kéthetente
megjelenő ingyenes
közéleti folyóirat
megjelenik:
Békés, Bélmegyer,
Kamut, Murony, Tarhos
településeken

2020. március 10.  XXVIII. évfolyam 5. szám

Meghívó
Tisztelettel meghívjuk Békés város lakosságát
az 1848-49-es Forradalom és Szabadságharc
172. évfordulója alkalmából tartandó ünnepségre.
2020. március 15-i program
10 órától az Erzsébet-ligetben,
Petőfi Sándor mellszobránál:
Térzene a Békés Városi Ifjúsági Fúvószenekar előadásában
Vezényel: Bagoly László karmester
Ünnepi beszédet mond:
Kálmán Tibor, Békés város polgármestere
„Szép szerelmem, Magyarország!” címmel a Békéscsabai
Jókai Színház művészeinek előadása
Koszorúzás Petőfi Sándor szobránál
Közreműködnek
a Magyar Honvédség 2. Vitéz Vattay Antal Területvédelmi Ezred
101. Fekete Imre Területvédelmi Zászlóaljának képviselői

Új gasztronómiai rendezvény
szerveződik városunkban
Április 25-én tartják majd meg az I. Békési Édesség Show elnevezésű rendezvényt, városunk legújabb gasztronómiai témájú egynapos
fesztiválját. A már most tudható részletekről Mucsiné Fodor Hajnalka mestercukrászt, a főszervező-ötletgazdát kérdeztük.
- Hogyan és milyen okból született meg az I. Békési Édesség Show
megszervezésének gondolata?
- Tizennégy évesen döntöttem el,
hogy cukrász leszek. Ez nem csak
a szakmám, hanem a hobbim és
az életformám egyben. Azt látom,
hogy a szakmabeliek között vannak, akik a magas színvonal biztosítását tartják fontosnak és folyamatosan képzik magukat. Sajnos elég

sok közepes színvonalú cukrászdában is jártam. Feltett szándékom,
hogy az igényes, magas minőséget
képviselő cukrászatot népszerűsítsem. Szerencsére ez a szándékom
sokaknál nyitott fülekre talált. Régóta tervezem egy városi cukrászati
rendezvény megszervezését, ahol a
szakma sokszínűségét meg tudjuk
mutatni a laikus érdeklődőknek is.
(Folytatás a 8. oldalon)

Minden gyermek születése
után egy fát ültetnek el

A képviselő-testület ülése a napirend módosításával kezdődött.
Földesi Mihály önkormányzati
képviselő (Mi Hazánk Mozgalom)
az elmúlt időszakban aggályosnak
találta a közétkeztetés minőségét.
Ennek okán a képviselő-testület
ülésén Polgár Zoltán alpolgármester meghívására vendégként részt
vett a Junior Zrt. vezérigazgatója,
Boros Attila, aki a cég képviseletében elismerte a hibát. Az érintett iskolában a Junior Zrt. alkalmazottai állítják elő a menzán felszolgált ételeket a beszállítóktól
megrendelt nyersanyagokból. A

vezérigazgató tájékoztatta a megjelenteket, hogy munkájukat szigorú hatósági ellenőrzések kísérik,
a lakosok - így a szülők részére is
- a helyi közétkeztetést biztosító
konyhák pedig folyamatosan nyitva állnak, bárki bármikor megkóstolhatja az ételeket, ezt követően
egy kérdőívet kell kitölteni a kóstolt étellel kapcsolatos tapasztalatokról. Az érintett ügy miatt kártérítést fognak kérni a nyersanyagot beszállító cégtől, az így befolyt
összeget a helyi gyermekétkeztetésre fogják fordítani.
(Folytatás a 3. oldalon)

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!

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.

m!

Figyele

Kuponjáték

Gyűjtse a pizzás dobozokon található pontjainkat!

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

fizetett hirdetés

Polgár Zoltán alpolgármester vezette a február havi képviselő-testületi ülést Kálmán Tibor polgármester távollétében, aki a Belügyminisztériumban Pogácsás Tibor államtitkárral folytatott pozitív, előremutató tárgyalást az önkormányzat képviseletében Békés város fejlesztéseit érintően. A testület döntött a „Mert fából
lesz az erdő” elnevezésű faültetési programról, melynek lényege,
hogy minden békési lakcímmel rendelkező gyermek születésekor
egy fát ültetnek.
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Önkormányzati hírek, felhívások

Békési újság

Gyors beavatkozás kell a gyerekek érdekében
Az elmúlt év gyermekvédelemmel kapcsolatos feladatairól és
problémáiról, a tavalyi év tapasztalatairól tartottak tanácskozást
Békésen, a gyermekvédelmi jelzőrendszer tagjainak részvételével.
Legfontosabb következtetésük az
volt, a gyermekvédelem rendszerének tagjai minél éberebben jelezzék egymás felé, ha baj van egy
gyermekkel.
A Gyermekvédelmi Tanácskozást egy jogszabályi kötelezettségnek eleget téve hívták életre, ahol a
teljesség igénye nélkül a helyi oktatási és nevelési intézmények, a
védőnők, a pártfogók, valamint a
rendőrség, a gyámhivatal és a polgármesteri hivatal képviselői vettek részt. Beszámoltak arról, hogy

milyen esetek és problémahalmazok merültek fel az elmúlt évben,
valamint számot adtak a jelzőrendszerben tevékenykedők együttműködéséről, kapcsolatáról. Bartyik

A gyermekvédelemben érintett szakemberek számára szervezett tanácskozáson megjelenteket Kádasné Öreg Julianna, a Békési Szociális Szolgáltató Központ igazgatója köszöntötte.

