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kéthetente 
megjelenő ingyenes 
közéleti folyóirat 

megjelenIk: 
Békés, Bélmegyer, 

kamut, murony, tarhos 
településeken

Lendületben a megyei 
„ausztrálbarátok”
A tagok, támogatók és szimpatizánsok jelenlétében február 11-én 
az Ausztráliai és Békési Polgárok Egyesülete megtartotta éves köz-
gyűlését. Az ülés kezdetén Juhász Zoltán, a szervezet ötletgazdája 
és elnöke kiemelte, hogy különösen eredményes évet zártak, és a 
tagság lendülete várhatóan 2020-ban is megmarad. 

Az előző esztendő számos meg-
valósult rendezvényét Kecskemé-
ti Nóra, az egyesület programfe-
lelőse ismertette. Elmondta, hogy 
áprilisban a távozó nagykövet fo-
gadta a békésiek delegációját Bécs-
ben. A református gimnázium ki-
választott diákjainak közreműkö-
désével az osztrák fővárosban részt 
vettek az első világháború ausztrál 
és új-zélandi katona hőseire emlé-
kező rendezvényen, ahol koszorút 
helyeztek el az e célból felállított 
emlékhelynél. Júliusban megtar-
tották a nyolcadik Ausztrál Napot 
Dánfokon. Sikeres rendezvényük 
volt a Püski Sándor Könyvtárral 

közösen életre hívott előadássoro-
zat, melynek során mások mellett 
dr. Sándor Csaba, az egyesület tag-
ja El Camino zarándokútjairól tar-
tott előadást, illetve Prohászka Bé-
la mesterszakács a világ gasztro-
nómiájában szerzett tapasztalatait 
osztotta meg a népes érdeklődő se-
reggel szavakban és persze kóstol-
tatással. A tavalyi év kiemelkedő 
eseménye volt a második Ausztrál 
Jótékonysági Est, melynek nyere-
ségével - 1,3 millió forinttal - a Bé-
kés Megyei Központi Kórház gyer-
mekosztályait támogatták a me-
gyei ausztrálbarátok. 

(Folytatás a 3. oldalon)

Kamerával afrikai misszióban
A békési születésű és ezer szállal ide kötődő Durkó Zsolt sok-sok éve 
újra és újra elrepül Afrikába, hogy filmjeivel dokumentálja, és kétkezi 
munkájával is segítse az ott folyó munkát, melyet keresztény szemé-
lyek és szervezetek folytatnak a világ egyik legszegényebb térségében 
a rászorulók, betegek, elesettek között. Interjú Durkó Zsolttal.

- Milyen erő, gondolat, készte-
tés húz vissza újra és újra a fekete 
kontinensre?  

- 2007-ben Béres Jánossal utaz-
tam először Afrikába. Az előző év-
ben én vágtam meg azt a filmet, 
amit az unokája forgatott odakint. 
Nagyon magával ragadott. Láttam 
azt a leprakórházat, a Kongó folyó 
partján, ahol forgattak. Betegek fe-
küdtek a betonon, a földön, nők és 
férfiak vegyesen. Mindenhol a lepra, 
a fájdalom, az éhség, a kitaszított-

ság. De a nyomor mellett és ellené-
re olyan életöröm sugárzott az afri-
kai emberekből, amiből mi, európa-
iak rengeteget tanulhatunk. Például 
a bő három órás szentmiséken, ahol 
az emberek a nagy meleg és a fá-
radtság ellenére még a végén is bol-
dogan táncolnak és énekelnek. Ér-
demes újragondolnunk, vajon azok, 
amiket mi problémának tartunk az 
életünkben, valóban azok-e. Szóval 
2007 óta járok el Afrikába forgat-
ni Béres Jánossal, a Kongói Segély-

program keretében. 13 év alatt ti-
zennégy úton vagyok túl. Az eltelt 
évek alatt 17 intézményt támogat-
tunk. Építettünk egy iskolát, emel-

lett kórházakat, lepratelepeket és ár-
vaházakat gyógyszerrel és élelemmel 
láttunk el. 

(Folytatás a 6. oldalon)

Durkó Zsolt a magyar összefogásból Kongóban elkészített víztározó építését 
felügyelő helyi mérnökkel, Muyumba Matoto Gabriellel. 

KuponjátéK 
Gyűjtse a pizzás dobozokon található pontjainkat!

5 pont után AJÁNDÉK kis pizzát, 10 pont után AJÁNDÉK óriás pizzát adunk!

Figyelem!  

City Falatozó Étterem, 
Kávézó és Pizzéria

Békés, Széchenyi tér 4.

Rendezvényeket vállalunk 70 főig.
Telefonszámunk: +36/66-643-125 
Nyitva tartás: hétfőtől vasárnapig 10–22 óra között.

Korlátlan étKezés és menüKiszállítás 
hétfőtől vasárnapig 11 és 15 óra között.

Korlátlan helyben étKezés: 1250 Ft. 
elvitel és Kiszállítás: 950 Ft.

Étel/Pizza/Menü házhozszállítás Békés területén ingyenes!
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Befejeződött az energetikai korszerűsítés 

Békés épületenergetikai beruházá-
saira benyújtott, több ütemben meg-
valósuló pályázatai részeként újult 
meg a Hunyadi téri tagóvoda. A több 
mint 22 millió forintos fejlesztéssel, a 
mai kor elvárásainak megfelelő óvo-
dába járhatnak a gyermekek. A pro-
jekt keretében kilenc békési közintéz-
mény újult meg egyszerre. 

A TOP-3.2.1-16 kódszámú fel-
híváson elnyert támogatások révén 
nyílászárócsere történt, hőszigete-
léssel és fűtéskorszerűsítéssel mo-

dernizálták az épületeket, valamint 
nemes vakolattal látták el a köz-
intézmények külső falfelületeit, és 
napelemek telepítésére került sor. 
Kálmán Tibor polgármester hang-
súlyozta, a Hunyadi téri tagóvoda 
fejlesztése régóta esedékessé vált, 
örömteli, hogy ez most, a pályázat 
második ütemében megvalósulha-
tott. A szülők egy energiahatékony, 
esztétikus óvodába vihetik a gyer-
mekeiket. Békés Város Önkor-
mányzata az intézmények fenntar-

tójaként az érintett pályázat 2. üte-
mére mintegy 213 millió forint, 3. 
ütemére pedig mintegy 206 millió 
forint vissza nem térítendő támoga-
tást nyert. Az épületre napelemes 
rendszert helyeztek fel, az óvodá-
ban akadálymentesítés történt. Az 
energetikai korszerűsítés még egy 
másik ovit érint településünkön: je-
lenleg a Teleki utcai tagóvodában 
zajlanak felújítási munkálatok.   

Béres Istvánné, a Békési Kistér-
ségi Óvoda igazgatója elmondta, 
hogy az épület teljes megújulásával 
egyidejűleg az intézmény belső fala-
it is kifestették. A napelemek mű-
ködtetésével az áramfelhasználás 
éves szinten jelentős megtakarítást 
fog eredményezni. Különösen fon-
tosnak tartják az óvodai nevelésben 
is az energiahatékonyságot, mely-
hez kapcsolódóan áprilisban Te-
hetség Nap címmel óvodai rendez-
vényt hív életre a kistérségi óvoda, 
ahol a számos program között újra-
hasznosítható anyagokból fognak a 
gyerekek saját maguknak játékokat 
készíteni az óvónők vezetésével. 

A Hunyadi téri tagóvoda épülete előtt Béres Istvánné és Kálmán Tibor.

Ülésezett a DÖK
A békési diákönkormányzat 

(DÖK) februári ülésén a diákokból 
álló tagok teljes létszámmal képvi-
selték az iskoláikat. Kálmán Tibor 
polgármester vezetésével konk-
rét ötletek kerültek szóba, amiket 
a fiatalok a saját iskolájukból hoz-
tak. Felmerült közös rendezvények 
ötlete, sütivásár, középiskolai bál, 
filmklub létrehozása, és egyezte-
téseket tartottak egy közös dánfo-

ki diáknapról is. Konkrét pályáza-
ti lehetőség is felmerült, amelynek 
benyújtása még pontosítást igé-
nyel. Apáti Anna, a DÖK-öt ko-
ordináló pedagógus örömtelinek 
tartja, hogy tapasztalatcsere céljá-
ból a polgármester felvette a kap-
csolatot a békéscsabai DÖK-kel, a 
találkozásra a következő hónapban 
kerül sor. Legközelebb március kö-
zepén ülésezik újra a békési DÖK. 

Tájékoztatás az engedély nélkül létesített 
fúrt és ásott kutak bejelentéséről

Az Országgyűlés döntésének értelmében 2020. december 31-e az 
engedély nélkül, vagy engedélytől eltérően létesített fúrt és ásott 
kutak bejelentésének végleges határideje. A szabályozás értelmében, 
aki ezen időpontig nem kér fennmaradási engedélyt az engedély 
nélkül fúrt vagy ásott kútra, annak 2021. január 1. napját követően 
vízgazdálkodási bírságot kell fizetnie. 

A fennmaradási engedélyek megadásához szükséges tervdo-
kumentációk elkészítését az ingatlantulajdonos az általa vá-
lasztott cég, vállalkozó megbízásával teheti meg, az adott vál-
lalkozó, cég saját díjszabása szerint. 

Fennmaradási engedélyezési eljárást kell lefolytatni, mind az 
ásott, mind a fúrt kutakra, vagyis minden olyan kútra, amit enge-
dély nélkül létesítettek. A tervdokumentáció elkészíttetése az in-
gatlantulajdonosok költsége és kötelezettsége, ezt követően a Béké-
si Polgármesteri Hivatalnál kérelemre induló engedélyezési eljárás 
lefolytatása illetékmentes.

A kérelem letölthető a bekesvaros.hu honlapról, valamint át-
vehető a Békési Polgármesteri Hivatal portáján (Petőfi S. ut-
ca 2.) ügyfélfogadási időben. A kérelem beadásával kapcsolat-
ban információ kérhető a Békési Polgármesteri Hivatal Műsza-
ki Osztályán személyesen, vagy telefonon, a 66/411-011-es tele-
fonszámon.

Pályázható 
a Kerékpáros  barát 
szolgáltató cím

Alapító tagként Békés vá-
ros közel 10 éve tagtelepülé-
se a Kerékpárosbarát Települé-
sek Országos Szövetségének. A 
mindenkori városvezetés elkö-
telezett a biztonságos közleke-
dés feltételeinek megteremtése 
iránt. Támogatja a kerékpárral 
közlekedők, továbbá a kerék-
párt egészségmegőrzési, sporto-
lási, rekreációs, prevenciós céllal 
használók számának, arányának 
növelését célzó törekvéseket. A 
közel egy évtized alatt számos 
kerékpáros fejlesztés megterem-
tését segítette és a közeljövőben 
is szem előtt tartja az ilyen irá-
nyú lehetőségeket.

Békés Város Önkormányza-
ta ezúton tájékoztatja a békési 
szolgáltatókat a KETOSZ által 
kiírt Kerékpárosbarát szolgálta-
tó cím pályázati lehetőségéről. 

A pályázati felhívás elérhető a 
bekesvaros.hu oldalon, a Hirdet-
mények/Pályázatok között. 
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Anyakönyvi hírek

Házasságkötés:
Csikós Márk és Lakatos Csilla. 

Sok boldogságot kívánunk!
Elhunytak: 
Hégely László (70 évesen), Erdei Sándor (67), 
Vas Olga (Muntean Olga, 90), Szabó Mihály-
né Tóth Margit (97, Békéscsaba), Bágya Gyu-
láné Szász Erzsébet (80), özv. Minya Gábor-
né Pusztai Julianna (90), Czirják Pál (64, Ka-
mut), özv. Ökrös Zsigmondné Szabó Julianna 
(79, Tarhos), Gulyás Tibor (51, Bélmegyer), özv. 
Matajsz Istvánné Ilyés Julianna (90, Kamut), 
Antóni Gyula (69).

Nyugodjanak békében!

Közérdekű információk

Ügyeletes gyógyszertár
Február 22-29. 
Oroszlán Patika (Kossuth u.)
február 29.–március 7. 
Levendula Patika (Csabai u.)
március 7-14. 
Jázmin Patika (Rákóczi u.).

Gyógyszertári ügyelet
Hétfőtől-péntekig 18-20 óráig, vasárnap és ün-
nepnap 9-11 óra valamint 17-18 óra között ve-
hető igénybe. Egyes patikák szombaton is nyit-
va tartanak.

