl van az első saját készítésű videóján. A filmes vállalkozás
profilja szerteágazó: babavideók,
mérkőzések felvételei, dokumentumfilmek.

akkor még a profi ökölvívók kenyerét eszem, ám hamarosan eljön az idő, hogy szögre akasszam a
kesztyűket. Nem szakadok el teljesen a sportágtól, mert továbbra is
edzősködöm. A sport harminc éve
az életem része és az is marad. Régóta kacérkodom a vívással, nagyon
érdekelnek a mozdulatok. A másik
új szerelmem az amerikai futball.
A fiam is rajong érte, vére menő
csatákat vívunk egymással. Fontos,
hogy a mozgás megmaradjon az
életemben később is, nem akarok
elhízni, egészségtelenül élni.
- Milyen ember vagy te?
- Szenvedélyes. Mindent szenvedélyből oldok meg. Így alkotok, sportolok, szeretek vagy utálok. Szerencsés vagyok, mert szenvedélyből alkotó emberek vesznek
körül. A sportban Lechner Zsolt
gondoskodik a felkészülésemről, az
ökölvívás „alkímiai tudását” Berki Ferenctől tanulom. Én mindent
szenvedéllyel csinálok. Vallom, míg
ég a tűz, alkotni kell, nem szabad
megállni. Az életemet a kihívások határozzák meg. Hitvallásom,
hogy mindig valami újba kell kezdeni, próbára kell tenni a tehetséget és a szenvedélyt. Egy férfi igazi fokmérője az, hogy újra és újra
megméretteti magát, kitolja határait. Hiszek Istenben, és hálás vagyok neki Juditért, aki az életem
párja. Hálás vagyok, hogy ráleltem
a hivatásomra. De mindenekelőtt
a legfontosabb, hogy apa vagyok.
Szeretném, hogy az együtt átélt
pillanatok végigkísérjék az életét.
Igyekszem jó példával elől járni.
Csak remélem, hogy a legjobb apa
vagyok neki a föld kerekén!
Gugé
Következő lapszámunkban a beszélgetőtárs Oláh Judit lesz.

Interjú
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HÍZOTT KACSA
konyhakészen,
szép
májjal

folyamatosan rendelhető!

Tel.: 00 36-30/466-83-69.
Kövesse a Békési Újság
híreit a közösségi oldalon!
www.facebook.com/bekesujsag

Fess
Rochilde
ŐSZI ÁRUK

ÉRKEZTEK!
▶ őszi cipők
▶ dzsekik
▶ mellények
▶ kardigánok
▶ alkalmi
ruhák
▶ lakástextília

burgonyavásár!
Békés, Teleki u. 17.
Tel.: 66/411-023

ADJUNK ESÉLYT
AZ ÉLETRE NEKIK IS!
Telefon: 70/947-35-04,
20/399-78-09.
Honlap:
www.bekesiallatvedok.hu

Adószám:
18392607-1-04.
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Továbbra is összefogás, de új, magasabb szinten
ÖSSZEGZÉS Interjú a Jobboldali Összefogás Békésért Polgári Kör vezetőivel

- A Jobboldali Összefogás Békésért Polgári Kör véleményét kevésszer hallottuk az utóbbi időben.
Miért?
Balázs László elnök: - Eddig a
viszonylagos béke éveit éltük. Most
azonban „helyzet” van, ismét városunk sorsáról döntünk nemsokára. A nehezen kialakított békét
meg szeretnék zavarni egyesek.
Ezért kell megszólalnunk. Csendesen, de határozott szavakkal. Egyesületünk elsőként jelentette be
Kálmán Tibor és az induló csapata támogatását. Az előző 13 évben
a Jobboldali Összefogás markáns
fölénnyel nyerte a helyhatósági választásokat. A mára kialakult politikai helyzetben megértjük, hogy
saját érdekeinket egy nagyobb célnak kell alárendelnünk. Abban a
szerencsés helyzetben vagyunk,
hogy meghatározói lehetünk annak az összefogásnak, amely a teljes polgári jobboldalt tudhatja maga mögött. Ennek vezetője az országunkat is kormányzó FIDESZKDNP szövetsége. Úgy gondoljuk, teljesen nyilvánvaló, hogy
kommunikációban is az egységes, a
teljes támogatói vélemény megjelenítése, illetve a városunkat a jövőben vezetni kívánók megfontolásai,
elképzelései, tervei kell, hogy megjelenjenek.
Izsó Gábor elnökségi tag: - A
kampányban felvetődött néhány
kérdés, amit úgy hisszük, hogy
tisztázni kell. Természetesen a véleményünk a dolgok egyértelműsítését szolgálja, erősítve az egységes
támogatás erejét.
- Milyen kérdésekről van szó?
Kálmán Tibor: - A legfontosabb, amit tisztázni kell, hogy a
most indulók gyakorlatilag egy teljesen legitim, de új csapatot jelentenek. Az nem vitatható, hogy ez
kötődik az előző városvezetéshez,
viszont mi erre inkább egy erős
alapként tekintünk, hiszen meggyőződésünk, hogy eddig jó munkát végeztünk, amire feltétlenül
építkezni lehet. Az épület további
megvalósítása, tető alá hozása, be-

A Jobboldali Összefogás Békésért Polgári Kör vezetői. Balról jobbra: Apáti-Nagy Lajos, Balázs László, Barkász Sándor,
Izsó Gábor és dr. Pálmai Tamás.

rendezése már teljesen új és kihívásokkal teli feladat. Ez vár rám és a
velem együttműködőkre.
- Azt mondják, hogy új csapat,
mégis vannak átfedések. Miért?
Vámos Zoltán titkár: - Az indulók névsora szinte teljes városi
konszenzus alapján állt össze. Az
elsődleges a kormányzó pártok szövetségének támogatása: az összes
induló a FIDESZ illetve a KDNP
tagja. Számunkra viszont a legfontosabb: egy jelölt kivételével minden csapattag - beleértve Kálmán
Tibort is - az egyesületünk tagja, a
legtöbben már az alapítás óta. Deákné Domonkos Julianna és Mucsi
András többéves képviselői múltja
adja a tapasztalatot. Csibor Géza,
Füredi János és jómagam adjuk a
Jobboldali Összefogás megfontolt
erejét, míg Kálmán Tibor és Polgár Zoltán a fiatalos, friss lendületet. Már egyértelműen bebizonyosodott: Balog Zoltánt akár tagnak
is tekinthetnénk, hiszen teljes köztünk az együttműködés a közös cél
érdekében.
- Hogyan képzelik a jövőt, az
egyesületét és a városét?
Apáti-Nagy Lajos elnökségi tag: - A két dologra együtt kell
tekintenünk. Az egyesület céljait
teljes mértékben a városunk, Békés érdekeinek kell alárendelnünk.

Feltételek nélkül. Megértettük az
idők szavát: érettek vagyunk a fejlődésre, a változások befogadására és azok alkalmazására. Már én
sem tartozom a legfiatalabbak közé, de az elnökségbe választásommal, úgy érzem, felhatalmazást
kaptam arra, hogy ezeket a célokat
képviseljem. Ezért fontosnak tartom - az egész tagsággal egyetértésben - hogy a Jobboldali Összefogás Békésért Polgári Kör a jövőben
még nyitottabban és karakteresebben képviselhesse elképzeléseit a
tagság bővítésével, a fiatalok megszólításával. A hangsúlyt az összefogásra helyezzük, így formáljuk a
közéletet, alakítjuk a politikát. Ez
elsőre furcsának tűnhet: a politika
fogalma mára elcsépelté és félreérthetővé vált. A görög szóból eredő kifejezést „közélet”-ként fordíthatjuk magyarra, így aktívan vagy
passzívan, de mindenki a politika
része. Igenis politizáljunk aktívan,
alakítsuk saját közéletünket, közösségünket, városunkat! Természetesen a leköszönő képviselők, a
most nem induló tagtársaink eddigi munkáját is meg kell köszönnünk, azzal a reménnyel, vagy inkább tudattal, hogy ezután is számítunk rájuk és munkájukra.
Izsó Gábor leköszönő polgármester: - A változásokat nyitottan

kell megélnünk. Hisszük, hogy az
elmúlt időkben végzett munkánk
nem volt hiábavaló. Büszkék vagyunk elért sikereinkre, visszatekintve tárgyilagosan - akár önkritikát is gyakorolva - értékeljük hibáinkat. Véleményünk szerint az
általunk hagyott örökség mérlege
pozitív, folytatást igényel. A város
„felszántása és sóval való beszórása”, majd az új alapokkal kezdődő
építkezés botor dolog lenne. Az erőforrások ilyetén pazarlása meggondolatlan lépés. A folytatás mellett
hitet tett, de friss elszántságot képviselő erőt Kálmán Tiborban látom összpontosulni. Az előbb hallottak alapján összefogó csapat és ő
vezethetik a jövőbe városunkat. A
nagypolitikáról is szót ejtve: a kormányzó erőkkel való együttműködés megsokszorozza lehetőségeinket. A megnyíló nemzeti és EU-s
források és támogatások megkön�nyítik boldogulásunkat.
Pálmai Tamás elnökségi tag:
- A Kereszténydemokrata Néppárt
(KDNP), és a KÉSZ (Keresztény
Értelmiségiek Szövetsége) országos
elnökségének tagjaként teljesen
egyetértek az eddig elmondottakkal. Nem véletlen, hogy a támogatások kinyilvánításának összes helyén a KÉSZ logója is ott szerepel.
(Folytatás a 9. oldalon)