Még több iskolai
csoport jöhet a Dánfoki
Üdülőközpontba
Diákok üdültetése, táborok és
osztálykirándulások kapcsán a
Dánfoki Üdülőközpontot helyezik a középpontba azzal az együttműködéssel, amelyet Békés Város
Önkormányzata kötött a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ
két tankerületével. A megállapodásokat Kálmán Tibor polgármester mellett Teleki-Szávai Krisztina,
a gyulai tankerület vezetője, valamint Bánki András, a békéscsabai
tankerület vezetője látta el kézjegyével.
- 2020-ban a Békés Város Önkormányzata fenntartásában lévő
Dánfoki Üdülőközpont fejlesztése, az országos turisztikai térképre való felhelyezése prioritást élvez.
Ennek kapcsán tudatos építkezésbe kezdtünk a marketing és értékesítés terén, melyben elsősorban
az oktatási intézményeket szólítjuk
meg, hiszen az üdülőközpont kiváló helyszínt biztosít táborok és osztálykirándulások lebonyolítására –
nyilatkozta Kálmán Tibor polgármester.

Gitta, a Békés Megyei Pedagógiai
Szakszolgálat békési tagintézményének munkatársa meghívott kiemelt előadóként beszélt az iskolaérettség vizsgálatáról. A problé-

Teleki-Szávai Krisztina, a gyulai tankerület vezetője, és Kálmán Tibor polgármester a megállapodás aláírását
követően.

A szálláshelyek sokfélesége, a kiegészítő szolgáltatások és az aktív
turisztikai elemek a teljes panziós ellátással kiegészülve a diákság
élménydús pihenését képesek több
napon keresztül biztosítani. Az önkormányzat a Békés megyei diákság számára állandó kedvezményt
kíván biztosítani az üdülőközpont
szállásainak és szolgáltatásainak
áraiból.

mák komplexek, ugyanis az iskolai
hiányzások, a gyermekek magatartásproblémái, a szülői elhanyagolás egyre gyakoribb. A résztvevők
megállapították, a jelzőrendszer
tagjai közötti együttműködés, az
információáramlás és információmegosztás eredményezheti a gyors
segítségnyújtást. A jelzőrendszer
kiváló együttműködését igazolja
az is, hogy a hatósági intézkedésekhez kapcsolódóan egy év alatt
másfélszeresére nőtt a családlátogatások száma, valamint a szociális segítő tevékenységek száma közel 200 esettel növekedett. Megkétszereződött az óvodai és iskolai
szociális segítő tevékenység, ami az
ellátottak számával egyenes arányban növekedett.

Lomtalanítás Békésen

Tisztelt Ingatlanhasználók!
A DAREH BÁZIS Hulladékgazdálkodási Nonprofit Zrt. tisztelettel tájékoztatja Önöket,
hogy társaságuk Békésen
- március 28-án, szombaton, az I. körzetben (Élővíz-csatornától nyugatra, tehát
Murony felé eső részen),
- április 4-én, szombaton, a II. körzetben (Élővíz-csatornától keletre, tehát Tarhos felé eső részen) lomtalanítási napot tart.
A lomtalanítás alkalmával a háztartásban feleslegessé vált nagyobb darabos hulladékokat (amelyek méreteik miatt nem rakhatók a hulladékgyűjtő-edénybe) gyűjti ös�sze és szállítja el.
Kérjük, hogy a lom kihelyezésénél legyenek arra tekintettel, hogy a kihelyezett lom mérete akkora legyen, hogy azokat a munkatársaink kézi erővel meg tudják emelni és be tudják helyezni a hulladékgyűjtő járműbe (100
cm×100 cm×80 cm).
A lomtalanítás alkalmával az alábbi hulladékok nem lesznek elszállítva:
• kommunális hulladék
• elkülönítetten gyűjtött üveg-, papír, műanyag- és fémhulladék (szelektív hulladék)
• zöldhulladék (ág, nyesedék, lomb, fű)
• építési törmelék (pl. kád, wc-csésze, sitt, síküveg, ablakkeret üveggel, stb.)
• fénycső
• gyógyszerhulladék
• elektromos háztartási eszköz, elektronikai hulladék
• gumiabroncs
• veszélyes és különleges kezelést igénylő hulladék (akkumulátor, festék, fáradt olaj,
hígító, növény-védőszer, szárazelem, stb.)
• szénpor, hamu, salak, föld, trágya, állati hulladék
• ipari, mezőgazdasági, szolgáltatási tevékenység következtében keletkezett termelési
hulladék, sütőolaj, sütőzsiradék.
Az el nem szállítható hulladékok leadhatók:
• egyes hulladéktípusok esetében a társaságunk által üzemeltetett hulladékgyűjtő
udvarokon,
• a közszolgáltató által nem gyűjthető hulladékok esetében a más vállalkozás által
üzemeltetett hulladékudvarokon.
Kérjük, hogy az elszállításra váró lomot reggel 6 óráig helyezzék ki az ingatlan elé!
A lomtalanítással és a közszolgáltatással kapcsolatos részletes információk a www.
dareh.hu oldalon érhetőek el.
Együttműködésüket ezúton is köszönjük!
DAREH BÁZIS Hulladékgazdálkodási Nonprofit Zrt.

aktuális
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Minden gyermek születése után
egy fát ültetnek el

Közérdekű információk

Fotó: Gazsó János.