Orvosi ügyelet
A Kossuth utca 16. szám alatt (a volt Tüdőgon-
dozó épületében) érhető el.
Telefon: 66/414-514.

Békés, Piac tér 1.
Telefon: 06 -66/411-957  06-30/6355-245

békési-tem temetkezési 
szolgáltatás

Békés, Szarvasi út 27.
Egyházi vagy polgári kegyeleti  

szolgáltatás az összes temetőben.
66/640-955 Ügyelet: 0–24-ig

30/2-512-102

Lendületben a megyei „ausztrálbarátok”
(Folytatás az 1. oldalról)
Októberben az egyesület veze-

tősége részt vehetett azon a fővá-
rosi búcsúfogadáson, amelyen elkö-
szönt munkájától és állomáshelyé-
től dr. Brandon Charles Hammer, 
az Ausztrál Államszövetség ma-
gyarországi nagykövete. Részt vet-
tek a Csabai Kolbászfesztiválon is, 
ahol Liszkai Sándor vezetésével szé-
pen szerepelt a csapatuk a kolbász-
készítő versenyben. Pályázati for-
rásból televíziókészülékeket ado-
mányoztak a gyulai kórház gyer-
mekosztályának, hogy minél több 
kórteremben legyen ilyen berende-
zés. Vári Sándor és felesége felaján-
lásából disznótort is tartottak, a ser-
tést éppen ezen a közgyűlésen tá-
lalták fel az egyesülettel kapcsolat-
ban állóknak. Készítettek szilvapá-
linkát is saját termésből, ezt szintén 
a vacsorán lehetett megkóstolni.

Az Ausztrál és Békési Polgá-
rok Egyesülete stabil gazdálko-
dást folytatott, nyereséget termelt, 
melynek forrása két jelentős ösz-
szegre elnyert pályázat volt.

A 2020-as tervek között szerepel 
egy mobilkemence megvásárlása. 

A jövőben ezzel fognak látványsü-
tésekkel a lakosság előtt megjelen-
ni, például az őszi Madzagfalvi Na-
pokon. Augusztus 8-ra tervezik az 
Ausztrál Napot, és szeptember 26-
ra a III. Ausztrál Jótékonysági Es-
tet. Utóbbinál célként fogalmazták 
meg a másfélmillió forintos bevé-
tel összegyűjtését, mellyel továbbra 
is a kórházi kezelésre szoruló gye-
rekek helyzetén kívánnak javíta-
ni.  Folytatódik a könyvtárral kö-
zös előadások sora, visszatér Pro-

hászka Béla mesterszakács és Kí-
nában szervezett gasztronómiai él-
ményeit osztja majd meg az érdek-
lődőkkel. Ennek az időpontja még 
nem ismert. A tervek között - sok 
egyéb mellett - országos gasztronó-
miai és cukrászati rendezvényeken 
való megjelenés is szerepel – hang-
zott el az Ausztrál és Békési Pol-
gárok Egyesülete éves közgyűlésén, 
melynek a Nagyház Pince Borozó 
adott otthont. 

Szegfű Katalin

Lendületben a megyei ausztrálbarátok – mondta el az egyesület közgyűlésén 
Juhász Zoltán elnök.
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Elhunyt Wichmann Tamás 
Búcsúzunk Wichmann Tamás-

tól, Békés város igazi barátjától. 72 
éves korában, hosszan tartó, súlyos 
betegség után elhunyt a kenukirály, 
Wichmann Tamás kilencszeres vi-
lágbajnok, háromszoros Európa-baj-
nok és kétszeres olimpiai ezüstérmes 
kenus. Tamás a Békést, a Körösök 
vidékét és vízi világát népszerűsítő 
Egy hajóban evezünk vízitúrák el-
engedhetetlen szereplője volt, aki jó 
kedélyével, „Szent Jupátról”, a kenu-
sok védőszentjéről énekelt kenus nó-
táival színesítette a túra hangulatát. 

1979-ben az év sportolójának vá-
lasztották. Részt vett a Nemzetkö-
zi Gyermekmentő Szolgálat mun-
kájában. 1998-ban kézlenyomata 

felkerült a Csillagok Falára. 2008-
ban a Magyar Köztársasági Ér-
demrend középkeresztjével, 2010-
ben MOB-díjjal, 2013-ban Pro Ur-
be Erzsébetváros díjjal, 2017-ben 
Prima Díjjal tüntették ki. 

Utoljára 2020. január 16-án, az Év 
Sportolója gálán találkozhatott vele 
a nagyközönség, amikor pályafutá-
sát a Magyar Olimpiai Bizottság és 
az Magyar Sportújságírók Szövetsé-
ge életműdíjával ismerték el. 

Emlékét Békés város megőrzi. 
Nyugodjon békében!

folyamatosan induló e-learning tanfolyamok
Bejelentkezés telefonon:

Pogoszov Miklós +36-20/312-35-96

Székelyföldért megmozgatjuk Európát! 
A címben megfogalmazott jelmondat kíséri a székely autonómia mozgalmat Erdélyben és a Kárpát-meden-

cében. Tegyük közösen sikeressé! 
A digitális aláírás elérhető a http://www.nemzetiregiok.eu/ címen is a „Támogatom” fülre kattintva.
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Borúra derű, segít az orBáncfű!
személyes problémák, betegség miatt, vagy akár szezonálisan is bárkinél 
kialakulhat levertség, lehangoltság. Gond akkor van, ha mindez látszóla-
gos ok nélkül történik és elhúzódó, tartós „hullámvölgybe” kerül valaki.
A 2000 éve ismert gyógynövény, az orbáncfű lehet erre a megoldás. A 
szárazabb kaszálókon, bokros helyeken megtalálható évelő növény élénk-
sárga virágjaival hívja fel a figyelmünket. A virágzó szár felső 20-30 cm-es 
része az értékes, ebből vonják ki a hatóanyagot. A gyógyászatban epe-
hólyag-bántalmakban vagy gyomorfekély kezelésére használják, külsőleg 
pedig nehezen gyógyuló sebekre. Jótékony hatása igazolást nyert a levert 
lelkiállapotú, szorongó, nyomott hangulatú, depressziós betegeknél. segít 
leküzdeni az enyhe depressziót, és annak tüneteit (lehangoltság, szoron-
gás, motivációvesztés, ideges nyugtalanság). segít visszaszerezni az élet-
örömöt, különösen az őszi és téli hónapokban. Az orbáncfűkivonatok fo-
kozatosan, csak néhány hetes kezelés után hatnak. Csak megfelelő minő-
ségű terméket szabad alkalmazni, azt is az előírt adagban! 

Dr. Jeszenszky Attila, szakgyógyszerész

MiBen segíthet önnek a harila?
Állapotfelmérés (hallásvizsgálat)  Beutaló nélküli felvilágosítás a hallásja-
vítás lehetőségeiről  Csúcsminőségű hallókészülékek tB támogatással 
vagy anélkül egyénre szabottan  egyéni fül illesztékek hallókészülékhez 
(uszodai, illetve zajvédő füldugók) készítése  hallókészülékek egyénre 
szabott programozása  hallókészülék felülvizsgálata, szükség szerint ja-
vítása  hallókészüléket ápoló szerek forgalmazása  fülzúgáskezelésre is 
van lehetőség (részletesen személyesen)

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

Ovisokkal disznótoroztak 
a békési kisgazdák

Hagyományos disznótoros va-
csoráját tartotta meg február dere-
kán a Békési Kisgazdakör. Amint 
Tarkovács István elnök a Béké-
si Újságot tájékoztatta, idén ma-
gát a disznóvágást is látványelem-
mé emelték, melyre a Korona utcai 
tagóvodából hívták meg az óvodá-
sokat, valamint a Gál Ferenc Szak-
képző Iskolából látogattak el hoz-
zájuk diákok, tanárunk, Együd 
Imre vezetésével. 

A hagyományos takarmányon 
nevelt, 190 kilogrammos élősúlyú 
sertést Lipcsei Gábor állományá-
ból választották és igyekezek a régi 
koroknak megfelelően, autentiku-
san feldolgozni, a leöléstől és a ké-
zi perzseléstől kezdődően. Bondár 
Gábor a középiskolásoknak is érde-
kes módon és szakszerűen mondta 
el, hogy milyen része vannak a ser-
tésnek és hogyan lehet azokat fel-
használni. Közben az ovisoknak a 
Fenntartható Térségért Alapítvány 
játszóházat szervezett, míg Hégely 
Laci bácsi mesét mondott. Citerá-
val kísért éneklésébe a gyerekek is 

örömmel bekapcsolódtak. A kis-
gazdák Csabai utcai székházában 
zajló disznótorra a nap folyamán 
ellátogatott Kálmán Tibor polgár-
mester is. A napot toros káposztás 
vacsora zárta le.

A feldolgozott sertésből készí-
tett orjalevest, hurkát-kolbászt 
másnap este, a Békési Kisgazdakör 
a sok éve szokásos évindító disznó-
toros vacsoráján tálalták fel. Ez a 
rendezvény tavaly óta a tagság kö-
rében meghirdetett pálinkaverseny 
eredményhirdetése egyben. Össze-
sen harminc, kiváló minőségű pár-
latot bírált el a Rácz Attila önkor-
mányzati képviselő vezette zsűri. A 
legkiválóbbakat oklevéllel és ser-
leggel jutalmazták, míg dr. Tóth 
Attila, a Békési Kisgazdakör tisz-
teletbeli elnöke Lipcsei Gábor kör-
tepálinkáját különdíjjal ismerte el. 

Tarkovács István még arról adott 
tájékoztatást, hogy a békési kisgaz-
dák következő látványosabb ren-
dezvénye a határbejárás lesz, melyre 
várhatóan május derekán kerítenek 
sort.  Szegfű Katalin

Hagyományos disznótorát rendezte meg nemrégiben a Békési Kisgazdakör.
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A Békési Újságot 2020-ban újra kéthetente 
keresse a postaládájában! 

Lapterjesztéssel kapcsolatos reklamációját 
jelezheti a Békés Postahivatalban. 

Telefonszámuk: 66/411-818.



Békési újság 5PuBlicisztika 

Kendőzetlenül
Kendőzetlennek mondjuk, 

ami természetes, valósághű, nem 
hamis, nem eltitkolt, ami nyílt, 
őszinte, keresetlen. Most én is 
ilyen dolgokat fogalmaznék meg, 
kis „vegyest” hozva létre olyan 
dolgokról írván, amelyek nem 
függenek ugyan össze, de nem be-
széltünk eddig róluk a nyilvános-
ság előtt őszintén.

Jó volt a KÉSZ Bál, állíthat-
juk. Sokan voltak, jól mulattak 
az emberek, sikeres volt az anya-
gi része is. Lesz miből segíteni. Ez 
igaz is. De azt is el kell monda-
nunk - tanulnunk kell belőle - a 
bállal kapcsolatban, hogy e sorok 
írója tizennyolcadszor konferált 
és ez lassan unalmas, meg hosz-
szú. Kis frissítés ráférne a műsor-
vezetésre. A hangosítás - Szatyi 
megtisztelő barátsága, a zsírpro-
fi emberei, a briliáns technika el-
lenére - a Sportcsarnokban sosem 
lesz tökéletes. Van, ahol jól lehet 
érteni a beszédet, van ahol nem, 
vagy torzan. Van, ahol a zene 
alatt lehetetlen beszélni, van, ahol 
nyugodtan. De ez csakis a terem 
adottságai miatt ilyen. Aztán - a 
bál történetében először - nagyon 
koránra alig maradt a kajából. 
Öt adag/főre számolt a beszállí-
tó, mint eddig mindig. És eddig 
mindig még a hajléktalanszálló-
ra is jutott a maradékból, most 
nem. Igaz, a tányérok is gyorsan 
kiürültek és teljesen! Az ital fo-
gyása miatt mindig szégyenkeze-
tem a nagykernél, hiszen a zömét 
visszavittem a boltba. Idén nem. 
Szinte minden nullára elfogyott, 
és ha Gál Laci nem segít be, es-
te tízre egy szál sörünk sem ma-
radt volna. Szinte látom lelki sze-
meimmel, hogy jövőre ott fogunk 
ülni a hegynyi maradék közepén, 
mert úgy „berendelünk” ijed-
tünkben...