Interjú, Tudósítás

Békési újság
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Továbbra is összefogás, de új, magasabb szinten
ÖSSZEGZÉS Interjú a Jobboldali Összefogás Békésért Polgári Kör vezetőivel

(Folytatás a 8. oldalról)
Egy eddig nem részletezett dologra hadd reagáljak: a többi induló megnyilvánulása szerint a városvezetésbe nem pedagógusok, hanem „menedzser-típusú”, esetleg
vállalkozó személyek szükségesek.
Az orvosokról (még) nem esett
szó, így „pártatlanként” mondhatom el véleményemet: valóban nagyon sokan vannak a csapatban,
akik pedagógusi végzettséggel is
rendelkeznek, gyakorló pedagógus kevés közöttük. Viszont úgy
gondolom, hogy ez az alapképzettségük csak segítette őket vezetői,
társadalmi, politikai feladataik ellátásában. A mi értelmezésünkben
a csapat a szakértőkkel, támogatóinkkal, de - szándékaink szerint a város minden lakójával kiegészített közösség. Ezen közösség összes
erőforrása és felügyelete biztosíték
az átlátható és eredményes munkára.
Balázs László: - A pénzügyi bizottság leköszönő elnökeként én
is, mint a többi - akár külsős –
tag, rálátással rendelkezem a város pénzügyi helyzetére. Véleményem szerint jó munkát végeztünk. Tiszta lelkiismerettel adjuk

át a „kincstár kulcsát”, és
annak jövőbeni gazdáitól hasonló hozzáértő munkát várunk.
Ehhez szorosan
kapcsolódik a vállalkozók, a vállalkozások kérdése.
Gyakorló vállalkozóként, ipartestületi tagként, a Vállalkozói
Tanács elnökeként, szívemhez
különösen közel álló és fontos téma ez. Szinte kardinális kérdés, hiszen ez a szegmens adja gazdaságunk meghatározó részét, foglalkoztatja lakosságunkat, fizeti az
iparűzési adót (Igen, az iparűzési
adót, amit a híresztelésekkel ellentétben folyamatosan Békésre vallok be és rendezek.) Városunk vállalkozói a saját dolgukkal vannak
elfoglalva, munkájuk megfeszített és folyamatos jelenlétet kíván,
csak így állhatják a versenyt a folyamatos kihívásokkal. Ezért néha
a saját érdekképviseletük kialakítására sincs idejük. Az Ipartestület valóban patinás múltra tekinthet vissza, politikai szerepvállalása
is fontos volt egykor. De talán ők
figyelmen kívül hagyják azokat a

figyelmeztetéseket, hogy
náluk is megújulásra
van szükség. A fiatalítás a fennmaradás záloga, hiszen
csak így biztosítható a hagyományok továbbvitele.
Ez a megfiatalítás
nem megy zökkenőmentesen. Talán a fentiek miatt, hiszen a vállalkozóknak a saját uruknak kell tekinteniük magukat a siker érdekében.
Valószínűleg ebből fakad, hogy az
indulójuk (indulóink) között nem
vállalkozók is akadnak. Összefoglalva: egy olyan érdekképviselet,
Ipartestület kialakítását tartanám
fontosnak, ahol egyöntetűbben jelenik meg a közös cél, az összetartozás érzése. Többek között ennek
megoldásáért fogok dolgozni, képviselve a közösség érdekeit.
- Kálmán Tibor szeretne reagálni az elhangzottakra?
Kálmán Tibor: - Köszönöm
a lehetőséget. Mind a megszólalás, mind a jelöltség lehetőségét. A
Jobboldali Összefogás feltétlen bizalma, szervezetük és a kormányzó pártok jelölése, a polgári jobbol-

dal átfogó támogatása, Dankó Béla felkérése jogszerűsíti csapatom
indulását. Ez nem csupán egy lehetőség a számunkra, hanem kötelező érvényű felkérés arra, hogy
ezen szervezetek, az általuk képviselt emberek, de egész városunk
közössége érdekének alárendelt,
felelősségteljes munkát végezzünk.
A választásokon bárki választhat
és választható, aki megfelel a törvényes feltételeknek. A személyes
elhivatottság igen fontos kérdés, e
nélkül nem is szabad próbálkozni. Amit a legfontosabbnak tartok,
és érzek, az a támogatás, amely segít a céljaim megvalósításában. Így
válik a céljaimból közös cél. Széles és meghatározó választói támogatással közösségi cél. A közösség
céljai pedig eszközt adnak a kezembe, de legfőképp eszközöket a
közösség kezébe. Azt az eszközt,
eszközöket, amire a megerősítés a ránk adott szavazatok - alapján
nyugodtan és közösen idézhetjük
majd a kicsit átfogalmazott közmondást: A céljaink szentesítsék
az eszközeinket!
Kívánom, hogy mondjuk,
mondhassuk ki együtt: Mi Békésért Vagyunk!

Második Ausztrál Jótékony Est
tást, hogy az est nyereségét, amit az
általa irányított intézménynek ajánlottak fel a szervezők, az anyaszállások és játszószobák dekorációjának
gyermek-barátabbá tételére fogják
felhasználni.
A II. Békési Ausztrál Jótékonysági Estre végül nem tudott eljönni dr. Brendon Charles Hammer
nagykövet. A bécsi konzulátust
egyik munkatársa, Sean Falli képviselte, és vele együtt még jópár
ausztrál és új-zélandi vendég szintén jelen volt.
Az ünnepi műsorban mások mellett a Békés Városi Ifjúsági Fúvószenekar és a Szegedi Kis István Gimnázium Leánykara lépett fel. Az

esten az ausztrál gasztronómiával is lehetett ismerkedni, kóstolni
kengurufaroklevest és a távoli ország-

ból hozott bort. A rendezvényt árverés és tombolasorsolás is színesítette.
Szegfű Katalin

Fotó: GA-Pix Fotó.

Második estjét tartotta meg az
Ausztrál és Békési Polgárok Egyesülete szeptember 28-án a békési
Sportcsarnokban. A tavalyihoz képest jelentősen megnövekedett számú „bálozó” látogatott el a rendezvényre, amely idén is jótékony célú
volt, a Békés Megyei Központi Kórház Gyermekosztályainak megsegítését tűzte ki célul. Erről beszélt köszöntőjében Juhász Zoltán, a szervezet elnöke is. Izsó Gábor polgármester kiemelte az ausztrálbarát civil
szervezet önzetlen segítőkészségét,
mellyel a megalakulása óta, nyolc
éve támogatja a jó célok megvalósulását. Dr. Becsei László főigazgatófőorvos pedig arról adott tájékozta-

Az ausztrál vendégek magyarul köszöntötték az est szervezőit és vendégeit.
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hirdetés

Tisztelt Olvasóink!
Az apróhirdetésekben szereplő adatok hitelességéért szerkesztőségünk
NEM vállal felelősséget. Csak lakossági
apróhirdetéseket adunk közre.
Ingatlan
Tisztelt olvasóink!