(Folytatás az 1. oldalról)
A Földesi Mihály önkormányzati képviselő által a lakosság irányába folytatott kommunikáció a
Junior Zrt. szerint félreinformálás,
ezért jogi útra tereli annak tisztázását.
Az ülés további napirendi pontjai között elfogadták a Békési Gyó
gyászati Központ és Gyógyfürdő,
valamint a Békés Városi Püski Sándor Könyvtár elmúlt évének beszámolója. Mucsi András (FideszKDNP), a Humán és Szociális Bizottság elnöke elismerően szólt a
gyógyászati központ munkájáról.
Az épület komoly fejlesztéseken
ment és megy keresztül, jelentős
összegű eszközbeszerzést valósítottak meg, és külön kiemelendő,
hogy az onkológiai szakrendelés
kialakításával a daganatos betegek
állapotának utókövetése már helyben is megoldható. Ezt nem sok
település mondhatja el magáról.
A könyvtárak ma nincsenek kön�nyű helyzetben, a mai felgyorsult,
digitális világban nehéz az útkeresés az emberek felé. Bizonyára érzékelik az olvasók is, hogy a könyvtár ma olyan programokat kínál a
látogatóknak, amellyel inkább közösségi térré próbálják alakítani az
intézményt filmvetítésekkel, élménybeszámolókkal.
Testvértelepülési kapcsolatokról is szóltak a képviselők, ennek
kapcsán bejelentették, hogy idén,
a Nemzeti Összetartozás Évében
hazánk trianoni megaláztatásának, a békediktátum aláírásának

gyászos 100. évfordulója alkalmából egész évben tartó programsorozat várható Békésen, amelynek
aktív részesei lesznek a testvértelepülések képviselői, lakosai. Legközelebb Magyarittabére utazik
Békés város hivatalos delegációja, ahol március 15-én, az 18481849-es forradalom és szabadságharc emléknapján, a Kossuth-szobornál helyezik el a megemlékezés
virágait.
Polgár Zoltán alpolgármester kezdeményezésére bevezetik a
„Mert fából lesz az erdő” faültetési programot. Minden békési lakcímmel rendelkező újszülött kaphat egy facsemetét, amit vagy az
önkormányzat által kijelölt helyen
ültethet el, vagy haza viheti a család és otthon gondoskodhat róla.
Első lépésként minden 2020-ban
született csecsemő szülőjét, gondviselőjét felkeresik majd a védőnők
egy adatlappal, amelyen nyilatkoz-

hatnak arról, részt kívánnak-e venni a programban. Várhatóan ősszel
valósul meg az idén született újszülöttek fáinak elültetése, tekintettel
arra, hogy ez a faültetés legideálisabb időszaka.
A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság nem képviselő tagja,
Apáti-Nagy Lajos lemondását követően Pocsaji Ildikót választották
új tagként a bizottságba. Pocsaji Ildikó 2010-2014 között Békés
Város Önkormányzata Oktatási,
Kulturális és Sport Bizottságában
tevékenykedett.
A testületi ülést követő sajtótájékoztatón Vámos Zoltán alpolgármester beszámolt arról, hogy több
alkalommal tárgyalt már városunk
közvilágításának fejlesztése ügyében a szolgáltatóval. Mindemellett a Békés-tarhosi Zenei Napok,
a békés-tarhosi örökség, az értékek megmaradása érdekében tevékenykedik.

Anyakönyvi hírek

Békés, Szarvasi út 27.

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

30/2-512-102

békési-tem

Temetkezési
szolgáltatás

Békés, Piac tér 1.

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

Fotó: Gazsó János.

képész nyitotta meg. Beszédében
részletesen bemutatta és méltatta
a Márvány Fotóműhely tevékenységét, kitért a fényképezés történetére és utalt a fekete-fehér fotózás
hallhatatlanságára is. A fotókiállítás március 23-ig tekinthető meg
az intézmény kápolnatermében.

Ügyeletes gyógyszertár
március 7-14.
Jázmin Patika (Rákóczi u.)
március 14-21.
Turul Patika (Piac tér)
március 21-28.
Oroszlán Patika (Kossuth u.).
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.

Házasságkötés
Gulyás Zsolt és Hrabovszki Szilvia Dóra, Budai
Olivér és Varga Renáta.
Sok boldogságot kívánunk!
Elhunytak
Acimovné Telegdi Valéria (74 évesen), Deák Ferenc György (93), Prorok Mihályné Vári Julianna (77), Szatmári Lászlóné Balog Zsuzsanna
(79), Kelemen Gábor (87), Futaki Sándor (89),
özv. Balog Imréné Víg Erzsébet (89), Gombkötő Ferencné Balázs Zsuzsanna ’Kati’ (60), özv.
Klausz József Antalné Ilyés Zsuzsanna (86),
Elek János (61), Hegedűs Sándor (75), Szabó
Géza (92), Tóth Tibor (15), Vas László (80, Murony), Szabó János (87).
Nyugodjanak békében!