Más. Jó volt a Sportbál. Eddig 
sutyiban le-leszóltuk, hogy han-
gos, zajos, nem figyelnek a beszé-
dekre, sokat isznak a népek, ne-
héz tányéronként ötszáz ember-
nek meleg ételt adni, stb. Idén itt 

is meglepően megváltoztak a dol-
gok. Az emberek ittak - mert ez 
egy bál, én is ittam pár pohárka 
igen jóféle pálinkát - de nem vol-
tak részegek, hanem inkább ön-
feledten vidámak, nevettek, tán-
coltak. A zenekar és a békési fel-
lépők hamar megtalálták a han-
got velük és jó buli kerekedett ki 
az egészből. Mikor beszéd volt, 
elhallgattak, megtisztelték vele a 
beszélőt. Az étel is meleg volt, fi-
nom és bőséges. 

Más. A városban most már két 
temetkezési vállalkozás van. Az 
újjal a Szeged-Csanádi püspökség 
kötött szerződést - mint sok más 
településen az egyházmegyében - 
és nem én vagy a békési katolikus 
egyházközség. Kedves „jóakaró-
im” előbb azt terjesztették rólam, 
hogy Pestre költözöm, most meg 
ez a legújabb sláger. Enyém az új 
temetkezési vállalkozás, mondják. 
Hát bizony akkor elég nagy baj-
ban vagyok: az orvosi eskümnek 
megfelelően a betegek gyógyulá-
sáért dolgozzak (és akkor megka-
pom a TB-től a „fejpénzt értük), 
vagy esküm ellenében tegyem el 
őket láb alól, mert akkor nagyot 
kaszálok a temetésekkel? Agya-
ment és aljas, rágalmazó ember, 
aki ilyet kitalál és terjeszt.

Szerencsére azok, akik leg-
alább egy lépést tudnak még elő-
re gondolkodni, csak legyintenek 
az ilyen hírekre. Én sem hoztam 
volna szóba, csak éppen a minap 
nézett rám görbén egy betegem 
a rendelőben, hogy nem értenek 
az embereim a temetéshez, túl 
kicsi volt a sírgödör... Hát igen, 
ilyen érdekes helyzeteket produ-
kál időnként az élet. És furcsa, de 
tanulhatunk is belőlük, ha beszé-
lünk róluk. Nyíltan. Kendőzetle-
nül.

Jegyzet

Pálmai Tamás

Nőnapi köszöntés
Kedves Ünnepeltek, Tisztelt Hölgyeim!
Nincs olyan csodája a világnak, 

mely önmagában mutatná meg lé-
nyegét, hiszen minden, amit szemlé-
lünk, valaminek a tükrében, valami-
hez viszonyítva mutatja meg valódi 
arcát, igazi értékeit. A fény, a sötét-
ségtől elszakadva jelenti az elbűvölő 
újat, de a dallamnak is el kell válni 
a csendtől, hogy szárnyra kelve varázslattá váljon. Az emberi lét valódi 
értékei is efféle kettősségben bontakozhatnak ki igazán, a kettősségben, 
amely a teremtés bölcsességével nővé és férfivá formálta az embert. A 
nemzetközi nőnapon ezen nagyszerű munka, vagyis a teremtés legszebb, 
legtitokzatosabb, és talán túlzás nélkül mondhatom, legszerethetőbb kin-
csére, a nőre tekintünk az ünnep fényében. A nőkre, vagyis Önökre, akik 
érzékenységet, harmóniát, kitartást kaptak feladataik mellé. Önökre, 
akik érthetővé teszik a múltat, szerethetővé a jelent és vágyott kinccsé 
emelik az önmagukban hordozott jövendőt. 

Férfiként létezve általában határozott célok, tervek mentén járjuk be az 
imént említett idősíkokat, ám talán éppen ezért hajlamosak vagyunk arra 
is, hogy a bennünket körülvevő világot épp ezen célok néha igencsak szűk-
re szabott szűrőjén keresztül szemléljük csupán. A világ teljességéhez ön-
magunk teljességén keresztül vezet az út, vagyis a nő és a férfi megbont-
hatatlan egységén, egyensúlyán keresztül. Erről szól már az anya-gyermek 
kapcsolat, ezen egymást kiegészítő harmóniára épülnek a sikeres férfi-nő 
munkakapcsolatok milliói éppúgy, mint az emberi kapcsolatok legszebbi-
kének, a szerelemnek hatalmas kincsei, energiái is. Úgy lenne igazságos, 
ha a mindennapok együtt eltöltött pillanatai, dolgos és tanulságos órái 
mind-mind tükröznék mindazt a hálát és csodálatot, amit férfiként ér-
zünk Önökre, szerteágazó teljesítményeikre gondolva. ám ezen területek 
meglehetősen sokoldalúak, emberi létünk minden pillanatát behálózzák, 
így - valljuk be - a hála, a köszönet kifejezése gyakran áldozatul esik a hét-
köznapok rohanásának. Pedig nap mint nap elmondhatnánk: köszönjük. 

Köszönjük a szeretetet, a türelmet éppúgy, mint a törődést és a meg-
értést. Hiszem, hogy nem véletlen, hogy ide, a kibontakozó tavasz kapu-
jába került a nemzetközi nőnap ünnepe. A természet újjászületésének 
optimizmusa, a megélénkülő élet lendülete önkéntelenül is Önöket, höl-
gyeket juttatja eszünkbe, s éppúgy tisztelettel tekintünk mindannyiukra, 
mint a tavasz megannyi csodájára. Kívánom, hogy tapasztalják ma ezt 
meg egy-egy hálás szó, egy szál virág formájában. 

Isten éltesse valamennyiüket nőnap alkalmából épp úgy, mint áldásos 
életük minden percében!

Dankó Béla, országgyűlési képviselő

Szólaljanak meg a harangok!
A Keresztény Értelmiségiek Szövetségének (KÉSZ) országos el-

nöksége felkér minden Kárpát-medencei, e témára érzékeny és fo-
gékony egyházközséget, gyülekezetet - felekezettől függetlenül - 
hogy június 4-én, magyar idő szerint 16.30-kor, 100 másodpercig 
szólaltassa meg temploma, imaháza harangját, mintegy memen-
tóként Trianon 100 éves évfordulójára. A harangszó után mond-
juk el az ökumenikus Miatyánkot a magyar egység és a keresztény/
keresztyén hit érdekében és védelmében a Nemzeti Összetartozás 
Évéhez kapcsolódva.
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Kamerával afrikai misszióban
(Folytatás az 1. oldalról)
Épül Muji-Mayiban a nagy sze-

mészeti klinika, melyet a mi szol-
gálatunk is a kezdetektől támogat. 
Gomába, ahol harmincezer be-
fogadóképességű menekülttábor 
működik, ugyancsak gyógyszert 
és élelmet vittünk éveken keresz-
tül. Kórházak részére ipari mosó-
gépeket, lepedőket, takarókat szá-
zával vettünk. Mentőautót vásá-
roltunk Dr. Hardi Richárdnak, az 
ottani „csodadoktornak”, aki sze-
mészorvosként ezrek látását ad-
ta már vissza. Több varrodát hoz-
tunk létre, ezekben főleg hadiöz-
vegyek dolgoznak.  Mi vonz újra és 
újra vissza? Hogy megértsük és se-
gítsük egymást, hiszen más nem-
zetiségű vagy bőrszínű emberként 
is ugyanúgy Isten gyermekei va-
gyunk.

- Hogyan lettél egy víztározó 
építője Kongóban? 

- Egy nyári hajnalon arra éb-
redtem, erős indíttatást érzek ar-
ra, hogy Dr. Hardi Richárdhoz ki-
menjek és a segítségére legyek. 
Szemészorvosként ő már 24 éve 
szolgálja a kiküldő, teremtő Urát. 
Nagyon megörült a felajánlásom-
nak. Éppen összegyűlt a pénz egy 
víztározó építéséhez, amit rám 
bízott. Ilyen komoly vízmegtar-
tó tározót nem építettem soha, 
de mégsem a kifogásokat akar-
tam keresni, hanem fejet és tér-
det hajtottam Teremtő Uram 
előtt. Tavaly januárban a Pünkös-
di Cigánymisszió Szeretetszolgá-
latának missziósaként megérkez-
tem Kinshasába, a Demokratikus 
Kongó fővárosába. A víz itt óriási 
érték, sosincs belőle elég, az esővíz 
megtartása életmentő. A féléves 
munkámat a kórház villámrend-
szerének kiépítésével kezdtem, de 
szemműtéteknél is segédkeztem. 
Azután elkezdtük a nagy esővíz-
tárózó ásását. Kongóban, noha a 
szeptembertől júniusig tartó esős 
évszakban szinte naponta esik az 
eső, és egy-egy esőzés napi 50-80 
mm csapadékot biztosít, a nők és 
a gyerekek naponta, a fejükön 20-
30 literes kannákban, lavórokban 
hordják haza a pénzért vett vizet 

mosásra, főzésre, mosogatásra. A 
kórház által biztosított nagymére-
tű tetőfelület adta az ötletet, hogy 
ciszternát kéne építeni. Támoga-
tók is az ügy mellé álltak, és Ma-
gyarországon önkéntes munkában 
az Építőmíves Kft. megtervezte a 
200 köbméteres ciszternát. Kö-

szönet jár még a Lanterv Kft-nek 
és a Kenese Mérnöki Iroda Kft-
nek, melyek mint társtervezők 
segítettek a tervezésben. Anyagi 
forrásokat  több helyről is kap-
tunk:  Béres Jánostól, a magyar-
országi pünkösdi gyülekezetek-
től és másoktól. A ciszterna épí-
téséhez kellett 600 zsák cement, 
6500 méter tizenkettes betonvas, 
67 köbméter beton, rengeteg fa-
anyag, 24000 liter víz és sok-sok 
munkáskéz. Végül elkészült, és 
jól működik. Minden utunk során 
csodák vesznek körül, és Isten an-
gyalai vigyáznak ránk.

- Biztosan sokszor hallod, hogy 
amit tesztek, az csak csepp a ten-
gerben, nem jelentős, csupán pár 
száz ember életét könnyíti meg. 
Mi a válaszod az ilyen jellegű fel-
vetésekre?

- Valóban, amit teszünk, az 
csepp a tengerben. A tenger vi-
zét megédesíteni nem tudjuk, de 
ha kiveszünk egy vödör vizet, és 
azt megédesítve szétosztjuk, majd 

újra merítve ugyanazt tesszük, és 
ezt látva mások is csatlakoznak 
hozzánk, a helyiek is megtanul-
ják, egymásnak átadják, akkor las-
san édessé válik a nagy víz, majd 
a tenger is. A víztározó építésének 
a példáján is ezt látom, vagy ami-
kor az állandó dolgozók évről év-

re kapnak munkát a kórház építé-
sénél, ezt barátaik és ismerőseik is 
látják, megirigylik, és felhagynak a 
kunyhó melletti napestig tartó he-
nyéléssel, az örökös telefonálással, 
és elkezdenek dolgozni. Afrikában 
a nők dolgoznak, minden az ő fel-
adatuk, a gyereknevelés, az élelem 
előteremtése, a vízhordás, minden. 

- Mit tanulhat az afrikai em-
ber az európai gondolkodásból, 
a keresztény szeretet ilyen for-
mában történő megéléséről? Ér-
zékelsz bármiféle változást a ve-
letek kapcsolatba kerülő szemé-
lyeknél?

- Sokan mennek el hozzájuk Af-
rikába. Fotózzák, filmezik a nyo-
mort, ígérnek sok mindent, aztán 
örökre eltűnnek. Mi hűségesen ki-
járunk, számítanak ránk. Tízezrek 
gyógyultak meg a szolgálatunkon 
keresztül. Gondosan figyelünk ar-
ra, hogy a kórház, a lepratelep, az 
árvaház, az iskola vezetése keresz-
tény legyen, mert ők napra pon-
tosan, füzetet vezetve megmutat-

ják, hogy ki, mikor, mit, és meny-
nyit kapott. A Kabindai Kórház-
ban csak úgy kapnak a gyerekek 
élelmet, és pénzt az iskolára, ha a 
szüleik hetente egy napot a kórház 
kertjében dolgoznak. Ott megta-
nulják a kertészkedés fortélyait, és 
örömmel mesélik, otthon is csinál-
tak kiskertet, sőt még a szomszéd-
jaik is kedvet kapnak, látván, mi 
minden terem a szomszédnál.