Lapunkban KIZÁRÓLAG olyan
ingatlanhirdetéseket teszünk közé,
amelyben FELTÜNTETIK
AZ INGATLAN IRÁNYÁRÁT is.
Megértésüket köszönjük.
Ingatlan 2 millió forintig
A borosgyáni 4-es horgásztavon tórész eladó.
Irányár: 350 ezer Ft. Tel.: 70/236-35-37.
Ház eladó. Vizesfás, 6. kerület 140/15. Irányár:
450 ezer Ft. Tel.: 30/35-94-101.
Borosgyáni III-as tavon tótulajdon eladó. Irányár: 14, millió Ft. Tel.: 30/907-40-66.
Rosszerdőn hétvégi ház gyümölcsöskerttel eladó. Irányár: 1,8 millió Ft. Érd.: 66/634-372, este.
Tarhos, Lakótelep 9. alatti ház eladó. Irányár: 1,9
millió Ft. Tel.: 30/89-80-492.
Ingatlan 2-5 millió Ft között
A muronyi kövesút mellett tanya eladó gyümölcsössel, 13 AK szántóval. Irányár: 2,2 millió Ft.
Érd.: 70/218-59-72.
867 m2-es építési telek eladó. Irányár: 2,2 millió
Ft. Érd.: 70/771-90-33.
Borosgyáni 3-as tavon tulajdonrész 2,5 millió
Ft-ért eladó. Tel.: 30/35-39-534.
Hidvégi utcában 63 m2-es, szoba, konyha, fürdőszobás, összkomfortos lakás eladó 4,2 millió
Ft-ért. Tel.: 30/93-51-770.
Alpesi faház Gyula-Városerdőn eladó. Irányár: 5
millió Ft. Tel.: 70/36-44-087.
Ingatlan 5-7 millió Ft között
Kertes házam tömblakásra cserélném. Ár: 6 millió Ft. Érd.: 70/36-11-973.
Csatárkertben tanya eladó kövesút mellett
6,5 millió Ft-ért. Melléképülettel, nagy kerttel,
komfortos, költözhető, sürgősen. Tel.: 30/9618-765.

Békési újság

Apróhirdetések
Deák Ferenc utcában felújításra szoruló háromszobás nagykertes családi ház sürgősen eladó.
Irányár: 6,5 millió Ft. Érd.: 20/320-95-25.
Eladó egy szanazugi nyaraló a dobozi oldalon.
Lakóépületnek is alkalmas. Irányár: 6,6 millió Ft.
Tel.: 30/65-52-515.
Mátra utcai régi típusú, egyszobás, de nagy telekkel rendelkező házamat elcserélném tömblakásra. Irányár: 7 millió Ft. Érd.: 30/402-26-37.
Kinizsi utcában kétszobás, összkomfortos,
régi típusú ház eladó. Irányár: 7 millió Ft. Tel.:
20/435-53-36, 30/635-47-04.
Ingatlan 7-10 millió Ft között
2+félszobás, nappalis családi ház eladó a Mátyás király utcában 7,2 millió Ft-ért. Tel.: 70/3613-776.
A Borosgyán utcában kétszobás kockaház eladó nagy melléképületekkel. Irányár: 7,5 millió
Ft. 70/31-57-347.
Csallóközi u. 25. szám alatti 1833 m2-es telken
háromszobás, duplafűtéses ház garázzsal eladó
7,9 millió Ft-ért. Tel.: 30/612-70-21, 66/415-469.
Vegyes falazatú kertes ház, sok melléképülettel,
garázzsal és gyümölcsfákkal 1095 m2-es telken
eladó. Két családnak is megosztható. Irányár:
9,2 millió Ft. Érd.: 30/225-78-24.
Petőfi utcában, az Élővíz-csatornára lenyúló nagy telken négyszobás családi ház eladó.
Irányár: 9,8 millió Ft. Érd.: 66/637-187.
Ingatlan 10 millió Ft fölött
Nagy polgári ház felújítva eladó. Irányár: 11 millió
Ft. Érd.: 70/335-94-46.
Fáy utcában háromszobás, 71 m2-es lakás eladó. Irányár: 12,1 millió Ft. Érd.: 30/461-77-70.
Központtól 4 percre 90 m2-es családi ház 70
m2-es melléképülettel, pincével, rendezett udvarral eladó. Irányár: 12,8 millió Ft. Tel.: 30/55577-74.
Kertes ház eladó vagy tömblakásra cserélhető
első emeletig. Ár: 13 millió Ft. Érd.: 30/43-42297.

A Békés Drén Kft.

SZEMÉLYZETI-BÉRSZÁMFEJTŐ
4-6 órás munkakörben munkatársat keres.

Jelentkezni a munkaugy@dren.hu
címen lehet fényképes önéletrajzzal,
melyben kérjük megjelölni
a lehetséges munkakezdést,
bérigényt.

ingyenes apróhirdetés!
INGYENES LAKOSSÁGI APRÓHIRDETÉS LEADÁSA
A KÖVETKEZŐ HELYEN LEHETSÉGES:

CERKA papírbolt (Piac tér), könyvtár (Széchenyi tér)
Valamint elküldhető e-mailben: bekesiujsag@gmail.com

Maximális terjedelem 15 szó.
Mobiltelefonoknál a számok elé ez szükséges: 0036
Leadási és beküldési határidő: november 5. kedd 12 óra

110 m2-es, összkomfortos családi ház eladó
1600 m2-es telken. Gazdálkodásra alkalmas.
Irányár: 14,5 millió Ft. Tel.: 30/200-20-67.
Váradi utca 30. és Váradi u. 30/1. szám alatti összkomfortos családi ház eladó vagy első
emeletig lakásra cserélhető. Érd.: 20/770-7340.
Tarhoson tetőtér-beépítéses ház eladó 16 millió
Ft-ért. Tel.: 30/829-30-35.
Rákóczi u. 28. szám alatti ház eladó 18 millió Ftért. Érdeklődni ott.
Bercsényi utcában 2009-ben épült, kétszintes
családi ház eladó 21 millió Ft-ért. Érd.: 20/45530-65.

Kiadó ingatlan
Fáy 9-ben garázs kiadó. Tel.: 70/235-04-82.
Fáy utcában garázs kiadó hosszú távra. Tel.:
20/360-20-71.
Egyedülálló, gyermektelen személynek albérlet
kiadó hosszú távra. Tel.: 66/640-198.
Garázs kiadó hosszú távra. Tel.: 66/640-198.

Ingatlant keres
26 éves, egyedülálló férfi albérletet keres Békésen. Tel.: 30/26-12-185.

Kert, szántóföld
Csatárkertben 4012 m2-es gyümölcsöskert eladó, vízzel, villannyal. Érd.: 66/637-187.
Szécsénykertben kert eladó. 30/643-27-56.
Nagykertben út mellett kert eladó. Érd.: 70/26068-97.
Borosgyáni határrészen (homokdűlőn) 1282 m2
kert sok gyümölcsfával eladó. Érd.: 70/375-4443.
Malomasszonykertben gazdasági épületekkel
kert eladó. Érd.: 30/468-73-38.
Borosgyánban 6 hektár szántóföld haszonbérletbe kiadó. Érd.: 20/27-58-533.
Szécsénykerben 1040 m2 kert eladó. Fúrt kút,
villany, szerszámtároló van. Érd.: 20/285-18-50.
Malomasszonykertben 2461 m2 művelt kert kövesút mellett hétvégi házzal, pincével, aszalóval,
medencével, két kúttal, tárolóval igényesnek 4,8
millió Ft-ért eladó. Tel.: 66/415-339.

Jármű, alkatrész
Újszerű elektromos rokkantkocsi eladó. Érd.:
70/218-59-72.
Eladó: új komplett MTZ hátsókerék, vadonatúj
MTZ alkatrészek, Hoffer traktorhoz eredeti gyári
melegítőlámpa és körmök. Tel.: 66/411-857.
Eladó: K–442-es gyorsbálázó, traktorra szerelhető sertésszállító kaloda, szántóföldi kultivátor,
seprűnyél-gömbölyítő. Tel.: 66/413-195.
MTZ-550E traktor újszerű állapotban igényesnek
eladó. Tel.: 30/57-33-469.
Használaton kívüli segédmotort, nagymotort
vennék. Tel.: 20/495-21-73.
Vespa 50 cm3 robogó, Yamaha 50 cm3 robogó, Cagiva 125 cm3 robogó eladó. Tel.: 30/45723-02.
Elektromos kerekesszék eladó. 30/249-18-80.
1200-as Lada szgk. eladó. 70/585-14-26.

Állat
150-200 kg-os hízók eladók novemberi és de
cemberi vágással. Tel.: 30/279-46-96.
Kiscicák ingyen elvihetők. 70/508-08-95.

Vágóbirka eladó. Tel.: 70/64-66-245.
Szelíd cicák ingyen elvihetők. 30/21-47-581.
Friss fürjtojás eladó (étkezésre és keltetésre).
Hajnal u 19. 30/85-81-911.
Kéthónapos fekete cicák ingyen elvihetők.
20/886-33-82.
Háromhónapos cirmos cicák ingyen elvihetők.
Tel.: 20/886-89-42.