„Feketén-fehéren”
Közel tíz éve, hogy a békéscsabai Márvány Fotóműhely rendszeresen visszatérő kiállítója a békési
Kecskeméti Gábor Kulturális Központnak. Legújabb, „Feketén-fehéren” című klubkollekciójuk anyaga
március 3-án nyílt meg. A tárlatot Csökmei-Szurovecz Nóra fény-
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Kövesse híreinket
folyamatosan
a közösségi médiában!
Címünk: www.facebook.com/bekesujsag
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Egészségügy, Közélet
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Békési alelnök a megyei
Fidelitasban

A mindennapi élet a nagyothallók és az ép hallók számára sok tekintetben nem mutat különbséget. Az egyetlen különbség az a plusz energiaráfordítás, amelyet a kommunikáció érdekében a nagyothalló embernek ki kell fejtenie: állandóan arra kell koncentrálnia, hogy kitalálja,
a többiek vajon mit mondanak. Ráadásul a nagyothalló embereknek
még a velük szemben támasztott előítéleteket is le kell küzdeniük. De
mindig van megoldás!
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

A napokban Békés adott otthont a Fidelitas Békés Megyei Választmány tisztújító ülésének. Kovács Gréta Tünde, a Fidelitas Megyei Választmányának elnöke
meghívására részt vett a tisztújító
választmányi ülésen Dankó Béla,
a térség országgyűlési képviselője,
Herczeg Tamás országgyűlési kép-

továbbá elmondta, hogy figyelmet
szeretne szentelni azon fiatalok bevonására is, akiknek fontos a hazájuk, a hagyományok és a kulturális
értékek őrzése, illetve a felelősségvállalás és a környezetvédelem.
Később Zahorán Kitti megyei
alelnök beszámolt arról, hogy a
Békés megyei Fidelitas jelentős fej-

Köszöntötte a megyei Fidelitas vezetőit és küldötteit Dankó Béla, Békés országgyűlési képviselője is. A rendezvénynek a Kecskeméti Gábor Kulturális
Központ adott otthont.

Szerelem, a be nem tiltott tudatmódosító
A szerelem talán a legveszélyesebb kétszemélyes társasjáték. Az elme
édes csapdája, amiből egyetlen esély van a kiszabadulásra. Az, ha megjelenik a szeretet, és a szerelem fellobbant tüzét örökmécsessé szelídíti.
Ha azonban nem sikerül a szabadulás, akkor nincs sok esély a túlélésre.
És akkor mindegy lesz, hogy a szerelem elmúlása, vagy gyűlöletté válása okozta a véget. Mint amikor a Titanicon még húzzák a zenészek, de a
hajó a sorsát beteljesítve közeledik a jéghegy felé. Az áldozatoknak nem
különösebben vigasz, hogy a szakértők később a tüzet okolják a katasztrófáért, a kapitányt, vagy a hajó tervezőjét.
A fejeddel akard megérezni a szív érzéseit, és a szíveddel megérteni a fej
gondolatait. Amikor bizsereg a tested, az a vágy. Amikor a szíved szakad
meg érte, az a szerelem, de amikor megnyitod a lelked valaki számára,
az a szeretet. Ezen múlik, hogy a társasjáték résztvevői társai lesznek egymásnak, vagy a játékai. (Pilát Gábor)

viselő, a FIDESZ megyei elnöke,
dr. Takács Árpád kormánymegbízott, Bálint Kornél kabinetvezető,
Kálmán Tibor, városunk polgármestere, Polgár Zoltán alpolgármester, valamint Illés Boglárka, a
Fidelitas országos elnöke.
Kovács Gréta Tünde megyei elnök kiemelte, hogy a következő két
évben még nagyobb hangsúlyt szeretne fektetni a megyei közösség
megerősítésére. A Fidelitas megyei
elnöksége feladatának tartja a közösségszervezést, továbbá azt, hogy
a tagjaik szeressenek hozzájuk tartozni és minél aktívabban vegyenek részt a közéletben. Az elnök

lődésen ment keresztül: új csoportok jöttek létre, illetve a meglévők
megerősödtek, taglétszámuk jelentősen megnőtt. A Fidelitas tagjai
nagy szerepet vállaltak az elmúlt
évek választási kampányaiban.
Amint az elhangzott, a megyei
elnököt, Kovács Gréta Tündét, a
Fidelitas dél-alföldi regionális igazgatójának nevezték ki, amelyhez
szívből gratulált a választmány.
A választmány végül egyhangúlag megerősítette elnöki tisztségében Kovács Gréta Tündét, továbbá
alelnöknek választotta Szák Balázst
(Gyula), Zahorán Kittit (Békéscsaba) és Serfecz Dávidot (Békés).

hírek, jegyzet

Békési újság

Fotó: Gazsó János.

Emlékezés kommunista
diktatúrák áldozataira

Gimnazista diákok is részesei voltak a megemlékezésnek.