- Hol lehet megtekinteni a film-
jeidet? 

- Amikor 1995-ben eladtam a 
pékségemet, akkor tértem át a 
filmezésre. Addigra elvégeztem a 
rendező-operatőri szakot, így elő-
ször a Duna TV-nek, majd RTL 
Klubnak és TV2-nek bedolgoz-
tam külsősként, majd nemzetközi 
cégek megkeresésére önálló stúdi-
ót alapítottam. Filmjeimet vállal-
kozóként csináltam általában, és a 
megrendelő helyezi el a televíziók 
valamelyikébe. Reklám-, referen-
cia-, úti filmek, akció és történel-
mi filmek után következett a vadá-
szati filmsorozatom. Az Alzheime-
res díjnyertes filmemet nemzetkö-
zi csatornák sugározták. A Kongó-
ról készült filmeket a külföldi ado-
mányozók helyezték el országuk 
csatornáin. Felkérésre elmegyünk 
közösségi házakba, sportcsarno-
kokba, gyülekezetekbe vetíteni és 
beszélni az utakról.

- Mire készülsz mostanában?
- Albert öcsémnek van egy 

missziós látása, a 325 ezer cigány 
testvér megtérése. Hiszek Isten-
ben, látom, és saját bőrünkön ta-
pasztaljuk a csodákat. Elfogadom 
ezt a látást, és beleállok a munká-
ba, még akkor is, ha néha hibázok. 
De eljön az idő, a megfelelő pilla-
nat, amikor a cigány testvéreink 
példák lesznek a társadalom előtt.

Képi látással áldott meg Terem-
tő Uram, és mindenben látok va-
lami jót. Ha szól az Úr, idén is in-
dulunk Kongóba, mert az adomá-
nyozó testvéreket, embereket nem 
akarjuk megfosztani attól az ál-
dástól, hogy így ők is segíthetnek 
a legszegényebbeken, és így nekik 
is nagy jutalmuk lesz. 

Szegfű Katalin

A kongói víztározó tetejének alapozásakor 23 köbméter betont dolgoztak be ké-
zi erővel egyetlen nap alatt. Végre a helyi férfiak is lapátot ragadtak.
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békési sorsok, ékési arcokB
„Szívemből szól ez a dal”

Egészen pontosan, a szívéből szól minden dal a beszélgetőtársam-
nak, Balogh Zoltánnak. A mosolygós, életvidám, bár már 65 éves 
Zoli lelkesedése, vidámsága még mindig a régi, ha zenéről van szó, 
noha a haját már fehérre festette az idő. A hév ma is fűti, s ennek 
köszönhetően…

- Te és a gitárod elválaszthatat-
lanok voltatok, vagy úgy is mond-
hatnám, hogy volt egyszer egy ze-
nekar?

- A kezdet úgy 50 éve volt, ami-
kor a kultúrházban alakítottam 
egy saját zenekart, mindössze 16 
évesen. Volt akkoriban egy má-
sik is a KISZ-ben, a Balázs Gabi 

nevével fémjelzett. Majd e kettő 
egyesült és egészen 1973-ig szóra-
koztattuk a fiatalokat a KISZ-ben 
az akkori népszerű slágerekkel és 
saját szerzeményekkel. De játszot-
tam én Békéscsabán a Palladium 
Rt. Melós Kultúrházban is 1974-
75-ben. A katonaság egy kis idő-
re közbeszólt ugyan, de leszerelés 
után csatlakoztam a Lyra együt-
teshez Mezőberényben, majd Gyo-
mán „téptem” a húrokat. Amikor 
1988-ban Füzesgyarmatra költöz-
tem, az Enter zenekarban penget-
tem, de persze mellette én is, mint 
bárki más, dolgoztam, mint főva-
dász az állami gazdaságban. Ez így 
ment 1996-ig. Úgy éreztem, ké-

pes vagyok saját dalok írására is. 
A nagy betűs élet, és a megélhe-
tési lehetőségek azonban közbe-
szóltak, és a Mátrába mentem dol-
gozni, a zenét fel kellett függesz-
tenem. Aztán 2002-ben vissza-
tértem a megyébe és a zenéhez is, 
de már csak a dalszerzőként. Igaz, 
hogy volt még egy nosztalgikus 

visszatérésem a Torony Banddel 
1997-ben, de a nyilvános fellépése-
im ideje lejárt és inkább a dalszer-
zés került előtérbe.

- Hogyan születnek a dalaid?
- Az első dalomat még 1968-ban 

szereztem. Ettől kezdve folyama-
tosan írtam őket, csak úgy, a ma-
gam örömére. Bár volt egy kis ze-
nei előképzésem, hiszen általános 
iskolás koromban harsonáztam, 
amit abbahagytam, mert nagyon 
utáltam a szolfézst, sosem kottáz-
tam le őket. Megmozdult bennem 
egy dallam, először csak fütyöltem, 
majd magnóra vettem, és a szöve-
get csak azután találtam ki. Aztán 
egy zenei profi segített 2010-ben 

és jelentősen fejlődtem szakmai-
lag és a technikai felszerelés terén 
is. Szert tettem egy szintetizátorra 
és egy mini stúdióra, de a dalok to-
vábbra is belülről jönnek. Elsőként 
a dallam, aztán a szöveg, de most 
már a hangszerelést úgyszintén 
magam csinálom hozzájuk.

- Miről szólnak?
- Tömören: az életem regényé-

ről. Nyolcvan százalékban a fele-
ségemnek írtam őket. Vagy vala-
kihez, akárkihez, nem volt konkrét 
az alany. Jön egy érzés, egy hangu-
lat, vagy tapasztalok, látok, hallok 
valamit és beugrik egy melódia, el-
kezdem fütyülni, majd szép lassan 
összeáll az egész. Aztán töröm a fe-
jemet, megszületik a szöveg, amit 
addig variálok, míg tökéletesnek 
nem érzem a melódiához. A lá-
nyom, Rebeka, klipet készít belőle 
és felteszi a youtube-ra, így mond-
hatom, hogy nagyon sok ember él-
vezheti őket, és talán az utókornak 
is fennmaradnak ezáltal. Eddig 57 
dal született a szívemből, s csak re-
mélem, hogy mások örömére is.

- Milyen embernek tartod ma-
gad? 

- Egyszerűnek. Mások szerint jó 
ember vagyok, aki tisztel másokat 
és mindig egyenes. Persze nekem 
is, mint mindenkinek, vannak még 
vágyaim, például szeretnék haza-
költözni a saját vadászházamba, 
amely az erdő mélyén lapul. álmo-
dom még egy saját koncertről saját 
dalokkal.

- Mire vagy a legbüszkébb?
- A két lányomra. Mert szé-

pek, okosak, hiszen diplomája van 
mindkettőnek és sikeresek. Megta-
lálták a helyüket az életben, még 
ha legnagyobb bánatomra nem itt-
hon, hanem külföldön.  Gugé

Következő beszélgetőtárs: Oláhné 
Szabó Erzsébet.
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ADJUNK ESÉLYT 
AZ ÉLETRE NEKIK IS!
Telefon: 70/947-35-04, 

20/399-78-09.  
Honlap: 

www.bekesiallatvedok.hu
Adószám: 

18392607-1-04.

Ebédrendelés 
a Polgármesteri 
Hivatal konyhájától

A Békési Polgármesteri Hi-
vatal konyháján, munkanapo-
kon házias ételekből készített 
napi menü igényelhető elvitel-
re. (Kiszállítást nem vállalnak.) 
Igényléseiket a hivatal nyitva-
tartási ideje alatt minden nap 
14 óráig tehetik meg személye-
sen vagy telefonon. A kedvez-
ményes menüre való igényüket 
a szociális szolgáltató központ-
ban jelezhetik, a Jantyik u. 1. 
szám alatt. A Békési Polgár-
mesteri Hivatal konyhája te-
lefonszáma: 66/411-011/170-es 
mellék (Csorba János konyha-
vezető).

A menü ára: 650 Ft. Át-
vehető a Békési Polgármes-
teri Hivatal konyháján (bejá-
rat a Piac felől) munkanapo-
kon 11:00-13:30 óra között A 
szociálisan rászoruló sze-
mélyeknek 450 Ft. Békés Vá-
rosi Szociális Szolgáltató Köz-
pont Idősek Klubjaiból elvihe-
tő vagy helyben fogyasztható 
el munkanapokon 11:30-13 óra 
között.

Hirdessen a Békési Újságban! Telefon: 30/432-20-30. E-mail: bekesiujsag@gmail.com

 Kövesse híreinket 
folyamatosan 

a közösségi médiában!
Címünk: www.facebook.com/bekesujsag
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Látványosságok nyomában Szicíliában 
Nagyszámú érdeklődő jelenlétében tartotta meg úti beszámolóját 
Molnárné Bányai Sára a Püski Sándor Könyvtár olvasótermében. A 
nyugalmazott gimnáziumi tanárnő nem először hozott fényképe-
ket és filmet aktuális utazásáról, mellyel az a célja, hogy az érdek-
lődőknek örömet okozzon, hogy segítsen nekik kiszakadni a dolgos 
és szürke hétköznapokból. 

Az előadó tavaly októberben 
járt férjével Szicília szigetén. A 
néhány napos társasutazás so-
rán igyekeztek megismerni a dé-
li sziget jelentősebb települése-
it, épített értékeit, palotáit, val-
lási szent helyeit, székesegyháza-
it, továbbá természeti látványos-
ságait, mediterrán növényvilágát. 
Jártak mások mellett Taorminá-
ban, Cataniában, Palermóban, 
Cefaluban és Agrimentoban is. 
Egészen közel jutottak a máig ak-
tív vulkán, az Etna lankáira, amely 
- az állandó morajlásával és kénes 
szagával együtt - igencsak félelme-

tes élmény volt, amint azt Molnár-
né Sára érzékletesen elmondta.

Élvezettel mesélt a sziget törté-
netéről, szimbólumairól és persze a 
maffiáról, amely Szicília nevét hall-
va sokaknak eszébe juthat. Eljutot-
tak arra a településre, Savoca-ba, 
amely arról nevezetes, hogy ott for-
gatták a máig leghíresebb gengsz-
terfilm, A Keresztapa több jelene-
tét. Erre építik a település teljes 
idegenforgalmát, így óriási érdek-
lődés övezi. A világ minden tájá-
ról jönnek ide turisták, filmbará-
tok, lelkes rajongók, ezért lépten-
nyomon a filmmel kapcsolatos em-

lékhelyekre, relikviákra lehet buk-
kanni.

Előadását Molnárné Bányai Sára 
a saját maga által készített, szép fo-

tókkal illusztrálta, majd a beszámo-
lót egy hosszabb lélegzetű film zárta 
le, szintén az utazás legemlékezete-
sebb pillanataiból.  Szegfű K.

A csodaszarvastól 
a Hunyadiak hollójáig

A Nefelejcs Irodalmi Kör leg-
utóbbi, február 18-ai rendezvényén 
Halmágyi Miklós történész-levél-
táros előadásán vehettek részt az 

érdeklődők, a református gimná-
ziumban. Elsőként, házigazdaként 
Gellénné Körözsi Eszter, az intéz-
mény tanára mutatta be röviden az 
előadót. Megtudhattuk tőle, hogy 
jelenleg a Magyar Nemzeti Levél-

tár Békés Megyei Levéltárában dol-
gozik, de történelem szakos tanár 
is, valamint történész. Elsősorban a 
középkor történelme érdekli. 

Ezen az előadásán Halmágyi 
Miklós Arany János néhány törté-
neti témájú verseinek forráshátte-
réről szólt a békési irodalombará-
toknak. Az előadó nagyfokú vers-
tudásáról, versmemorizálásáról is 
bizonyságot tett, hiszen az általa 
megismertetett versekből sokat idé-
zett. S az általa megemlített versek 
eredetéről, történeti, irodalomtörté-
neti forráshátteréről szólva mutatta 
be Arany János ismert, vagy kevés-
bé ismert történeti témájú verseit. 
Bemutatta a Rege a csodaszarvasról, 
a Keveháza, a Buda halála, a Szent 
László füve, a Zách Klára, a Szent 
László, a Both bajnok özvegye, a 
Mátyás anyja című verseket, vala-
mint Arany János hatalmas művét, 
a Toldi trilógiát, azaz a Toldit, a Tol-
di szerelmét és a Toldi estéjét.  