Társkeresés
60 év körüli hölgyet keresek élettársnak, aki
hozzám költözne és szeret kirándulni. 30/2885-489.
Látássérült, zárkózott, komolyzenét kedvelő,
26 éves békési fiatalember feleséget keres. Tel.:
70/268-68-15.

Szolgáltatás
Figyelem! Az apróhirdetés szolgáltatás
rovata NEM ingyenes. A vállalkozók árajánlatért keressenek minket! Tel.: +
36-30/432-20-30. E-mail: bekesiujsag@
gmail.com.
Hűtők, fagyasztók, kombinált hűtők javítása. Szívós Ferenc. 0036-70/311-99-07.
Cipőjavítás Békésen! Naponta 15-18 óra
között. Hétvégén is. Hajnal u. 19. Telefon:
30/85-81-911.

Munkát keres, ajánl
Békésen munkát keresek szabad óráimra, pl. takarítást, ablakmosást, vasalást. Tel.: 70/395-9732. Visszahívom.
Időseknél bevásárlói, felügyeleti munkát keresek. 30/357-18-43.
Segédmunkát keresek, pl. állatgondozóit tehenészetben. Vagy idősek gondozását. 20/33-20768.
Idősgondozói vagy segédmunkát keresek.
30/709-60-60.

Egyéb
Akció! Száraz kemény konyhakész tűzifa
eladó. 3000 Ft/mázsa. Tel.: 0036-20/3966642.
Farmer láncfűrész (2,5 LE, kard 40 cm) eladó.
Ár: 45 ezer Ft. Tel.: 70/219-79-33.
Kézikocsit keresek vásárlásra. Tel.: 20/25-28774.
20-as leány kerékpár eladó 14 ezer Ft-ért. Magyar gyártmány /Lady Pannónia/ alig használt.
30/428-51-37.
Kisbálás búzaszalma eladó. Tel.: 30/43379-89.
Kertben termesztett, mosott mák eladó. Tel.:
30/433-79-89.
Békési Újság Kalendáriumokat vennék a 2016
előtti évekből. Tel.: 66/643-971.
Talicska eladó. Tel.: 70/235-04-82.
Pálinka eladó. 30/643-27-56.
Vegyes méz hozott edénybe eladó (1000 Ft/kg).
Tel.: 70/279-39-73.
Vásárolnék régi szekrényt, asztalt, széket, fateknőt, disznótoros asztalt, hústokot, lócát, padot,
gyaluasztalt, satupadot, zománcos és lemez tárgyakat, teljes hagyatékot, régi ércpénzt és régi
bankjegyet. Tel.: 30/245-69-25.
Egy mázsa cefre (szilva, körte) 6000 Ft-ért eladó. Érd.: 66/634-372, este.
Eladó: vas virágállvány, rekamié, előszobafal,
háromrészes ülőgarnitúra, gázpalack, kabátok, bundák, 37-38-as munkásbakancs. Tel.:
30/905-49-14.

hirdetés

Békési újság

Nagyház Pince Borozó Békés
Vállaljuk rendezvények, lakodalmak,
BALLAGÁSOK, családi összejövetelek
lebonyolítását 100 főig.

ÉTELKISZÁLLÍTÁS!!!
Sültes- és hidegtálak készítése.
Hétköznap menüs étkeztetés
hatféle választási lehetőséggel 930 Ft-ért!
Bankkártyás és SZÉP-kártyás fizetési lehetőség.
TÁMOGATOTT SZOCIÁLIS ÉTKEZÉS BÉKÉS, TARHOS,
MURONY, KAMUT TERÜLETÉN!
Szociális étkeztetés nyugdíjasoknak csak 490 Ft
Nagyház Pince Borozó
Békés,
Széchenyi tér 6.
Nyitva tartás:
hétfőtől-csütörtökig
11-15 óráig,
pénteken 11-14 óráig.
Rendezvény esetén
a nyitva tartás igény
szerint változhat.
Telefonszám:
0036-30/32-22-424.

Berill

Ékszer
és Zálogház

Óriási arany ékszer kínálattal és kedvező
árakkal várjuk vásárlóinkat.

Ajándékozzon arany
ékszert szeretteinek
bármely ünnepi
alkalomra!
Gyönyörű karikagyűrű kollekcióink
3 napos határidővel rendelhetők.
Csere akció! Vásárlás esetén a 8000 Ft/grammos árba beszámítjuk aranyát.

áron

i

szeretettel Várjuk ügyfeleinket!

Berill Ékszer és Zálogház
Békés, Kossuth út 4-es pavilon. Tel.: +36-70/551-4570

re k

(THM: 39,6%-39,7%) Üzletünk a Békés Takarék
Szövetkezet kiemelt közvetítője.

a ra

Új karikagyűrű modellek érkeztek és nagy választékban kaphatók!
Új áruk érkeztek, nézzen be hozzánk!
é
Azonnali készpénzre van szüksége?
ny ks
Arany ékszerekre jelzáloghitelt biztosítunk!
a rég

ze

Folyamatosan induló E-learning tanfolyamok
Bejelentkezés telefonon:
Pogoszov Miklós +36-20/312-35-96

Szobapáfrány és többfajta kaktusz eladó. Deák
F. u. 39. Tel.: 66/416-144.
6-7 mázsa veresszilva-cefre eladó. Érd.:
20/200-50-78, 66/415-682, este.
Eladók: robogók, Babetták, Simson alkatrészek,
légpuskák, fűkaszák, villanymotorok, kerékpárok, telefonok. Tel.: 70/212-53-53.
Egytonnás láncos emelő (Flassnicug) 3 fm-es
pályán, 4 m-es tartógerendával eladó 25 ezer Ftért. 30/542-77-01.
6 m3 téglatörmelék ingyen elvihető. 70/225-4169.
Eladó: gyümölcsdaráló, benzinmotoros szivat�tyú, 2 db rézüst, javításra szoruló kerámialapos
villanytűzhely, karnisok (230 cm). Érd.: 66/637187.
Műkő virágváza párban eladó. Teraszra vagy temetőbe való. Tel.: 30/813-03-94.
Eladó: 20 l-es üvegballon, műanyag ballonok,
horgászbotok, munkapad köszörűvel, szőlőprés
zúzóval. Tel.: 66/412-955, 30/203-73-41.
7,5 kW, 14,5 A 2500 fordulatú villanymotorral
meghajtott 200 fm-es öntöződobot működtető
TTM-25/16 magasnyomású szivattyú (gyári, új)
eladó 80 ezer Ft-ért. 30/542-77-01.
Régi mozsarat, vasalót, porcelánt, régi és forgalomból kivont magyar és külföldi pénzt, egyebeket vennék. Tel.: 20/495-21-73.
Eladó: konyhai sarokülő, rotakapa járókerék
(egy pár), 2 db hajlított vázú női kerékpár, 1200
W-os fűnyíró, benzines fűnyíró kosárral, táskavarrógép. 30/27-28-342.
Eladó: 28-as női kerékpár, retro konyhaszekrény
rengeteg tároló hellyel, cefrés hordó, gumicsizmák. Érd.: 70/673-55-01.
Egy mázsa jó minőségű szilvacefre eladó 80 Ft/
kg. Érd.: 70/55-49-424.
Kála gumók és kánna sárga tövek eladók.
30/536-98-98.
Eladó: 85 l-es gyári betonkeverő, 4 db kőművesállvány (állítható magasságú), régi állványos
varrógép. Tel.: 66/415-339.
Veresszilva-pálinka eladó. Tel.: 30/504-07-11.
200 l-es káposztás dézsa eladó. 66/636-671.
Két mázsa szilvacefre eladó. Tel.: 20/987-18-81.
1,5 m3-nyi feltöltéshez salak ingyen elvihető.
20/420-37-53.
Eladó: középszőnyeg, dohányzóasztalok, 0,7
l-es és 1,7 l-es befőttes üvegek, csaptelep,
Lucznik lábbal hajtós varrógép. Tel.: 70/612-8374.
500 kg szilvacefre eladó. 20/391-74-90.
Eladó: száraz tűzifa, üzemképes színestévé,
láncfűrész, betonkeverő, kocsiba való gyerekülés. 70/230-45-75.
Júlia, Romana és hasonló szerelmes füzetek eladók. Tel.: 20/987-18-81.
Női és férfi bőrkabátok, gyümölcscentrifuga,
fűnyíró, ötfokú kétágú létra, katonaláda, music
center rádióval eladó. Tel.: 30/272-43-50.
Szekrények, kanapéágy és egy 26-as női kerékpár olcsón eladó. Tel.: 20/994-65-74.
Gyűjtőknek I. világháborús fotók, cement mozaiklapok, lábbal hajtós varrógép eladó. Érd.:
70/673-55-01.
Hat mázsa vegyes szilvacefre eladó (65 Ft/kg).
70/943-82-82.
Eladó: 28-as sebességváltós férfi kerékpár,
Naumann varrógép, előszobafa, síelést utánzó
tornagép, teli ajtólap (190x65 cm), konyhai asztal. Érd.: 66/634-207.
Körtecefre eladó (60 Ft/kg). Érd.: 70/41062-32.
Gáz és villanybojler, szobakerékpár, leánderek,
majomfák, szagelszívó, férfi kerékpár, mocsári
hibiszkusz eladó. Érd.: 70/410-62-32, 66/643333.
Eladó: munkapad széppel, hegesztő, újszerű
masszázsfotel, víztisztító, demizsonok, befőttes
üvegek. Tel.: 30/272-43-50.