Február 25-én országszerte különböző programokkal emlékeznek a magyarok a kommunizmus áldozataira. Rendhagyó történelemórákkal, kerekasztal-beszélgetésekkel és megemlékezésekkel elevenítették fel az akkori tragikus eseményeket.
Békésen a kisgazdapárti politikus, Kovács Béla 1947-es jogellenes letartóztatásáról és elhurcolásáról szólt emlékező beszédében Kálmán Tibor
polgármester a Kommunizmus Áldozatainak Emléknapján.
- A Független Kisgazdapárt sokra hivatott főtitkárát a megszálló szovjet katonai hatóságok bírósági tárgyalás nélkül, szovjetellenes kémkedés
és ellenkormány alakításának hamis vádjával 25 évi, a Szovjetunióban
letöltendő kényszermunkára ítélték. Kovács Béla, kinek sorsa, élete oly
annyira kötődött mind magyarságában, mind emberségében a demokráciához, nem véletlenül került a két szövetséges, azaz a megszálló szovjetek és magyar kommunisták útjába. Személyében a hatalom példát akart
statuálni mindazok elé, akik még hittek, akik még bíztak a magyar politikai rendszer demokratikus úton maradásában. Sajnos ezzel a tettükkel
kijózanítólag hatottak számos olyan magyar politikusra, akik még elképzelhetőnek tartották a szembefordulást a kommunistákkal – fogalmazott
beszédében a településvezető.
A kivégzések, kényszermunka táborok, kitelepítések és éhínség következtében elhunytak száma megközelíti a 100 millió főt a világon. Az áldozatok családjainak lelki- és életútját is mélyen megpecsételték a rendszer
rémtettei. A békési megemlékezés lezárásaként Szebellédi Zoltán, a Békés
Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke helyezte el elsőként a megemlékező koszorút, őt követték a megjelent szervezetek képviselői.

Farsangi Mulatság
a Szent Lázár Alapítványnál
Ahogy hosszú évek óta, idén február végén is megrendezte a Szent
Lázár Alapítvány, a Hunyadi téri központjában a Farsangi Mulatságot.
Az ünnepség jó hangulatban telt el. A rendez rémtettei vényen az
intézmény dolgozói, úgynevezett belsősei, és a külsősök, azaz a nappali ellátottak ügyességi vetélkedőn, karaoke-éneklésen, jelmezversenyen
vehettek részt. A tombolasorsoláson értékes ajándéktárgyakat lehetett
nyerni, s délben finom ebédet – babgulyást és farsangi fánkot – fogyaszthattak a jelenlévő dolgozók és ellátottak. 
Zs. I.
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Jegyzet

A valóság keresztény
olvasata
Az az igazság, hogy teljesen felajzott állapotban jöttem el egy
számomra nagyon megtisztelő
fővárosi megbeszélésről. A címadó témát elemeztük. Elfogadtuk: ami körülvesz, az a valóság,
de ez maga a teremtett világ is, a
maga tárgyi, személyi, szellemi és
spirituális teljességében, Isten alkotásaként. Azaz a valóság maga Isten, maga az élet, az út, az
igazság, a szeretet. Érdekes, hogy
azoknál is, akik ezt a sommás definíciót megfogalmazták, megjelentek olyan gondolatok, melyek
a valóságot annak inkább tárgyi
vonatkozásában taglalták. De ez
érthető, hiszen éppen egy nagyon
eltárgyiasult világban keressük
azt a lámpást, amely a lassan töredéknyi Istenszerető ember-kisebbség kezében lehetne olyan
hatásos eszköz, amely mindenki
számára úgy mutatna utat a spirituálisan is minőségi túléléshez,
hogy az senkinek se jelentsen riasztó szellemi erőkifejtést.
Példaként álljon itt az allegória: Jóisten-Gepetto „megfaragott” minket, kis tanulatlan, csiszolatlan fabábukat. S mert bénáztunk, nem engedte el kis madzagjaink. Az elején segített még
a legcsekélyebb mozgásunkban
is. Túl sokat nem gondolkodtunk
akkor, de felhőtlenül boldogok
voltunk. Biztonságban éreztük
magunk, hiszen a mesterien irányított zsinegköteggel a megalkotónk irányította minden moccanásunk. Aztán lazított a cérnán.
S ilyenkor azonnal el is bizonytalanodtunk, megijedtünk: még elesünk. De ő mindig időben húzta meg a kis köteléket, és boldog
egyensúly lett az eredmény. Ám,
mi újból és újból megkísértettük
a sorsot: hátha menne egyedül is?
Ő meg mosolyogva nézett, hiszen
egyre ügyesebbek voltunk nélküle is. Mert azt hittük, hogy még
mindig fogja a mentő madzagok
végét, pedig már régen magunk