Zsombok Imre

Molnárné Bányai Sára A Keresztapa című film rendezőjének, Francis Ford 
Coppola-nak a tiszteletére állított emlékhelynél a szicíliai Savoca-ban.
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Halmágyi Miklós.

Április 1-től csak zöldkukából 
viszik el a zöldhulladékot

A DAREH Önkormányzati Társulás döntése értelmében a béké-
si lakosok 240 literes, ingyenes zöldhulladékgyűjtő, valamint 300 li-
teres ingyenes komposztáló edényt kaphatnak a zsákban beérkező 
zöldhulladék mennyiségének csökkentése érdekében. A tervek sze-
rint ez év április hónaptól a zsákos zöldhulladékgyűjtési rendszert 
megszüntetik városunkban.

Zöldhulladékgyűjtő edényt kaphat az a természetes személy, in-
gatlanhasználó, akinek mindeddig nem volt ilyen edénye, emellett a 
közszolgáltatási nyilvántartásban szerepel békési felhasználási hely-
lyel, továbbá nincsen hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjhátra-
léka (igazolás utolsó negyedéves számla bemutatása, vagy annak befi-
zetését igazoló szelvény). Az edény arra a fogyasztási helyre kérhető, 
amire a közszolgáltatási szerződés kiterjed. Az edények átvehetők a 
Verseny u. 4. szám alatt keddenként 8-12 óra és 12:30-16 óra között, 
érvényes személyi igazolvány és lakcímkártya felmutatását követő-
en, meghatalmazott esetén írásbeli meghatalmazás birtokában. Az 
átadáskor a DAREH BáZIS Hulladékgazdálkodási Nonprofit Zrt. 
használati megállapodást köt. Az edények darabszáma korlátozott, 
átvételük érkezési sorrendben, a készlet erejéig lehetséges. Az edény 
elszállítása az átvevő feladata. 
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- Milyen út vezetett el oda, ahol 
most tartasz, családilag és a pályá-
don?

- Szép nagycsaládban nőttem fel, 
három lánytestvérem van, akik-
kel nagyon szoros a kapcsolatom. A 
szüleim 40 éve házasok, mindig pél-
dák voltak előttem hűségben, kitar-
tásban és abban, ahogyan egymást 
segítik, elfogadják minden helyzet-
ben. A férjemmel, Jónás Attilával 
20 éve alkotunk egy párt és van egy 
gyönyörű, okos, 11 éves lányunk, 
Petra. Évekig a kereskedelemben 
dolgoztam, mint eladó, majd a Ká-
rolyi Tüzépen irodai adminisztrá-
torként, de lényegében ez is keres-
kedelem volt. Három éve a Magyar 
Pünkösdi Egyház Országos Cigány-
missziónál dolgozom és minden pil-
lanata a munkámnak tele van ki-
hívásokkal. Konferenciákat, veze-
tőtalálkozókat szervezek, általános 

iskolában áhítatot tartok, a Pepita 
Adományközpontot vezetem. Ön-
kéntesként a Kegyelem Gyülekezet 
gyerekmisszió jának a vezetője va-
gyok, vasárnaponként kisiskolások 
számára Bibliakört tartok. Három 
éven át egy szuper csapattal tábort 
szerveztem a gyerekeknek, aminek 
tervezem a folytatását.

- Mit tartasz az eddigi legna-
gyobb sikerednek?

- Biblia tanulmányi versenyen 
elért országos 3., majd 2. hely a 
gyerekekkel, a Pepita Adomány-
központ elindítása, egy 1000 fős 
Országos Konferencia sikeres meg-
szervezése Szabolcs megyében. 
Mindezek mögött annyi munka, 
nehézség, türelem, alázat és per-
sze öröm volt, hogy nem tudok kü-
lönbséget tenni köztük.

- Hogyan képzeled el az életed 
10-20 év múlva?

- Hát biztos, hogy nem fogok pi-
henni a későbbiekben sem. Remé-
lem, hogy a lányomnak tudok át-
adni olyan értékeket, amitől 20 év 
múlva látni fogom őt érdek nélkül, 
önzetlenül segíteni olyan helyen, 
ahol szükség van rá. A misszió óta 
nem tudom elképzelni az életemet 
más területen, jó olyan célért dol-
gozni, ami társadalom átformáló 
erejű. Szeretnék ennek a része len-
ni 10-20 év múlva is. 

A Stafétát Kisné Sajben Kittinek 
adom tovább.

NÉVJEGY
Név: Orbán Irma Ildikó
Foglalkozás: egyházkerületi titkárságvezető
Kedvenc könyv: Philip Yancey: 
      Meghökkentő kegyelem
Kedvenc zene: nincs, szeretem a csendet
Kedvenc film: Igazából szerelem
Kedvenc étel, ital: fehér boros crevette rák, limonádéKedvenc hely: az otthonom
Kedvenc időtöltés: kirándulás, túrázás

Staféta
Rovatgazda: 

Serfecz Dávid

Sikerrel folyik a főzőtanfolyam 
Mexikói zöldséges csirke, citromos szószba ágyazott tejszínes garné-
la és currys csirkemell is készült az elmúlt hetekben a Kecskeméti 
Gábor Kulturális Központban, a Bróda László szakácsmester veze-
tésével megvalósuló főzőtanfolyamon. A Laci konyha fantázianevet 
viselő rendezvénysorozatra egyre több békési látogat el. 

Mindig csatlakoznak újabb és 
újabb érdeklődők, így a közösség 
egyre bővül, színesedik. Bár a hi-
ánypótló tanfolyamot eredeti célki-
tűzései szerint kezdő szakácsoknak 
hirdették meg, sok esetben láto-
gatják már gyakorló (és gyakorlott) 
háziasszonyok és főzni szerető urak 
is. Az életkori paletta a tízévestől 
a nyugdíjas korosztályig terjed. A 
magyaros ételek mellett mostaná-
ban egyre többször kikacsintottak 
más országok ízvilága felé és főztek 
garnélát, currys csirkemellet. 

- A foglalkozások általában he-
tente csütörtökön 17 órától kerül-
nek sorra intézményünk tankony-
haként is szolgáló, emeleti tanfo-
lyamos termében. Ilyenkor min-
dig azt is megbeszéljük, hogy mi 
legyen a következő menü, vagyis 
mi az, amit az érdeklődők szívesen 
megtanulnának főzni. A kulturális 
központ honlapján és közösségi ol-
dalán érdemes figyelni az esemény-
meghívásokat és plakátokat, mert 
közkívánatra az elkészített ételek 
receptjei most már oda is felkerül-

nek – tájékoztatta a Békési Újság 
Túri Andrea, a Kecskeméti Gábor 
Kulturális Központ igazgatója. 

A főzőtanfolyamon való részvé-
tel ingyenes, és bárki bármikor be-
kapcsolódhat. Sz. K.

Bróda László szakácsmester vezetésével zajlik a főzőtanfolyam a kulturális 
központban.
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Telefon: +36-30/46-73-199 
+36-30/95-82-349

E-mail: gapixfoto@gmail.com 
Webcím: www.gapixfoto.hu

- Jegyes fotózás
- Családi események megörökítése
- Keresztelők
- Babafotózás

Esküvői fotózás 
- kreatívtól a lakodalomig!

ENTER PC SZERVIZ
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: zárva
kedd–péntek: 
8:30–12 óra, 13 óra–16:30

ENTER
PC SZERVÍZ
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Eladó: 3 db rádió (egy üzemképes), kerti napo-
zóágy, szék, nokedli, pad, lóca, tönk pad, dísztá-
nyér tartófogas, dísztányér, ökör járom + vonó-
rúdja. 20/445-73-48.
Eladó: 50 l üvegballon, rotakapához terepgumi 
felnivel, EFKO láncfűrész kis hibával, Niva hátsó 
kipufogódob. 30/495-49-62.
Eladó: jó állapotú, jól felszerelt férfi bicikli, 
nagy ovális alakú százéves tükör. Tel.: 30/321-
35-52.
Régi kard eladó. Rézmozsarat, ezüstpénzt be-
számítok. Tel.: 20/49-52-173.
Légpuskát vennék 10 ezer Ft-ért. Tel.: 30/513-
19-56.
Eladó: Western Energy 240 kombi gázkazán 
üzemképes állapotban 75 ezer Ft-ért, 80 l-es 
üzemképes Hajdu villanybojler 5500 Ft-ért, 120 
l-es üzemképes villanybojler 6500 Ft-ért. Tel.: 
20/221-53-84.
Autóba szerelhető gyermekülés (nem magasító) 
eladó. 70/306-31-52.
Szekrénysor, konyhaszekrény, ebédlőasztal el-
adó. 20/571-83-79.
Régi mozsarat, vasalót, kardot, bajonettet, régi 
pénzt, egyebeket vennék. Tel.: 30/513-19-56.
2 db automata mosógép eladó. 70/306-31-
52.
Eladó: étkészlet, gyümölcscentrifuga, hatsze-
mélyes kávéfőző, Móra négy égőfejes gáz-
tűzhely, férfi kerékpár, kemping kerékpár. Érd.: 
50/117-48-62.
Eladó: konyhai sarokülő, hajlított vázú női ke-
rékpár, 28-as mountain bike kerékpár, 2 db 
rotakapa járókerék (racsnis). 30/27-28-342.
Eladók: fotelok, Gabi heverők, gyermekülések, 
járóka, Electrolux vízmelegítő, Trabant üléshu-
zat, téli gumiabroncs tárcsával (155/70/R13). 
Tel.: 20/391-74-90.
Eladó: ÉTI-20 gázkazán, Lampart gázkonvek-
tor, 28-as Csepel női kerékpár. Tel.: 30/68-
54-977.
Eladó: vezetékes gáztűzhely, palackos gáztűz-
hely, hőtárolós gázbojler, 5 l-es villanybojler, 
villanysütő, gázpalack. Érd.: 66/643-333, esti 
órákban.
Eladó: bejárati ajtó, középszőnyeg, dohányzó 
asztalok, Luznik lábbal hajtós varrógép, befőttes 
üvegek (8 dl és 1,7 l). Tel.: 70/612-83-74.

Békési újsághirdetés10

Ingatlan 2-5 millió Ft között

799 m2-es telken kisebb, felújításra szoruló ház-
eladó 3,5 millió Ft-ért. Érd.: 70/256-97-77.
Falusi CSOK listán szereplő településen, Körös-
tarcsán, két utcára nyíló telken háromszobás 
családi ház eladó 4 millió Ft-ért. Érd.: 20/425-
87-09.
A Mátra utcában, a Fürdő szomszédságában 
felújítandó ház eladó nagy portával. Irányár: 4,9 
millió Ft. Érd.: 20/33-93-474.

Ingatlan 5-7 millió Ft között

A Magyar utcában családi ház eladó. Irányár: 5,8 
millió Ft. Tel.: 20/491-03-21. 
Ady egyszobás, harmadik emeleti lakás eladó. 
Irányár: 5,8 millió Ft. Tel.: 20/93-73-818.
Városközpont közeli parasztház nagy telekkel 
eladó. Irányár: 5,8 millió Ft. Tel.: 30/98-55-681.
Csatárkerten kövesút mellett sürgősen tanya el-
adó. Ár: 6 millió Ft. Tel.: 30/96-18-765.
Deák Ferenc utcában felújításra szoruló három-
szobás nagykertes családi ház sürgősen eladó. 
Irányár: 6,5 millió Ft. Érd.: 20/320-95-25.  
Mátra utcai régi típusú, egyszobás, de nagy te-
lekkel rendelkező házamat elcserélném tömbla-
kásra. Irányár: 7 millió Ft. Érd.: 30/402-26-37.

Ingatlan 7-10 millió Ft között

2+félszobás, nappalis családi ház eladó a Má-
tyás király utcában 7,2 millió Ft-ért. Tel.: 70/36-
13-776. 
Váradi u. 30/1. szám alatti összkomfortos csa-
ládi ház eladó 8,5 millió Ft-ért. Érd.: 20/770-73-
40.
Ady negyedik emeleti, kétszobás lakás eladó 8,6 
millió Ft-ért. 20/295-81-34.

Ingatlan 10 millió Ft fölött

Jól karbantartott, kétszobás kertes ház. Irányár: 
11,8 millió Ft. Érd.: 30/43-42-297.
Irányi utcában kétszobás ház eladó 12 millió Ft-
ért. Tel.: 30/96-18-765.
Családi ház eladó a Lánc u. 29. szám alatt. 
Irányár: 12 millió Ft. Tel.: 20/36-49-517.
Muronyban hatszobás, dupla portás ház eladó 
16,6 millió Ft-ért. Tel.: 20/295-81-34.
A Posta utcában kétszintes, 108 m2-es, három-
szobás + nappalis ház eladó 18 millió Ft-ért. 
Tel.: 70/38-578-70, 70/620-39-26.