* **

Zepter kávéfőző eladó, kapszulával. Érd.:
30/357-18-43.
Erőgépre szerelhető, üzemképes darálót keresek megvételre. Tel.: 30/455-63-01.
Vadonatúj 10 kg-os nagykalapács eladó. Érd.:
66/411-857.
Eladó: női és férfi kerékpár, színes és feketefehér tévék, fali képek, toli kocsi, gázpalackról
működő melegítő, asztalok, székek. Érd.: Rákóczi u. 18.
Újszerű állapotú fotel, rekamié eladó. Érd.:
66/414-928.
Új férfi Pegas kerékpár 12 ezer Ft-ért, Glashütte
automata 25 ezer Ft-ért, Wetmeister 40-es harmonika 30 ezer Ft-ért eladó. Tel.: 66/413-347.
Házi pálinka eladó. 20/33-20-768.
Eladó: bontott betonkerítés, Sever szivattyú, demizsonok, üveg és műanyag ballonok. 30/2147-581.
Meggyfa csemete, veres szilva csemete, besztercei szilvafa csemete eladó. 20/355-77-26.
Hetra 140/200 hegesztő, 4 kW 950 fordulatú villanymotor eladó. Tel.: 70/646-74-82.
Veresszilva-cefre eladó, 400 Ft/kg. 30/250-0778.
Ringlószilvacefre eladó. 30/981-71-15.
Új gyümölcscentrifuga eladó. 20/243-98-31.
Eladó: égi típusú tévéhez Humax belső átalakító
egység tartozékokkal, óriási termő diófa csemeték, fonott kasok, vájdlingok. Tel.: 70/63-06-762.
Ötfiókos fagyasztószekrény eladó. Érd.: 70/7036-470.
Baromfitrágya ingyen elvihető. Tel.: 70/626-4456.
2 db alig hasznát előszobafal, kabáttartóval, cipőtartóval eladó. Érd.: 30/29-97-907.
Zöld színű, kétszemélyes, kihúzhatós, ágyneműtartós rekamié, két fotellal 20 ezer Ft-ért eladó. Tel.: 66/415-469, 30/612-70-21.
Szőlőből készült pálinka eladó. Tel.: 30/907-4066.
20 l-es rozsdamentes, duplafalú pálinkafőző eladó 25 ezer Ft-ért. 26-os női kerékpár 3000 Ftért eladó. 30/542-77-01.
Új kerekesszék 10 ezer Ft-ért eladó. 70/418-19-46.
Akácfa oszlopok eladók. 30/35-39-534.
Légpuskát vennék 10 ezer Ft-ig. Rossz, régi is
érdekel. Tel.: 20/49-521-73.
Négy mázsa veresszilva-cefre eladó. 30/24492-99.
Sajátfőzésű szilvapálinka eladó, akár nagyobb
ételben is, 2800 Ft/l. Szarvasi u. 50. Tel.:
66/411-857.
Eladó: kisméretű bontott tégla, nyúlketrecek,
300-as keltetőgép, régi ruhás és konyhaszekrény. 20/597-35-84.
Szőlőprés eladó. Literes, piros fejű szikvizes
üvegek 2 ládában 20 darab eladó. Érd.: 30/2997-907.
Hajdu centrifuga megkímélt állapotban eladó.
30/38-09-797.
Kopasztó gépet keresek megvételre. Tel.:
66/416-109, 30/200-2-67.
Nem használt keverőtárcsás mosógép féláron,
3,3 méter átmérőjű trambulin, régi csöves rádiók egyben gyűjtőknek eladó. Érd.: 30/29-97907.
Eladó: fenyő ágy, ruháskosár, petróleumfőző,
Jawa kerekes kézi kocsi, zuhanytálca, kétrészes
mosogató. Tel.: 20/923-04-09.
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BÉKÉS,
A TETTEK HÁLÓZATÁVAL
KEZEDBEN A LEHETŐSÉG!
TELEKOM EXTRAGYORS INTERNET.
TELE TUDÁSSAL, TELE ÉLMÉNNYEL.

Békési újság

AKÁR

10B0IT0/S
M BESSÉG
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További információ: telekom.hu/internet_dijcsomagok
1000 Mbit/s letöltési sebesség meghatározott szolgáltatási területen érhető el, a műszaki felmérés eredményeitől függően. Kínált feltöltési sebesség 25 Mbit/s.
Garantált letöltési sebesség 100 Mbit/s. Garantált feltöltési sebesség 4 Mbit/s.
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Interjú, Tudósítás

Békési újság
Asztali és hordozható
számítógépek javítása,
karbantartása, bontása
Telefon: 06-66/748-858, 06-70/315-82-35
E-mail: enterpcszerviz@freemail.hu
Cím: 5630 Békés, Csabai út 70.
(Bejárat a Szabadkai utca felől.)
Nyitva tartás:
Hétfő-csütörtök:
ENTER
8:30–12 óra,
13 óra–16:30
PC SZERVÍZ
Péntek: 8:30-14 óra

Lehoczki autómosó és autókozmetika
 külső vaxos mosás
 motor- és alvázmosás
 belső takarítás
 kárpittisztítás
 polírozás – fényszóró
polírozás
 utánfutó kölcsönzés

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

MAGIX FATELEP
Tisztelt békési lakosok!

Megkezdtük
a tűzifa árusítást.
Igényeivel forduljon
hozzánk bizalommal.

Tölgy és bükkfa tűzifa
konyhakészen és kugliban.
Tel: +36/70-281-09-41.

NÉVJEGY

Staféta
Rovatgazda:
Serfecz Dávid

Név: : Nógrádi Nándor
Foglalkozás: kereskedő, szatócs
Kedvenc kön yv: Wass Albert: Elv ész a nyo
m
Kedvenc énekes: Ákos
Kedvenc film : Eldorádó
Kedvenc étel, ital: paprikás krumpli, Irsa
i Oliv ér borai
Kedvenc hely: Kár pát-medence és ahol szer
etnek
Kedvenc idő töltés: zenehallgatás, olvasás,
koncertlátogatás
- Milyen út vezetett el oda, ahol
most tartasz?
- 1990-ben családi okokból kerültem Békésre, ahol az általános iskolai tanulmányaim után általános
mezőgazdasági technikus képesítést
szereztem. Pályakezdőként szembesültem azzal, hogy szép szakmát tanultam, csak nem volt rá kereslet. A
Julius Meinl által üzemeltetett Jéé
C+C áruházban kezdtem el dolgozni. A jó szakmai és emberi közegben
megismertem és megszerettem a kereskedő szakmát. Ezen időszakban
szereztem meg a kereskedő boltvezetői és kereskedelmi menedzser képesítéseket. A szakmai fejlődés igénye a Gyulán nyíló Interspar áruház
csapatához vitt. A Penny áruháznál 5 éven keresztül üzletvezetőként
dolgoztam. 18 év multivilágból egy
saját álom megvalósítása, egy saját szatócsbolt kialakítása hívott el,
amelyet vásárlóközpontúság jellemez és a „ritka forint helyett, a sűrű
fillér” elvét vallja. Elsősorban a napi
cikkek forgalmazása (zöldség-gyü-
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mölcs, pékáru, tejtermék, húsáru) a
fő tevékenységi kör. A helyi és hazai
gyártók termékeinek elsődleges forgalmazása, valamint a leértékelt termékek eladása, amelyek a piaci szereplők által cserbenhagyott gyártóktól kerülnek a nagykereskedésekből
hozzám, így kedvezőbb áron való
értékesítése történhet meg a lejárat
idő előtt.
- Mit tartasz az eddigi legnagyobb sikerednek?
- „A sikernek ára van és nem receptje”. Siker, hogy a helyi Drucker
pékség hagyományos péksüteményeit forgalmazom, abban a városban, ahol több ezer mirelit műanyag péksüteményt is értékesítenek. Siker az, hogy a gerlai kovászos kenyér miatt akár a város másik feléről eljönnek a vásárlók. Siker az, hogy három év alatt megismerték és megszerették a környéken élők a kisboltomat. Siker
az, hogy a vásárlók érdeklődve várják az újabb újdonságokat, és hogy
szeretnek hozzám betérni.