Pálmai Tamás
éltük életünk, mint mikor biciklizni tanítottak szüleink: azt hittük, fogják még az ülést, ám már
régen magunk bringáztunk. Feledhetetlen érzés és nagy felelősség is egyben. Magunk feleltünk
magunkért, és már másokért is.
Ha mindezeket tudjuk, akkor érhetjük el és élhetjük meg azt a
boldog valóság-állapotot, melyben önállóan mozgunk ugyan,
de mindig tudjuk, hogy ott van a
mester, a Jóisten-Gepetto szeretetszálakból font megmentő köteléke. Ezzel kapcsolatos, köznek
szánt mondandónkat pedig úgy
kell becsomagolnunk, hogy az kívánatosnak tessék, könnyen kibontható legyen és a benne rejlő
lényeg egyből érthető ajándékként ajánlja magát.
A magam területét érintve rájöttem, hogy a valóság mélységesen földszagú területét járom, de
mivel az egész ember gyógyításában hiszek, és a teremtett ember a „munkám tárgya”, aki bennem megmentőjét látja, ezért valójában a valóság testi és lelki amúgy elválaszthatatlan - vonatkozásai mellett folyamatosan annak természetfölötti régióiban is
járok. Innen merítek erőt a reggel
magamra öltött mosolyhoz és az
egész nap mondott és megélt igenekhez. Nagy megtiszteltetés és
nagy teher is egyben a gyógyítóra
rakott remény. Ennek beteljesítéséhez végig kell járni a keresztény
közéleti ember létráját: előbb
rendbe teszem magam a valóság
teljes vertikumában, mert így tudok továbblépni és másokon is segíteni. Minél fennebbre jutok, annál inkább tudom a lent levőket
szolgálni. Ez volna a dolgok mindenkori valóságos rendje. Ugye,
kedves politikai tisztségviselők?
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A testvérvárosokkal együtt emlékezik
Békés a trianoni centenáriumra
Interjú Polgár Zoltán alpolgármesterrel

szetartozás, a rendíthetetlenség, a
kitartás szimbóluma volt. Mi sem
jelképezhetné jobban azt, hogy sosem felejthetünk. Érdekünk az
emlékezés. Testvérvárosaink részére felajánlunk egy gyümölcsöskertnyi facsemetét. Mi mást, mint
békési szilvafákat, hogy termésük
is mélyítse barátságunkat, mindenkor miránk, békésiekre emlékeztesse őket. Terveink szerint a
június 4-i rendezvény jelentené az
emlékév szívét. Testvérvárosaink
már jelezték, hogy népes delegációval kívánnak részt venni rajta.
Az általuk is hozott - az elszakított részekről származó - anyaföldbe kívánjuk elültetni azt a facsemetét, ami reményeink szerint az
elkövetkező legalább 100 év emlékműve lehet. Mindezek összefoglalásaként egy könyvet is szándékozunk kiadni, amely írásos formában őrizheti meg történelmünk
eme fejezetét és az emlékév történéseit.
Hol tartanak az „Okos Város”
projekttel?
- Szeretném legelőször leszögezni, hogy az „Okos Város” koncepciónk egy jövőbe mutató, a modern kor kihívásainak megfelelő
eszközrendszer megtervezését, felépítését és üzemeltetését foglalja
magában. Ennek egy eleme a korábban bemutatott „Helpynet” alkalmazás. Sokan ezt azonosítják
az „Okos Várossal”. A „Helpynet”
alkalmazás a probléma-bejelentés eszköze. Az alkalmazás elérhető és telepíthető az okos-eszközökre. A bejelentéseket jelenleg is
fogadjuk, és továbbítjuk az illetékesek felé. Mint minden általános
célokra fejlesztett alkalmazást, ezt
is a városunk igényeihez és elvárásaihoz kell hangolnunk. Természetesen a visszakereshetőség és a dokumentálás miatt integrálni kell a
rendszert a közszolgálati rendszer
egészével. Ez a munka van jelenleg folyamatban, ennek elkészülé-

sével sokkal célzottabbá és gördülékenyebbé válhat az ügyintézés.
Természetesen továbbra is várjuk
a bejelentéseket! Hamarosan meg
fogunk jelentetni egy részletes útmutatót, kezelési leírást, tippeket

Fotó: Apáti-Nagy Lajos.

- 2020 a Trianoni Békediktátum aláírásának centenáriuma.
Alpolgármesterként ön szorgalmazta a leginkább, hogy erről a
magyarságot súlyosan sújtó történelmi eseményről méltó módon emlékezzen meg Békés. Létrehoztak egy szervező bizottságot
is. Milyen eredményekről, tervezett rendezvényekről tud beszámolni?
- Trianonnal foglalkozó előadásokat fogunk szervezni. Szeretnénk, ha a meghívott előadóink több szemszögből világítanák
meg ezt a nemzetünk történelmét
mindmáig befolyásoló eseményt,
az előzményeket és a következményeket is. Szeretnénk, ha Békés és
környékének közvetett érintettségét, az idekapcsolódó vonatkozásokat egyaránt az érdeklődők
elé tudnánk tárni. A nemzeti ös�szetartozásunk kifejezésére is módot fogunk találni. Az emlékév
helyi megélésének központjába a
testvérvárosi kapcsolatainkat szeretnénk állítani. A lengyelországi Myszków kivételével az összes
testvértelepülésünk az elszakított
területeken található. Természetesen lengyel barátainknak is lehetőséget biztosítunk a közös emlékezésre. Jelenleg folyamatban van
a vajdasági Mohol településsel való kapcsolatfelvétel. Az ő részvételükre, együttműködésükre úgyszintén számíthatunk az év során.
Szakmai küldöttségek fogják felkeresni az ottani illetékeseket. Közösen fel fogjuk kutatni a testvértelepüléseken található emlékeket,
írásos dokumentumokat, fényképeket. Igény szerint természetesen mi is megosztjuk a rendelkezésünkre álló anyagokat. Sosem
feledhetjük, hogy történelmünk
közös, múltunk egy tőről sarjad.
Éppen ezért a trianoni megemlékezés-sorozat egyik fontos jelképévé szeretnénk emelni a fát, egy
faültetést. A fa mindig is az ös�-