Tisztelt Olvasóink!
Az apróhirdetésekben szereplő ada-
tok hiteles sé  géért szerkesztőségünk 
neM vállal felelősséget. Csak lakossági 
apróhir detéseket adunk közre.

InGATLAn 

TiszTelT olvAsóinK! 
lapunkban KizárólAG olyan 

ingatlanhirdetéseket te szünk kö zé, 
amelyben FelTÜnTeTiK 

Az in GATlAn iránYáráT is.  
Megértésüket köszönjük.

KIAdó InGATLAn
Békéstől 6 km-re, kövesút mellett komfortos ta-
nya kiadó. Tel.: 20/46-32-533.

KerT, SZánTóFöLd
1108 m2-es zártkert kőházzal, Sebők kertben el-
adó. Villany, fúrt kút van. Irányár: 950 ezer Ft. 
Érd.: 20/92-93-720.
Sebők kertben zártkert eladó. Tel.: 20/20-60-
161.
Malomasszonykertben, a járdás dűlőben eladó 
zártkert gazdasági épülettel. Áram és fúrt kút 
van. 30/253-22-20.
Malomasszonykertben bekerített kert 3 fázis-
sal, fúrt kúttal, zárt felépítménnyel eladó. Érd.: 
70/279-62-26.
Sürgősen elcserélném békési 0127/10-11hrsz. 
2,45HA. 76,93AK értékű szántóföldemet kamuti 
szántóföldre esetleg Kamuttal határosra. Tel.: 
30/401-33-62.
Malomasszonykertben 2252 m2 (6 kvadrát) 
bekerített kert, 3 fázissal, fúrt kúttal, zárt fel-
építménnyel eladó. Irányár: 1,8 millió Ft. Érd.: 
70/279-62-26.
Malomasszonykertben, a városhoz közel, a 
járdás út mellett 2403 m2-es, 10,43 AK gyü-
mölcsöskert eladó. Villany és ásott kút. Érd.: 
70/414-31-39.
Kert eladó a Malomasszonykertben gazdásági 
épülettel. Érd.: 30/468-73-38.
Szécsénykertben 1040 m2 kert eladó vízzel, vil-
lannyal. Érd.: 20/285-18-50.
Muronyban, a Murvahelyi zártkertben 1152 m2 
kert eladó. Víz, villany, pince. Érd.: 30/97-48-
463.
Malomasszonyketben 1058 m2-es kert eladó víz-
zel, villannyal. Érd.: 30/71-28-431.

JárMű, ALKATréSZ
Forgalomból ideiglenesen kivont utánfutó eladó. 
20/93-93-211.
4 db 50%-os állapotban lévő autógumi kedvező 
áron eladó M+S195Rx14C. 20/93-93-211.
Régi motorkerékpárt vennék: MZ, Simson, Jawa, 
Pannónia, egyéb. Maximum 50 ezer Ft-ért. Tel.: 
20/49-521-73.
4 db alufelnire szerelt nyári gumi (155x70x13) 
eladó. 70/306-31-52.

áLLAT
Japán tyúkokat vagy kistestű díszbaromfi tyúko-
kat keresek megvételre. Tel.: 30/433-79-89.
Friss fürjtojás eladó (étkezésre és keltetésre), 
Hajnal u. 19. 30/85-81-911.

TárSKereSéS
Látássérült, zárkózott, komolyzenét kedvelő, 
27 éves békési fiatalember feleséget keres. Tel.: 
70/268-68-15.
165/72, 57 éves, káros szenvedélyektől mentes 
szakmunkás férfi komoly kapcsolatot keres kor-
ban hozzáillő független nővel. Tel.: 70/538-21-
22.

SZoLGáLTATáS
Figyelem! Az apróhirdetés szolgáltatás rova-
ta NEM ingyenes. A vállalkozók árajánlatért 
keressenek minket! Tel.: + 36-30/432-20-30. 
E-mail: bekesiujsag@gmail.com.

Hűtők, fagyasztók, kombinált hűtők javí-
tása. Szívós Ferenc. 00 36-70/311-99-07.

Veszélyes beépített fák szakszerű kivágá-
sa, gallyazása. Tetőjavítások, ácsmunkák, 
széldeszkázás, csatornázás, bádogozás. 
Tel.: 20/472-96-58.

Szobafestést, mázolást vállalok kiváló mi-
nőségben, kedvező áron. Kis Zoltán 0036-
30/843-2790.

MunKáT KereS, AJánL
A Berczi Gumiszerviz fiatal munkatársat keres. 
Tel.: 30/466-75-45.
Idősgondozói munkát keresek. 30/357-18-43.

eGyéB 

Akció! Száraz kemény konyhakész tűzifa 
eladó. 3100 Ft/mázsa. Tel.: 0036-20/396-
6642.

Eladó 20 literes dagasztógép rozsdamentes üst-
tel: Ára: 165000 Ft. Tel.: 70/279-39-73.
Jó állapotú teatűzhely eladó. 20/93-93-211.
Eladó: rácsos gyermekágy, fa etetőszék, 
üstház, 90 m-es hosszabbító, Stihl fűka-
sza, Stihl FS üzemanyagtank, vaskerék, 
krumpli kidúró, rota utánfutó. 30/643-27-56, 
20/429-79-77.
Fikó70 típusú tűzhely eladó. Tel.: 20/375-06-
89.
Eladó: virágtartók, barackpálinka, kézi pántolók, 
törpe nyúl, biztonsági rács, régi bakelit hangle-
mezek, antik könyvek. 30/938-63-80.
105x110 cm méretű fiaztató láda (kutyák, ci-
cák részére) és egy terménydaráló eladó. Tel.: 
70/94-95-581.
Eladó: Schwinn Csepel kemping kerékpár újsze-
rű állapotban, háromszemélyes hintaágy újszerű 
állapotban. Érd.: 30/826-17-80.
Eladó: táskavarrógép, vadász fegyverszekrény, 
vadász hátizsák, vaságy matraccal, vasvályúk. 
Tel.: 30/907-40-66.
Eladó: cementvályú (150x35 cm, 1500 Ft/db), 6 
m-es horganyzott 5/4” ásott kútba való vascső 
locsoláshoz 4000 Ft-ért. 70/236-35-37.
Eladó: háromrészes ülőgarnitúra, rekamié, gáz-
palack, előszobafal, 26-os női német kerékpár, 
37-38-as munkásbakancs, női bundák, kabá-
tok, ruhanemű, barackpálinka, szilvapálinka, ab-
lakszárnyak. Érd.: 30/905-49-14.
Disznóvágó asztalt, tollat, hagyatékot, régi bú-
torokat, lószerszámot, régi babakádat veszek. 
30/828-77-27.

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: március 3. kedd 12 óra

ingyenes apróhirdetés!

Apróhirdetések

Fess 
Rochilde

ÚJ ÁRU 
ÉRKEZETT!

▶  dzsekik
▶  női felsők
▶  ingek
▶  ruhák
▶  sötételők,  

függönyök
▶  táskák

JELMEZ- 
KÖLCSÖNZÉS

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



Békési újság 11hirdetés, felhívás

PÁLYÁZATI KIÍRÁS
A Békési Újságot kiadó Családért Alapítvány a 2021-es Békési Kalendáriumhoz 

pályázatot ír ki magánszemélyeknek.

Az irodalmi pályázat címe: „Múltunk darabkái a jövőnk építőkövei”
Pályázni lehet a témában elkészített visszaemlékezésekkel, novellákkal, 

költeményekkel maximum 2 gépelt oldalon.

A fotópályázat címe: „Apró részletek Békésről”
Pályázni lehet egyedi fényképekkel (legfeljebb 10 db archív vagy mai felvétellel, 

papíros vagy digitális formában), vagy 5-8 darabból álló, 
egyetlen témában elkészített fotósorozattal. 

A pályázAtok BeAdásánAk hAtárideje: 2020. július 1.
A legjobb írások, valamint fotók és fotósorozatok belekerülnek az ősszel megjelenő 

2021-es Békési kalendáriumba, készítőket a kiadvány ünnepélyes bemutatóján megjutalmazzuk!

A PÁLYAmunKÁK 
eLjuTTAThATóK:

-  személyesen 
a felnőtt könyvtárba 

-  postán  
a Családért Alapítványnak 
címezve 
(5630 Békés, Petőfi utca 20.) 

-  elektronikusan 
a bekesiujsag@gmail.com címre

Elvárásunk, hogy a digitális fotók 
hosszabbik oldala minimum 2000 

pixel legyen. A papírképeket 
készítőiknek visszaadjuk.

Legyen ön Békés legsikeresebb 
állandó kiadványának, 

a 16. alkalommal megjelenő 
Békési Kalendáriumnak 

 a szerzője! 

KÖNYVAJÁNLÓ
Békésen is megvásárolható a Dél-al-
földi Talentum Akadémia kiadá-
sában tavaly év végén megjelent, az 
Erdős Pál-Székely Árpád szerzőpá-
ros munkássága nyomán létrejött, A 
Tiszák titkai I. - Egy család, amely 
két miniszterelnököt adott az or-
szágnak című könyv. 
A kötet kronologikusan végig vezeti 
az olvasót a nagy múltú Tisza család 
életútján, a mellékletek között pedig 
ezidáig még soha nem publikált fényképek is találhatók. A kötet 
ára: 2950 Ft.

A „Tiszák titkai i. – egy család, 
amely két miniszterelnököt adott az országnak” című könyv 

megvásárolható a következő helyszíneken:
 Békés városi Püski sándor Könyvtár
 Csaba Center földszinti információs pult

A könyv kiadását 
az emberi erőforrások Minisztériuma támogatta.
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Csapadékvíz-elvezető rendszer fejlesztése Békésen
Békés Város Önkormányzata pályázatot 

nyújtott be „Békés, csapadékvíz elvezetés ki-
alakítása II. ütem” címmel, mely pályázat 100 
%-os támogatás intenzitás mellett 378,4 millió 
Ft támogatást nyert el. 

A projekt konkrét célja a fejlesztéssel érin-
tett területek (Malomasszonykerti csatorna, 
Babilon sor, Fonó utca, Kalász utca, Kereszt 
utca, Décserikerti csatorna) csapadékvíz elve-
zetésének kialakítása oly módon, hogy azok 
alkalmasak legyenek a vízgyűjtő területeiken 
keletkező rendkívüli mértékű csapadékvizek 
befogadására, zavartalan tovább vezetésükre 
és a helyi befogadóba juttatására, valamint a 
belvizek gyűjtését és ideiglenes tározását vég-
ző Cigányvízláda és Puskaporos tározó kotrá-
sa valósul meg annak érdekében hogy a gyűj-
tőhálózatból összegyülekező vizek ideiglenes 
tározása megoldott legyen.

Hogyan járulhat hozzá a lakosság a víz 
helyben tartásához?

A városi csapadékvízgyűjtő-rendszer jól 
működik, de a lakosság feladata, hogy a csa-
padékvíz egy részének helyben tartásával, il-
letve a rendszerbe kerülésének késleltetésével 
segítse a rendeltetésszerű működést és megkí-
mélje az extrém terhelésektől azt.

Víztározás

Az éghajlatváltozásból adódóan Békésen is 
változik a csapadék éves eloszlása. Egyre jel-

lemzőbb az egyszerre lehulló nagy mennyisé-
gű csapadék és a hosszabb száraz időszak vál-
takozása. Ezért is fontos, hogy előre gondos-
kodjunk ezen vizek részbeni felfogásáról, táro-
lásáról. Az ivóvíz és az öntözővíz nagy kincs, 
mert a rendelkezésre álló egészséges édesvíz 
mennyisége rohamosan csökken.

Tény az is, hogy a begyűjtött esővízzel való 
öntözés sokkal jobb a növények számára, mint 
az ivóvízrendszeren érkező kemény, klóros víz 
vagy a talajvízből nyert hideg víz. Az is el-
mondható, hogy az esővíz olcsóbb, mint a veze-
tékes ivóvíz és a vízfelhasználás akár 50 %-a is 
kiváltható esővízzel, pl.: öntözés, WC-öblítés.