- Hogyan képzeled el az életed
pár évtized múlva?
- Bízom benne, hogy szükség
lesz a sajátos szemlélettel működtetett boltomra, amely a kor akkori elvárásainak is megfelel majd.
Bár többen bíztatnak újabb bolt
üzemeltetésére a város több pontján, de az én jövőbeli elképzelésem
„csak” ennek az egy üzletnek az
eredményes működtetése. Szatócs
szeretnék maradni, és ezt tovább
örökíteni az utánam jövőknek.
A stafétát Bécsi Mariann-nak
adom tovább.

Új helyszínen zajlott le a Tökmulatság

Fotók: GA-Pix Fotó.

A Békési Tájház felújítása miatt a szomszédos épületben, a Durkó is mákos sütikkel pályázhattak.
utca 6. szám alatti ház udvarán rendezték meg a XIV. Békési Tök- Az első díjat a Duma Annamária
mulatságot.
mestercukrász vezette zsűri ezút-

A legnagyobb tök gazdáját idén is
Tökkirállyá koronázták. 59 kilós tökével a címet ezúttal Szabó József viselheti egy éven keresztül.

Az épület pár hónapja a szervező Nefelejcs Egyesület székházaként szolgál. A nap folyamán legalább ötszáz helybéli és a szomszéd településekről érkező személy fordult meg a mulatságon,
melynek fókuszába ezúttal a mák
és a páva került, amelyek a tökkel együtt szinte minden rendezvényelemben megjelentek. Erős
volt a gasztronómiai kínálat. Volt
itt mákos óriáspalacsinta, mákos
guba, és a sütögető háziasszonyok

tal megosztva Hortobágyi Jánosnénak és Jakab Valériának ítélte
oda. A mák jótékony élettani szerepéről a népi gyógyászatban Berta György Béla biokertész, míg
a szakácsművészetben való fontosságáról Ambrus György mesterszakács beszélt a népes publikumhoz. A gasztronómiai elemeket erősítette a szinte már elfeledett tökszárfánksütési bemutató
és kóstoló, a töklekvárfőzés, valamint a nem mindennapi mákfagylalt is. A kilátogató gyereke-

Nagy sikert aratott Mahovics Tamás
(képünkön) és Nagy András Balázs
népi hangszerbemutatója.

ket bábelőadás és játszóház szórakoztatta, de volt mesemondó délelőtt is. 
Sz. K.
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HERCEGKÚT

Itthon az ősz százszínű táj,
indulj el, és rád talál!

Békési újság

hirdetés

A Békés Drén Kft.

LAKATOST
vagy

HEGESZTŐT keres
-

átképzéshez
lehetőséget biztosítunk

Érdeklődni: 30/30/914-1018

Ann

art

Tetováló Szalon
Sminktetoválás Természetesen a Szépségedért!
Kinek ajánlom a szemöldöktetoválást?
Nőknek és férfiaknak egyaránt!
- Nem egyforma a szemöldököd?
- Hiába próbálod visszanöveszteni,
nem sikerül? Vagy esetleg kikopott?
- Sérülés miatt egy területen nem nő a szőr?
- Világos a színe és te sötétebbet szeretnél?
- Nem tetszik az íve?
- Előző tetoválásod kiszürkült, kivörösödött?
- Unod a mindennapos rajzolást, ami sok esetben elmosódik?
Ha a válaszod bármelyik kérdésre igen, akkor neked is
ajánlott a szemöldöktetoválás!
Címem: Békés, Szélső utca 49.
Bejelentkezés telefonon: +36-30/477-91-77
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KÖNYVBEMUTATÓ
Szeretettel meghívjuk önt

RÉVÉSZ SZILVIA

A Hópárduc felesége
– Életem Erőss Zsolttal
című interjúkötetének bemutatójára.
Díszvendégünk az írónő és interjúalanya,

STERCZER HILDA,

Erőss Zsolt hegymászó özvegye.
Beszélgetőtársuk Szegfű Katalin újságíró lesz.

Ideje: október 18. péntek 17 óra
Helyszín: Békés Városi Püski Sándor Könyvtár olvasóterme
(Széchenyi tér 4.)

A helyszínen a kötet megvásárolható,
dedikáltatható.
A belépés díjtalan.
Mindenkit szeretettel várunk!

16

hirdetés

MJT_2019_213x275.indd 1

Békési újság

2019. 10. 03. 13:41

kultúra

Békési újság

17

Köszöntötték az időseket
ban. Beszédében tiszteletét fejezte ki valamennyi békési idős személy iránt.
Az ünnepi eseményen a továbbiakban a polgármester úr oklevelet
és emlékplakettet, valamint virágcsokrot adott át a helyben műkö-

Fotó: Gazsó János (GA-Pix Fotó).

1991 óta ünnepeljük az Idősek Világnapját október elsején az ENSZ határozata alapján
– kezdte köszöntő beszédét Izsó
Gábor, városunk polgármestere,
a békési rendezvényen, a Kecskeméti Gábor Kulturális Központ-

Kedves műsorukkal színesítették az idősek világnapi rendezvényt a Teleki utcai óvodások is.

Sikerrel debütált
a Kolbászvigalom

Fotó: GA-Pix Fotó.

Nem várt nagy érdeklődés övezte az I. Békési Kolbászvigalmat, amit október 5-én a Sportcsarnokban tartottak. A kolbásztöltésre 38 csapat nevezett, így mintegy 350-400 személy gyúrta a kolbászt, és igyekezett bebizonyítani, hogy csapatáé a legfinomabb békési kolbász és övéké a legszebben
berendezett vendégváró asztal. Sokan készültek közös öltözettel vagy vicces jelmezekkel is. Feltűnően sok fiatal vett részt a gyúrásban – mondta el a
helyszínen a Békési Újságnak Polgár Zoltán, az egyik főszervező, aki Kovács
Istvánnal és Ásós Gézával hozta tető alá a Kolbászvigalmat. Céljuk volt,
hogy a békési gasztronómiai rendezvények sorát újabbal gazdagítsák, tehát
a Kolbászvigalmat szeretnék a következő években is megtartani, egyre bővülő kínálattal, még több látogatót megszólítva. Kora estétől koncertek szórakoztatták a lelkes és népes publikumot. Fellépett a 3+2 zenekar, Horváth
Charlie és az Abrakazabra együttes, valamint Heincz Gábor. 
Sz. K.

Sok fiatal is gyúrta kolbászt az I. Békési Kolbászvigalmon a Sportcsarnokban
október 5-én. Néhányan még jelmezt is húztak.

dő nyugdíjas civil szervezetek aktivistáinak.
A rendezvény ünnepi műsorában elsőként a Teleki utcai tagóvoda Pillangó csoportja szerepelt
szüreti táncos-énekes produkciójával. Ezt követően a Békési Kistérségi Óvoda és Bölcsőde kórusa köszöntötte az idős vendégeket
néhány dallal. Harmadikként a
szintén békési énekesnő, Zsombok
Réka (Zséka) szórakoztatta a jelenlévőket retro műsorával (LGT,
Zalatnay Sarolta, Koncz Zsuzsa,
Kovács Kati dalaival).
Az ünnepi esemény megvendégeléssel zárult, valamint a megjelent vendégek még ajándékcsomagot is kaptak. A programot Békés
Város Önkormányzata és a Szent
Lázár Alapítvány közösen szervezte meg. 
Zsombok Imre

Esküvői fotózás
- kreatívtól a lakodalomig!
- Jegyes fotózás
- Családi események megörökítése
- Keresztelők
- Babafotózás
Telefon: +36-30/46-73-199
+36-30/95-82-349
E-mail: gapixfoto@gmail.com
Webcím: www.gapixfoto.hu

Következő lapmegjelenés:
november 12.

Megjelent a Kalendárium
(Folytatás az 1. oldalról)
A 160 színes oldalon megjelent kötetben 17 tanulmány, 15 pályázatra érkezett írás és sok szép fotó található. Összefoglaló téma: Szülőföld, Anyaföld, Békés. A Szegfű Katalin által szerkesztett könyv elkészítésében több mint negyven szerző működött közre, akiket a bemutatón megjutalmaztak. A legfrissebb Békési Kalendárium bemutatójára érkezőket Nagy Lajos mestercukrász jóvoltából többféle tortával is
megkínálták a tizenötödik jubileum jegyében.
A kötet már megvásárolható a következő helyeken: Cerka papírbolt,
Püski Sándor Könyvtár, főtéri Antikvárium, Barta kereskedés, Békési
Uszoda. Ára továbbra is mindössze 850 forint darabonként.