Polgár Zoltán alpolgármester.

tartalmazó cikket a zökkenőmentes használathoz.
- Mi tartozik ezen kívül a „Okos
Város” koncepcióba?
- Városunk elektronikus kommunikációs felületeinek összehangolása, informatívvá tétele, friss,
naprakész információk biztosítása. Az elektronikus ügyintézés, az
elektronikus dokumentumkitöltés
és dokumentumfeltöltés magas
prioritást élvez országos szinten.
Ez sokak számára újdonság, esetleg
nehézséget jelentő feladat, de haladni kell a korral. Az önkormányzati ügyintézésben is rendelkezésre
állnak ezek a lehetőségek. Feladatunk ennek megismertetése, megkedveltetése. Ez is a hatékonyabb
ügyintézés irányába visz bennünket. A már szintén többször hangoztatott városi eseménynaptár továbbfejlesztése, használatának bevezetése is zajlik. Az eseményfeltöltés lehetőségét biztosítani szeretnénk a lehető legszélesebb kör
számára. Vámos Zoltán alpolgármester kezében jó helyen látom ezt
a feladatot. Én magam úgyszintén
nagyon fontos dolognak tartom,

hiszen eseményeink, rendezvényeink adják városunk mindennapjainak mozgatórugóját.
- Mennyire „jött bele” máris az
alpolgármesteri munkába?
- Sikerként értékelem, hogy nagyon sok megkeresést, kérést, tanácsot, ötletet kapok. Sokan keresnek telefonon, személyesen. A
hivatalos alpolgármesteri fogadóórám ajtaja is nyitva áll mindenki
előtt. A mai kor divatjának megfelelően természetesen én is használom a közösségi médiát a velem
kapcsolatos információk megosztására. De számomra a személyes
találkozások, a közvetlen beszélgetések a legfontosabbak. Az írott
sajtón keresztüli megnyilvánulást
is értékesebbnek gondolom, a higgadtsága miatt. A közösségi média
„demokráciája” szerintem látszólagos. Modernnek, trendinek tűnhet, de „liberalizmusa” több évszázados erkölcsi alapértékekkel megy
szembe. Sokszor úgy érzem, hogy
saját véleményüket egymás mellett
elkiabáló emberek zsibvására, akik
talán még a saját szavukat sem
hallják igazán, nemhogy a másét.
Mindenesetre a véleménynyilvánítás szabad. Az ellenvélemények elfogadása sem kötelező. Ez nem vitatható el senkitől. Egy dolog fontos: senki se gondolja a Facebookot
probléma-bejelentő oldalnak.
Frakciótársaim, munkatársaim
segítsége, együttműködése nélkül
képtelenség lenne elvégezni a rám
háruló feladatokat. Végezetül szeretném megemlíteni a barátokat és
a családomat. Sokszor ők a legkritikusabbak a munkámmal, munkánkkal kapcsolatban. A munka
mellett természetesen szabadidőre, feltöltődésre is szükségem van.
Ezt a családommal eltöltött órák
sokszorozzák meg. Büszke vagyok
rájuk, és sosem köszönhetem meg
elégszer nekik, hogy mellettem állnak, támogatnak.
Szegfű Katalin

Békési újság

Békési sorsok, békési arcok
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Egy asszony a képek mögött… Esküvői fotózás

Bizonyára sok olvasó eljutott a kulturális központ kápolnatermét
az elmúlt hetekben ékesítő gobelinkiállításra. Kíváncsi lettem,
ki van a képek mögött. Egy kedves, közvetlen, szerény asszonyt,
Oláhné Szabó Erzsébetet találtam a keresésem során. Nem sajnálta
az időt egy jóízű beszélgetésre, s készséggel válaszolgatott minden
kérdésemre. Ha elolvassák a vele készült interjút, remélem Önök
is meg fogják szeretni, ahogyan magam is, egyetlen délután során.
ha valami nem teszik, addig variálom, míg olyan nem lesz, amilyennek szeretném. Nem riaszt el, ha a
fonalat bontanom vagy kevernem
kell a cél érdekében. Örömmel
tölt el, hogy a képeim miatt büszke rám a családom és úgy érzem,
hogy szeretett szüleim is azok len-