A legegyszerűbb gyűjtési forma a tetőről 
érkező esővizek felfogására az ereszcsatorna 
végén elhelyezett tároló. Ezen kívül a talaj-
szint alá elhelyezett tárolóban is gyűjthetjük 
az esővizet, úgynevezett ciszternában. Ezzel a 
módszerrel helyet takarítunk meg a kertünk-
ben, illetve a későbbiekben nem lesz kitéve a 
felfogott víz az időjárási viszonyoknak. 

Amennyiben az így gyűjtött esővi-
zet tisztítás nélkül gyűjtjük, kizáró-
lag öntözési céllal használjuk fel. 
Amennyiben másra is fel kíván-
juk a vizet használni, azt tisz-
títani kell, amelynek számos 
hatékony módszere létezik 
már.

Amennyiben komo-
lyabb esővízgyűjtő és -tá-

rozó berendezést szeretnénk kialakítani ott-
honunkban, annak tervezését, kivitelezését 
mindenképpen érdemes szakemberre bízni!

A csapadékvíz helyben tartásának, tárolá-
sának egyik egyre népszerűbb formája a ker-
ti tó, amely méretétől függően akár komoly 
mennyiséget is tározhat. A kerti tó jó hatás-
sal van a kert klímájára, mivel párásítja a leve-
gőt, de jelentős mennyiségű fajnak élőhelyül 
is szolgálhat. Télen a tájolástól függően a la-
kóház benapozását is javíthatja.

A projekt Európai Uniós támogatás segítségével, 
a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg.
Projekt címe: Békés, csapadékvíz elvezetés kialakí-
tása II. ütem 
Projekt azonosító: 
TOP-2.1.3-16-BS1-2017-00011
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Az utolsó darabok még kaphatók 
a Békési Kalendáriumból

A könyvbarátok valósággal el-
kapkodták, így már csak az utol-
só néhány darab vár olvasójára a 
2020-as Békési Kalendáriumból. 
Az olvasók körében óriási sikert 
aratott és a mindeddigi legsike-
resebbnek tartott kiadvány már 
pusztán a Püski Sándor Könyv-
tárban vásárolható meg, igen-
csak korlátozott példányban. 160 
színes oldalon értékes helytörté-
neti írások, visszaemlékezések, 

remek fotósorozatok, fejtörők, 
úgyszólván Békés múltja és jele-
ne, mindössze 850 Ft-os áron. 

Felhívjuk a Békési Kalendárium 
játékos kedvű olvasóinak a figyel-
mét, hogy a benne közölt kereszt-
rejtvény nyereményjáték beküldé-
sének a dátuma: április 30-a. Vár-
juk megfejtéseiket! A beküldők 
közül öten az elsők között juthat-
nak a következő, 2021-es Békési 
Kalendárium ingyenpéldányához.

Táncház a nemzeti ünnep előtt
Március a tavaszvárás és forra-

dalom hava. A Kecskeméti Gá-
bor Kulturális Központ a nem-
zeti ünnep előtti napon, márci-
us 14-én rendezi meg Forradalmi 
Batyus Táncházat, melyre ven-
dég is érkezik Gyomaendrődről. A 
Körösmenti Néptáncegyüttes mű-
vészeti vezetője, Kovács Sándor ve-
zeti majd a programot, melynek 
helyszíne a színházterem lesz. Este 

hattól az első két órában a legki-
sebbek tanulhatnak népi játékokat, 
mondókákat, tánc alaplépéseket. 
Az est hátralévő részében pedig a 
felnőtteké a főszerep. A vendéglá-
tás a megszokott módon ez alka-
lommal is batyus. A talpalávalót 
a Suttyomba Zenekar szolgáltatja. 
Támogató az Emberi Erőforrások 
Minisztériuma és a Csoóri Sándor 
Alap. 

 LapunKat Kéthetente 
Keresse a postaLádájában! 

Békési Újság – a békési családok lapja
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Szánthó Albert utcai részlet a hatvanas évek második feléből. Az 
első villanyoszlopnál lévő házban lakott Dr. Durkó Antal tanár, hely-
történet-kutató. Boda László felvétele.

Archívumok mélyéről...

Ha önnek is vannak hasonló, archív fotókon megörökített, valame-
ly békési közönséggel vagy eseménnyel kapcsolatos emlékei, amiket 
szívesen megosztana a többi olvasóval, küldje el nekünk! A fénykép 
mellé csatolja rövid leírását, történetét is. A fényképet minden eset-
ben visszajuttatjuk! Postacímünk: 5630 Békés, Petőfi Sándor u. 20. 
Vagy leadhatja a Cerka papírboltban és a Püski Sándor Könyvtárban 
is, az ott található gyűjtőládába helyezve.

BéKéSi ProgramajÁnlatoK 
fEBruÁr 25. – mÁrciuS 11. Között

Február 25. kedd 17 óra

A Toldi című film vetítése. Kö-
zönségtalálkozó a film alkotói-
val és szereplőivel a Püski Sándor 
Könyvtárban. 

Február 25. kedd 17 óra

Megemlékezés a Kommunizmus 
áldozatainak Emléknapja alkal-
mából a Forradalmi Emlékműnél 
a Széchenyi téren.

Február 29. szombat 18 óra

Optimum Solar-BFKC - Ceglédi 
KKSE bajnoki kézilabda-mérkő-
zés a Sportcsarnokban.

Március 3. kedd 17 óra

„Szeretjük, ha magyarul szól” – 
Hogyan készül és milyen színvona-
lat képvisel a magyar filmek szink-
ronja. Előadás a Nefelejcs Irodalmi 

Kör keretében a református gim-
náziumban. Előadó: Szegfű Kata-
lin filmtanár. A belépés díjtalan.

Március 3. kedd 18 óra

A Márvány Fotóműhely „Feketén-
fehéren” című kiállításának meg-
nyitója a kulturális központban. 
Megtekinthető március 22-ig. 

Március 11. szerda 16:30

Filmklub a Püski Sándor Könyv-
tárban. Műsoron a Halálos tavasz 
című magyar filmklasszikus. A be-
lépés díjtalan. 

ElőzEtES ajÁnlat
Apostol 50 éves jubileumi kon-
certje Békésen április 23-án, 
csütörtökön 19 órától a Kecs-
keméti gábor Kulturális Köz-
pontban. jegyárak: elővételben 
3500 ft, aznap 4500 ft.

Díjátadótól a piros lábason át 
a szamócáig és a gyöngyösig
Készül tavaszi rendezvényeire a Nefelejcs Békési Kulturális és Ha-
gyományőrző Közhasznú Egyesület. 

A programok sorát a 
Nefelejcs Díj átadója 
nyitja március 21-én, 
szombaton. A Galéria 
nagytermében sorra 
kerülő kulturális ese-
ményen idén is két jeles 
helyinek, a kultúra és az ok-
tatás területén kiemelkedőt nyújtó 
személyiségnek adják át az elisme-
rést egy színvonalas ünnepi műsor 
keretében. A Nefelejcs Díj 2020-as 
tulajdonosainak neveit egyelőre ti-
tokban tartják.

Tavasszal két szabadtéri nagy-
rendezvényre hívják a kultúra bé-
kési barátait. április 18-án a III. 
Piroslábas Dínomdánomra, míg 
május 23-án a XIV. Nefelejcs Viga-
lomra kerül sor. A helyszín a Dur-
kó utcában, a Tájházzal szomszé-

dos épület lesz, a 6. szám 
alatt, amely egy ideje a 
szervező egyesület szék-
házaként szolgál. A 
Piroslábas Dínomdá-

nomra érkezőket gyer-
mekprogramok és gazdag 

gasztronómiai kínálat is vár-
ja majd. Lesz bábelőadás, játszó-
ház, piros gyümölcsökből készült 
lekvárok kóstolója, továbbá zenés-
táncos fellépések. Az „Itt a piros, 
hol a piros” programelem révén kö-
zéppontba kerül a magyar kártya, 
melyből kiállítást is tartanak majd.

A május 23-i Nefelejcs Viga-
lom a szamóca és a gyöngyös „je-
gyében” zajlik. Szó esik a kedvelt 
nyár eleji gyümölcs jótékony élet-
tani hatásairól, termesztéséről. A 
Nefelejcs Egyesület a sütögető há-

ziasszonyoknak és uraknak kiírja a 
szamócás sütemények versenyét. 
A nevezőknek a már elkészített 
édességgel a helyszínen kell meg-
jelenniük. Valamennyien ajándékot 
kapnak, sőt a szakértő zsűri dönt-
se nyomán a legjobb sütemény ké-
szítője kiérdemli a Nefelejcs Tepsi 
Díjat. Egyéneknek és csoportok-
nak alkotópályázatot hirdetnek. 
„A szamócatündér” című mesé-
hez kell illusztrációt készíteni, ami 
lehet rajz, báb vagy bármi egyéb. 
Életkori vagy egyéb megkötés nin-
csen, de csak természetközeli anya-
gok használhatók. A gasztronómia 
kedvelőit hétmérföldes palacsin-
ta várja szamócalekvárral, és ro-
tyog majd a helyszínen palócleves 
is. Lesz még szódásüveg kiállítás, 
és a zenés-táncos fellépések szintén 
vidám és tartalmas együttlétet ga-
rantálnak majd. 

Szegfű Katalin

Áramszünet 
gallyazási munkák 
miatt február 26-án

Tájékoztatják a tisztelt la-
kosokat, hogy Békés Város 
Önkormányzata a villamos-
energia-szolgáltatás zavarta-
lanságát elősegítő gallyazá-
si munkálatokat fog végezni 
Békésen az alábbi időpontban 
és helyszínen: február 26-án, 
szerdán 8-11 óra között, a 
Móricz Zsigmond utca Bocs-
kai és Kert utca közötti sza-
kaszán, valamint a Mezei ut-
ca teljes szakaszán. Ezeken a 
helyeken teljes áramszünetre 
számíthatnak a lakosok. Meg-
értésüket köszöni az önkor-
mányzat. 

 A következő Békési Újság 
megjelenésének dátuma: 

március 10.
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cucu laca története a Sárpanzió konyhájában folytatódik 
Laca nagyon kalandvágyó volt, ami kellett is ahhoz, hogy mindent be-

szerezzen, ami a konyhában szükséges a különleges fogások elkészítésé-
hez. A francia származású főszakács, Haczacáré hosszú listát készített ne-
ki minden reggel, hogy mi minden kell ahhoz, hogy elkápráztassák a ven-
dégeket, hiszen a kényeztetésből az ízlelőbimbók sem maradhatnak ki!

Laca már nem is emlékezett az első napra, amikor először indult el a 
beszerző körútra. Tavasz volt, mindent átjárt a Napocska melege és szinte 
kinyílt a természet. Minden tele volt finomságokkal. De nem volt mindig 
ilyen könnyű dolga, hiszen télen alszik a természet és nem ontja magából 
kincseit, s ilyenkor kell ám talpraesettnek lennie Lacának! Bár az is igaz, 
hogy nagy kamrája van ám a Sárpanziónak, amiben sok mindent elraktá-
roznak évközben is a nehezebb időkre gondolva, mert a malacok, bár so-
kat malackodnak, de a pocsékolés nagyon is távol áll tőlük. Minden apró 
falatért nyújtják a nyelvüket. 

A kifinomult ízlésű vendégsereg rengeteget bírt enni. Éhes tekintettel 
és hangos röffentéssel várták az egymás után érkező újabb és újabb fo-
gásokat, amelyek közül csak néhány specialitást említenék. Előételként 
karikára szelt sárgarépa kukoricadarába forgatva, fűszeres zellerkrémmel, 
majd főfogásként párolt cukorrépalevélbe göngyölt mini főttkukorica, 
mellé párolt sárgaalma darabokkal, kukorica- és borsószemekkel készült 
rizsgombóc, vagy a legínyencebbeknek lehetett választani az éticsigát ré-
paágyon vadbodorka salátával, amit csak egyszerűen lóherének hívtak 
ezen az udvaron. Majd ki is fog derülni, hogy miért. S hogy mi köze is van 
ennek Cucu Lacához? Ezt is megtudhatjátok majd, ha követitek a törté-
net további részeit.

Kedves gyerekek! ezúttal az a feladatotok, hogy folytassátok a meg-
kezdett rajzot a jobb oldalán, majd színezzétek ki az egészet filccel vagy 
ceruzával!