Évzáró vacsorájukat tartják
a mozgáskorlátozottak
A Mozgáskorlátozottak Békés Megyei Egyesületének Békés Helyi Szervezete évzáró
vacsoráját rendezi meg október 12-én, szombaton 16 órától
a Reményhír Intézmény Eötvös József Általános Iskolájának ebédlőjében, a Jantyik Mátyás utca 21-25. szám alatt. Menü: csontleves tésztával, párizsi

csirkemell, palócpecsenye, pirított burgonya, káposztasaláta,
sütemény.
Jelentkezni október 8-ig lehet
kedden és pénteken 8-12 óra között a Polgármesteri Hivatal lapos tetős épületének 21-es irodájában, vagy telefonon (003670/334-33-97), 0036-20/56724-61, 0036-30/618-56-56). 
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Egy nyelvet beszélünk

Megjelent és már kapható
a Békési Kalendárium 2020

Hát kérem!

című kiadvány!

Örök vita és sírig tartó magyar órai programelem, hogy háttal nem
kezdünk mondatot. A gyerekeket leszoktatni róla lehetetlen, az unalmas értekezletek egyik derűs megfigyelési szempontja – de hát csak
van benne valami, ha ennyire eltörölhetetlen, ugye? A hát, a na, az
ugye funkciója nem más, mint a beszélő és a hallgató közötti kapcsolat
folyamatos fenntartása, és aki látott vagy hallott valaha Hofi-kabarét,
az tudja is, hogy ezek ismétlése valamiféle összekacsintás volt az előadó és a közönsége között, sokszor azt jelentette, hogy nem szó szerint, sokkal inkább ironikusan kellett érteni, ami elhangzott. Például a
Tiszta őrültek háza című előadásában Árpád vezér így nyilatkozik arról, miért a Kárpát-medencét választották: „Hát szélvédettnek szélvédett,
de megmarad a büdös is.” A stand up comedy-számokban is azért halljuk
annyit, mert a diskurzusjelölők (ez a hát, a kérem, a na szép, hivatalos
neve) azt a látszatot keltik, hogy a szövegeket épp akkor találja ki az
előadó – ami persze nem igaz, én erősen reménykedem benne, hogy
izzadmányos munka előzi meg ezeknek a létrejöttét. Végezetül egy
gyengécske, de aranyos mondat arról, miért nem beszél a néma kacsa.
Természetesen azért, mert háppal nem kezdünk mondatot.
Szilágyiné Szabó Ágnes

160 színes oldalon
színvonalas írások, fotók Békésről.

Összefoglaló téma: „Szülőföld. Anyaföld. Békés.”
A kötet a következő helyeken vásárolható meg:
 Cerka papírbolt
 Püski Sándor Könyvtár
 Barta kereskedés
 Antikvárium
 Békési Uszoda
Ára mindössze 850 Ft/db.
Minden könyvhöz
ajándék könyvjelző!

Karácsonyi

ajándéknak is kiváló!

Kihagyhatatlan!
Békési programajánlatok
október 8. - november 12. között
Október 9. szerda 17 óra
Horváth Hajnalka alkotóművész
és Bartyik Gitta meseterapeuta,
pszichológus kiállításának megnyitója. A belépés ingyenes. A kiállítás megtekinthető a kápolnateremben november 7-ig.
Kulturális központ

Október 19. szombat 18 óra
Optimum Solar-BFKC – Algyő
bajnoki férfi kézilabda-mérkőzés.
Sportcsarnok

Október 12. szombat 18 óra
Szarka Tamás koncert a kulturális
központban. A belépés ingyenes.

Október 23. szerda 9:45-től
Városi ünnepség az 1956-os Forradalom és Szabadságharc 63. évfordulója alkalmából.
Forradalmi emlékmű

Október 15. kedd 19 óra
Színházi előadás. Éless-Szín - Görgey Gábor: Huzatos ház. Jegyárak: 2.900 Ft, 3.400 Ft, 3.900 Ft.
Bérletár: 10.800 Ft/4 előadás.
Kulturális központ
Október 16. szerda 16:30-tól
Filmklub a könyvtárban. Műsoron
A hírek szerelmesei című amerikai
film. A belépés díjtalan.

(Folytatás az 1. oldalról)
Mint kiderült, a rákbetegséggel
való megküzdés - túljutva a lelki
mélypontokon - sokaknál növeke-

Október 19. szombat 19 óra
Szüreti Batyus Táncház. A belépés
ingyenes.
Belencéres próbaterem

November 1. péntek 10 óra
Hősök és áldozatok napja.
I. és II. világháborús emlékmű
November 11. hétfő 17 óra
Kiállítás Kovács Zoltánné kézimunkáiból. A belépés ingyenes.
Kulturális központ
Október 15. kedd 19 óra
Színházi előadás.

Kulturális központ

Fotó: Gazsó János.

Október 13. vasárnap 6-19 óra
Önkormányzati választás.

Rózsaszín sétával az
emlőrák ellen

Rácz Renáta énekelt.

dést eredményez. Új irányba terelődik az életük, új életmódot kezdenek el, elengedik a mindennapos
apró gondokat, utat engednek a

korábban elfojtott érzelmeknek és
megnő az úgynevezett énidő.
Az előadást követően a résztvevők együtt rózsaszín szalagokkal és
rózsaszín lufikkal elsétáltak a főtéri szökőkúthoz, melynek vízét is rózsaszínre színezték. Ez a szín évtizedek óta a mellrák elleni tudatosság
szimbóluma világszerte – emelte
ki Deákné Domonkos Julianna intézményvezető, az egyik szervező.
Hangsúlyozta továbbá az önvizsgákat és a kétévenként mammográfiás szűrővizsgálaton való részvétel jelentőségét, hiszen minden orvosi tapasztalat azt mutatja, hogy minél
korábbi stádiumban csípik el a betegséget, gyógyulása annál nagyobb
valószínűséggel megtörténik. A rendezvény végén Rácz Renáta békési
énekesnő néhány sláger eléneklésével szórakoztatta a megjelenteket.
Szegfű Katalin

sport
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Hétpróbában országos
bajnokok a békési lányok

Horgász
szemmel

A békési atléták sikeresen vettek részt a három legjelentősebb
országos bajnokságon.
Időrendben először az Utánpótlás és Junior Országos Bajnokságot rendezték meg Budapesten,
az Ikarus pályán. Nyeste Ágnes,
az Egyetemi és Főiskolás OB után
itt is bronzérmet nyert 400 méteres gátfutásban és negyedik lett
400 méteren. Fodor József, nagy
csatában, ötödik helyen végzett
súlylökésben és hetedik lett diszkoszvetésben. A junior gerelyha
jításban Kovács Gergő tizedik helyen zárt.
A 129. Magyar Atlétikai Bajnokságon a férfi gerelyhajításban,
Hortobágyi János indult. Az MTK
atlétikai pályáján megrendezett
versenyen, fájós vállal versenyezve,
hetedik lett.
Végezetül kitűnő versenyzéssel,
egyéni csúcsokat elérve, érmekkel
térhettek haza a Békési DAC hétpróbázó lányai az U23-as és fel-

Igazolással erősítettek

A nagyon fiatal asztalitenisztehetség,
Szántosi Dávid a Békési TE-t erősíti.

Szeptember elején kezdte meg
szereplését az NBI-ben újoncként
a Békési TE férfi asztalitenisz csapata. Balogh József szakosztályvezető arról tájékoztatott, hogy célként a bennmaradást tűzték ki.
A nyáron ezért erősítettek, így a
Békés csapatához került Aranyosi Levente, az orosházi származású
Biedermann Dániel, és kölcsönbe
érkezett a korosztályos válogatott
szarvasi Szántosi Dávid. Mellettük
Tarkó Áron alkotja az NB I-es csapatot.
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Őszi féderes
pontyozás

A hétpróbázók között a felnőtt csapatversenyben magyar bajnok atléták: Nagy
Réka, Nyeste Ágnes és Szatmári Judit.

nőtt hétpróba bajnokságról, a budapesti Iharos pályáról. Az U23as mezőny élén Nyeste Ágnes
végzett, a bronzérmet pedig Nagy
Réka nyakába akasztották. A felnőtt csapatverseny eredményhirdetésén a Békési DAC csapata –

Nyeste Ágnes, Szatmári Judit és
Nagy Réka – állhatott a dobogó
tetejére, mint felnőtt országos bajnokok. Az egyesület külön köszönetet mond Csapó Istvánnak, aki
végig segítette a békési versenyzőket.

Ezüstérem a bicikliversenyről
A közelmúltban Békéscsabán rendezték meg a kerékpárosok úgynevezett Magyar Kritérium Bajnokságát, melyen elindult a
békési Végh Sándor is. Az úgynevezett „Master 1” korcsoportban a
második helyezést szerezte meg. 20
kilométert kellett végigtekerni. A
versenyzőkben egy 1000 méteres
zárt körpályát kellett teljesíteniük
(Széchenyi utca - Malom tér - Kiss
Ernő utca – Széchenyi utca útvonalon). A versenyt a Magyar Kerékpáros Szövetség és a Nyírségi Ke-

rékpárosok Sport Egyesülete szervezte meg, társrendező a Fenntartható Térségért Alapítvány volt.

 Szeptember
14-én délelőtt a
Szánthó Albert
utca és a Rákóczi
utca kereszteződésében személygépkocsi és egy robbanómotoros kerékpárral közlekedő férfi ütközött
össze. A kerékpáros könnyű sérülést szenvedett.

Az őszi horgászat gondolata sokakat lázba hoz. Az időjárás még
kedvező a nappali horgászáshoz, és
az őszi telepítések már megérkeztek a Körösökbe, a holtágakba és
tavakba. Ne csak a jó szerencsére
bízzuk magunkat, a horgászat sikere módszereinken és csalijainkon
múlik. A lehűlő vizekre tekintettel finomabb módszerre váltsunk
és kisebb csalikat használjunk. Én
mindenképpen a finomabb féderes horgászatra szavazok, és abból
is a finom, light hegyet vagy a médiumot használom, ez egy átlagos
heavy bottal összevetve értendő.
Ha két bottal horgászunk, érdemes
kétféle féder szereléket használni,
az egyik legyen hagyományos szögletes, féderkosaras hosszúelőkés
szerelék, amin csak élőcsalit, csonti, vagy szendvics kombót (csonti
+ csemegekukoricát) használunk,
míg a másik jól bevált szerelék a
method, amit rövid vékony előkével és kicsi horoggal, csalitüskével
és csalinak wafters, vagy pop-up
feeder csalival érdemes használni.
Az ízek és színek a csaliknál nagyban befolyásolják a halakat, ezt érdemes szem előtt tartani. Az etetőanyag keverék inkább lágyabb legyen, hamarabb oldódjon a vízben,
így gyorsabban lesz kapásunk. Az
etetőanyagot érdemes folyékony
aromákkal ízesíteni, hiszen ezek is
jelentősen növelik a halak kapókedvét.
Szekerczés Sándor

 Október 1-jén
17 óra körül a
Szarvasi utca és
az Ady Endre utca
kereszteződésében tehergépkocsi összeütközött egy
segédmotor-kerékpárossal. A motor vezetője súlyosan
megsérült.

közlekedési hírek
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Élő fortélyaink

Csendesül...
Értelmes ember - értelmetlen élet?
Az élet értelméről sokan sokfélét mondanak. Van, aki szerint nincs
értelme - ő a nihilista; van aki szerint van, és ez pontosan 42 - ő Douglas Adams sci-fi író. Aztán olyanok is vannak, akik szerint az élet annak lehető legteljesebb megélésével válik értelmessé, de hogy ez mit is
jelent pontosan, emberenként változik. Indítsunk egy kicsit messzebbről: egy könyvről tudjuk, hogy valaki megírta, egy festményről tudjuk,
hogy megfestették, egy autóról, hogy összeszerelték, egy filmről, hogy
megírták és leforgatták. Összegezve tehát: tudjuk, hogy van egy alkotó
minden mű mögött. De hogy az univerzumot, a Földet egy tervező elme
alkotta volna, sokak számára elfogadhatatlan, annak ellenére is, hogy a
kozmosz (jelentése: rend), és benne az értelmes ember megteremtése az
utolsó sejtig összehasonlíthatatlanul nagyobb odafigyelést igényel, mint
egy ecsetvonás. A Bibliában a Tervező ezt mondja az emberről „Mielőtt
megalkottalak anyád méhében, már ismertelek.”, sőt ennél sokkal régebben
azt is mondta: „Teremtsünk embert a mi képünkre és hasonlatosságunkra.” Ha
ezek alapján elfogadjuk, hogy kell lennie egy gondos Alkotónak, akkor
az élet értelmére is hamar meglelhetjük a választ: kapcsolatban lenni vele. És hogy ez hogyan lehetséges, arról Máté evangéliuma ír: „Keressétek
először az ő országát és igazságát…” Istent keresni és megtalálni - minden
valószínűség szerint ebben áll az élet valódi értelme.
D. Nagy Bence, presbiter

Hulladékszállítás

A DAREH BÁZIS Hulladékgazdálkodási Nonprofit Zrt. tájékoztatja a lakosokat, a nemzeti ünnepre való tekintettel a hulladékszállítás időpontja megváltozik. Október 22-én, keddi gyűjtési
napon szállítják el a cég munkatársai a kommunális (vegyes) hulladékot és a szelektív hulladékot a szerdai gyűjtési nap helyett a III.
körzetben. Kérik, hogy a lakosok a kukákat reggel 6 óráig tegyék
ki az ingatlanok elé vagy a gyűjtőpontokra.


Nyitva tartás:
H–P: 7–12 óra és 13–17 óra
Szo: 8–12 óra
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Mákot a tányérokra!
A mák a magyar konyhának fontos
része. Rengetegen szeretjük felfújtnak, tortának vagy épp mákos gubának és még sorolhatnánk, hogy
mennyi finom felhasználási lehetőséget rejt. Ráadásul nem csak finom,
hanem nagyon egészséges is!
A mák kifejezetten gazdag ásványi anyagokban, amelyeket szervezetünk könnyen felhasználhat. Megtalálható benne a foszfor, a magnézium, a kálium, a kalcium és a vas is,
ráadásul mindegyik aránylag magas
értékkel. Emellett tartalmaz hasznos
zsírsavakat és aminosavat, valamint
B1, B2, B6 és E-vitamint is. A mákszemekből készített olaj alkalmazása
nagyon elterjedtnek számított régen,
sok helyen ma is használják. Alkalmas a fülzúgás megszüntetésére, érdemes ilyenkor mandulaolajat is adni hozzá. A mákolajat a csontritkulás
megelőzésére is fogyasztják, illetve
kiváló hatása van az idegek nyugodt
működésére. Csontritkulásra kifejezetten ajánlott recept: 25 dkg mákot
öntsünk fel kis vízzel, édesítsük mézzel, majd az egészet forraljuk fel. A
forrás elérésekor vegyük le a tűzről,
és tároljuk hűtőben. Napi egy evőkanál ajánlott belőle, lehetőleg reggel.
Ha körmeink gyengék, túl hajlékonyak, és töredezésre hajlamosak, akkor ennek megszüntetésére tegyünk
egy próbát a mákkal, amely E-vitamint is tartalmaz.
A mákot székletfogóként és szélhajtóként is alkalmazzák. Hatását az
egész emésztőrendszeren belül kifejti, óvja a gyomor nyálkahártyáját, és
csökkenti a hasi görcsöket. A bél fa-

laira lerakódott szennyeződéseket feloldja és segít azok eltávolításában.
Vastagbélhurut esetén a fogyasztása
nem ajánlott.
A máknak vérnyomáscsökkentő
hatása is van, ezért magas vérnyomásban szenvedők gyakran fogyas�szák! Emellett megfelelő zsírsav ös�szetételének köszönhetően megakadályozhatja a trombózis és az embólia kialakulását is.

Magas koleszterinszint esetén kimondottan javasolt a fogyasztása,
ugyanis képes normalizálni azt.
A mák fogyasztása sokat segíthet,
ha idegi kimerültségben szenvedünk,
túl stresszes időszakon megyünk keresztül, illetve sokat érezzük magunkat feszültnek. Macskagyökérrel elegyítve hatásos idegerősítő szert kapunk, míg ha a mákot szerecsendióval keverjük, azzal akár a pánikbetegség is visszaszorítható lehet.
A mák egyszerre védi csontjainkat az elhasználódástól, óvja a belső
szerveinket a felesleges salakanyagoktól és ápolja idegrendszerünket
is, hogy megfelelő állapotban maradjon a minket ért stresszhelyzetek ellenére is.

A Békés Drén Kft.
GÉPKEZELŐT keres
alkalmasság esetén
beiskolázás
is lehetséges
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