Habos-mákos szelet
A mákimádók szeretni fogják 

ezt a receptet. Omlós tészta, mák-
töltelék és a tetején kissé megpi-
rult hab. Isteni finom!

Hozzávalók a tésztához:
 250 g finomliszt
 10 g sütőpor
 1 csipet só
 125 g vaj
 50 g porcukor
 1 db tojássárgája
 100 g tejföl

Hozzávalók a máktöltelékhez:
 300 g darált mák
 140 g porcukor
 10 g vaníliás cukor
 1 db citrom reszelt héja
 200 ml tej
 4 db tojássárgája

Hozzávalók a habhoz:
 4 db tojásfehérje
 130 g kristálycukor

Elkészítése: 
A tésztához a lisztet, sütőport 

és sót elkeverjük. A vajat a porcu-
korral kihabosítjuk, hozzáadjuk a 
tojássárgáját, tejfölt és a sütőporos 
lisztet. Amikor összeállt a tészta, 
egyenletesen a tepsi aljára nyom-
kodjuk, megszurkáljuk és 180 fokos 
sütőben 13-14 perc alatt elősütjük. 
A mákos töltelékhez a tojássárgá-
ja kivételével mindent egy lábasba 
rakunk és közepes lángon, kever-
getve kb. 5 perc alatt összefőzzük. 
Végül belekeverjük a tojássárgáját 
és az egészet az elősütött tésztára 
kenjük. A tojásfehérjét a cukorral 
kemény habbá verjük, rákenjük a 
mákrétegre és visszatoljuk a sütőbe 
kb. 12-13 percre, amíg kicsit meg-
pirul a hab teteje. Jó étvágyat!

Rovatgazda: Horváth Hajnalka alkotóművész

Cukrász Álom
Rovatgazda: Mucsiné Fodor Hajnalka mestercukrász

HÍZOTT KACSA
konyha-
készen, 

szép 
májjal

renDelheTő! 
hÚsvÉTrA is. 

Tel.: 00 36-30/466-83-69.

tisztelt olvasóink! játékra hívjuk önöket. Készítsék el a cuk-
rász Álom című rovatunkban közzétett sütemények receptjét, 
majd az elkészített ételt fotózzák le, és a fotót tegyék közzé a Bé-
kési Újság Facebook-oldalán, az aktuális recept bejegyzésénél! 
A legcsábítóbb sütemények közül a rovatgazda, Mucsiné Fodor 
Hajnalka mestercukrász negyedévente választ egyet, és elkészí-
tője egy tortát kap ajándékba! a győztes nevét és alkotása fény-
képét lapunkban is megjelentetjük. Sütésre fel!

 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.

Lehoczki autómosó és autókozmetika

Békés, Táncsics u. 29/1.
nyitva: hétköznap 8–17 óráig,

szombaton 8-12 óráig.
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Jó felkészülés után győzelemmel kezdett 
bajnokin a békési férfi kézilabdacsapat

Az őszi szezon sajnos nem úgy si-
került a Békési FKC felnőtt csapa-
tának, mint ahogy azt várták a szur-
kolók. A 9. helyen telelt a csapat, 
majd januárban nagy elánnal ve-
tették bele magukat a munkába. A 
felkészülési időszak eredményesen 
sikerült, jó edzőmérkőzéseket sike-
rült játszaniuk, és felépült a rutinos 
Oláh Gábor is. Az elvégzett mun-
ka a szezonnyitó bajnokin is meg-
látszott. Papp Bálint edző csapa-
ta a hazai rajton a remek állomány-
nyal rendelkező Lajosmizsét múlta 
felül egy szoros, kölcsönös „üresjá-
ratokkal” tarkított mérkőzésen, ez-
zel visszavágott az őszi vereségért is. 

Rossz kezdés után 4-0-ra, majd 6-2-
re vezettek a vendégek, innen sike-

rül fordítani 9-7 arányban, és ez a 
különbség meg is maradt a félidő 

végéig. A második játékrészben el-
húzott a Békési FKC, de a vendé-
gek szívósan kapaszkodtak.  Éppen 
jókor jött a kevéssel korábban Al-
győről igazolt Varsandán áron ta-
lálata, ami megállította a kiskun-
ságiakat, és mivel a kapusteljesít-
mény is feljavult, végül simán sike-
rült hozni a találkozót, begyűjteni a 
bajnoki pontokat. A végeredmény 
15-13-as félidőt követően: Opti-
mum Solar-Békési FKC - Mizse KC 
29-26. A mérkőzésre 250 szurkoló 
volt kíváncsi a városi Sportcsarnok-
ban. A békésiek közül Székely hat-
szor, Osgyán ötször, míg Varsandán 
négyszer volt eredményes.  S. B.

Győzelemmel kezdett hazai pályán az nB IB-ben az optimum Solar-Békési FKC.

Országos csúcsokkal 
kezdte az évet 

A nemrég megrendezett 
Bacza kó Péter Emlékver-
senyen a Békési TE Súly-
emelő Szakosztályát két 
versenyző képviselte. A 
serdülőkorú Nagy Zsolt és 
az immár ifjúsági korosz-
tályú Fekécs Szilárd. Nagy 
Zsolt a 67 kg-os súlycsoportban 
indult, és nagyszerű egyéni csú-
csokat emelve, 68+85=153 kg-
os eredménnyel a második helyen 

végzett. Fekécs Szilárd 
átlépet az ifik közzé és 
egyből átírta a 73 kg-
os súlycsoport országos 
csúcsainak listáját. Sza-
kításban 112 kg-ot, lö-
késben 142 kg-ot, így 
összetettben 254 kg-ot 

teljesített. Ezzel a teljesítmény-
nyel a korcsoportja legjobb ered-
ményét ő érte el. Edzőjük Balog 
János.

Békés megyei fogadóóra 
békési lakosoknak

Ezúton értesítjük a tisztelt lakosságot, 
hogy a Békés Megyei Önkormányzat

március 11-én, szerdán 15 órától 
lAkossáGi FoGAdÓÓrát tart, 

ahol a Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlésének alelnöke, 
Szegedi Balázs a békési lakosok rendelkezésére áll, 

kérdéseket tehetnek fel neki. 
A fogadóóra helye: 

Békési Városháza, a Petőfi Sándor u. 2. alatt.
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Csendesül...
Böjt…

Amikor ez a lapszám megjelenik, másnap – hamvazószerdán – a böjti 
időszakba lépünk. Ma sokan nem tudnak mit kezdeni a böjttel, vagy té-
vesen gondolkodnak róla, vagy nem is tudják igazán, mi az igazi értelme. 
A Biblia tanítása szerint a böjt minden esetben valaminek a megvonását, 
valamitől a hosszabb-rövidebb ideig való tartózkodást jelenti. Az így fel-
szabadult időt és energiát pedig az Istennel való kapcsolat ápolására illik 
fordítani. Erre utal az is, hogy a böjt gyakorlata sok esetben együtt jár az 
imádság gyakorlatával.

Egyik klasszikus példája az imádsággal együtt járó böjtnek az, amikor 
Jézus munkássága kezdetén a pusztában tartózkodva 40 napon át böjtöl, 
miközben imádkozik. Félreérthetetlen a szándék: küldetése elején, a reá vá-
ró feladatokhoz való felkészüléshez szükségesnek tartotta azt, hogy a böjtö-
léssel (ami esetében az evéstől való tartózkodást is jelentette) és imádsággal 
a lehető legszorosabb kapcsolatba kerüljön az Őt elküldő Mennyei Atyával.

Később, amikor a mindenben hibát kereső ellenfelei számon akarják 
kérni rajta, hogy miért nem böjtölnek a tanítványai, akkor Jézus azzal tér 
ki a válasz elől, hogy most nincs itt az ideje, mert még velük van.

Igen, a böjtre is igaz: mindennek megszabott ideje van… A böjtnek is 
és az attól való tartózkodásnak is. De ha valaki bárhol és bármikor úgy ér-
zi, hogy most – akár hosszabb, akár rövidebb időre – szüksége lenne arra, 
hogy több időt fordítson az élő Istennel való kapcsolatára, vagy e kapcsolat 
rendezésére, akkor erre ma is kiváló lehetőség a böjt. S ez jelentheti nem 
csupán az ételtől és/vagy italtól való tartózkodást, hanem bármitől, amiről 
úgy érzem: feleslegesen túlsúlyba került az életemben, akár akadályozó té-
nyezővé vált az Istennel való meghitt kapcsolat elérésében, megtartásában. 
Ha mindez szívből történik, az bizonyára kedves lesz Isten előtt!

Katona gyula, lelkipásztor

Hogyan reggeliznek a magyarok?
Országos internetes kutatásban vizs-
gálták a magyar fogyasztók reggeli-
zési szokásait a közelmúltban. A fel-
mérés szerint nem állunk rosszul, 
ami a reggelizést illeti.

A jelek szerint a magyar felnőt-
tek többsége egyetért a dietetiku-
sokkal, és igyekszik rendszeresen 
reggelivel indítani a napot. Minden 
nap reggelizik honfitársainknak a 70 
százaléka, akiknek a nagy többsége 
otthon reggelizik és magának készí-
ti a reggelijét. De sokan reggelivel 
kezdenek az iskolában vagy a mun-
kahelyükön. Ehhez képest igen ke-
vesen vannak azok, akik útközben, 
vagyis munkahelyre, iskolába menet 
fogyasztják el reggelijüket, ezt csak 
minden tizedik válaszadó jelezte. En-
nél is jóval kisebb azok tábora, aki-
nek van ideje arra, hogy egy vendég-
látóhelyen, például kávézóban vagy 
pékségben falatozzon, de a számuk 
határozottan emelkedik, elsősorban 
a nagyobb városokban, megyeszék-
helyeken.

A legnépszerűbb reggelinek a 
szendvics számít, tízből hatan kezdik 
ezzel a napjukat. Tízből hárman-hár-
man esznek vajas kenyeret, tojást, 
tejterméket, míg müzlit, gabonapely-
het, zabkását a megkérdezettek hu-
szonöt százaléka fogyaszt. Ezek nem 
egymást kizáró választások, azaz 
fő a változatosság: tízből heten leg-

alább kétféle reggelit váltogatnak a 
mindennapokban. A müzlit, gabona-
pelyhet, zabkását fogyasztók fele pél-
dául időnként szendvicset és tejter-
méket is eszik reggelire a müzli he-
lyett vagy mellett. Érdekesség, hogy 
hentesárut (főtt vagy sült kolbászt, 
szalonnát, virslit) a válaszadók ötöde 
szokott több-kevesebb rendszeres-
séggel reggelire fogyasztani.

Míg a közép- és felsőfokú vég-
zettséggel rendelkezők háromne-
gyede minden nap reggelizik, addig 
a legfeljebb általános iskolai vég-
zettséggel rendelkezők kevesebb 
mint felére igaz ez az állítás, ötö-
dük pedig sohasem kezdi étkezés-
sel a napot. Szintén jelentős különb-
ségek mutatkoznak a korosztályok 
között, vagyis minél idősebb valaki, 
annál gyakrabban kerít sort a nap-
indító falatokra. Amíg a 18-29 éves 
korosztály tizede sohasem, naponta 
pedig alig több mint felük reggeli-
zik, addig az 50 év felettiek eseté-
ben tízből mindössze ketten hanya-
golják el a reggelizést. 

Élő fortélyaink

A Békési Újság megjelenését támogatta: Kitüntetésre várnak javaslatokat
Április 15-én ünnepli Békés a várossá nyilvánításának 47. év-

fordulóját. Békés Város Önkormányzata ez alkalomból ismét át kí-
vánja adni kitüntetéseit: a „Békés Város Díszpolgára” címet és a „Bé-
kés Városért” kitüntetést az arra érdemes személynek, valamint a „Ci-
vilek a Városért” elismerő címet a tevékenységükkel kimagasló érde-
meket szerző civil szervezeteknek. A kitüntetésre javaslatot tehetnek 
a képviselő-testület tagjai, tisztségviselői, bizottságai mellett a gazdál-
kodó szervezetek, intézmények és társadalmi szervezetek. A javaslat-
nak tartalmaznia kell a kitüntetésre javasolt személyi adatait, illetve a 
kollektíva pontos megjelölését, az adományozás alapjául szolgáló te-
vékenység vagy alkotás részletes ismertetését és méltatását.

A javaslatokat 2020. március 10-ig kell benyújtani Békés Város 
Polgármesterének címezve személyesen vagy postai úton. 
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