Fotó: Apáti-Nagy Lajos

- Mi az a gobelin?
- Csak egészen röviden szeretném elmondani a lényegét. Majd
akit jobban érdekel, utánanéz az
interneten vagy a könyvtárban. A
története a 13. századra nyúlik vis�sza és tulajdonképpen szövött falikárpit volt, amely a szövéstechnikát utánozta. Anyaga textil, festett
vagy préselt bőr, amit selyem- vagy
fémszálakkal díszítettek és szövőszéken készült. Nevét egy 1662ben élt francia kelmefestő testvérpárról kapta. A hímzett változata
a 19. században jelent meg és 1970től beszélhetünk a glorafíliáról, azaz festmények hímzett utánzatáról.
- A gobelin nem tartozik a ma
divatos önkifejező formái közé,
mégis mi vette rá Erzsike nénit,
hogy ezt válassza?
- A kézimunka már kislányként is érdekelt. Anyukám a horgolást és a hímzést is kedvelte, de
én a hímzést szerettem meg. Sok
munkám, de még több örömöm
van benne. Sokfélét hímeztem már,
de legjobban a gobelint kedvelem.
Amikor egy fiatalkori betegségem
miatt bekényszerültem a szobába,
egy kedves szomszédasszonyomtól
kaptam egy darabot, meg a hozzátartozó fonalakat is. Elkezdtem kivarrni, de mikor meggyógyultam,
félretettem. Csak 30 évvel később
fejeztem be! Megtetszett és alkalmanként vettem egy-egy darabot.
Attila unokám észrevette, hogy
milyen jó hatással van a lelkiállapotomra és sok-sok új darabbal lepett meg. Ekkor kezdtem el igazán slingolni, s egyre többet, egyre nehezebbet sikerült kivarrnom.
Bár előre nyomott mintát kapok,

nének. Ennek a szenvedélyemnek
hódolni fogok, míg csak élek. Egy
kicsit mind az én gyermekem.
- Mi a sorsa az elkészült alkotásoknak?
- Mára több mint negyven képet sikerült kivarrnom és még nagyon sok vár rám, hogy életre keltsem. Úgy gondolom, maradandó
értéket alkotok, és mert szeretem a
szépet, örömöt okoz, szívesen csinálom. Képeimmel évek óta részt
veszek a Madzagfalvi Napok helyi
értékeket bemutató kiállításán és
nem is olyan régen volt egy önálló kiállításom is, amit az unokám,
Attila szervezett meg, és fellépett
a megnyitón Levente unokám is,
emelve a rendezvény fényét. Emellett szívesen adom ajándékba a szeretteimnek, így a lelkem egy darabkáját tovább tudom adni az
utókornak.

- Ezek szerint a művészi vénát
örökölték az unokák?
- Ez igaz, hiszen hárman is jeleskednek valamiben, mindhárman
táncoltak, Levente pedig gyönyörűen énekel. De még ennél is nagyobb büszkeség számomra, hogy
mind a négy unokám diplomás,
vagy az lesz hamarosan. Miklós
kutatóorvos Bostonban, Attila agrárfőiskolát végzett, Ádám vasúti
mérnök, Levente pedig harmadéves a budapesti egyetem tanító szakán és a színitanoda operett
szakán is, sőt mellette az Ikea-ban
dolgozik, hogy könnyítsen a családja terhein. Imádom őket.
- Beszéltünk már sok mindenről, de szabadna egy kicsit többet
tudni Erzsike néniről?
- Egyszerű parasztcsalád gyermekeként születtem 1944-ben,
Békésen. Korán megismertem
a kemény munka értékét, mivel
mindkét szülőm betegsége miatt
rám szakadt a tanya összes gondja.
Az általános iskola elvégzése után
TSZ-ben, majd a konzervgyárban
dolgoztam. Az Áfésznél eladóként
1975-től kaptam állást, és ott voltam egészen 1992-ig, mikor is egy
agyi infarktus miatt leszázalékoltak. Nyugdíjas lettem. A családi
életem se volt éppen felhőtlen, hiszen bár szerelemből mentem férjhez és született két gyermekünk,
Erzsébet és Imre, végül a nézetkülönbségek válóperhez vezettek. Attól kezdve az én vállamat nyomta
a család minden gondja, de büszke
vagyok rá, hogy egyedül is rendes
embert neveltem a gyermekeimből. Teljesnek érzem az életem és
csak egyetlen vágyam maradt még,
hogy imádott unokáimat boldognak és egészségesnek lássam, s az ő
életük is sikeres legyen. Teljesüljön
minden álmuk.
Gugé
Következő lapszámunkban a beszélgetőtárs Timkó Sára lesz.

- 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

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

FIGYELEM!

Sürgősen keressük
a képen látható
fiatal kutyát.
Barna és halványabb
fekete csíkok vannak rajta.
Az állatvédőktől fogadták
örökbe. A kutyus chipes.
Békésen a Sebők-kertből
(muronyi út közeléből) tűnt el.
Ha bárki látja vagy befogta,
értesítse a békési állatvédőket.

Esély állatvédők
telefonszáma:
+36-20/399-78-09 vagy
+36-70/94-73-504.
Köszönjük.
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Új gasztronómiai rendezvény
szerveződik városunkban
(Folytatás az 1. oldalról)
Az eseményre több szakmabeli
irányzat képviselőjét hívtam meg.
- Kik jegyzik szervezőként?
- Amikor megszületett a rendezvény gondolata, természetesen
kikértem a számomra meghatározó emberek véleményét is. Közülük Serfecz Dávid volt az első, aki
azonnal támogatásáról biztosított.
Dávid a Békési Fiatalokért Egyesület elnöke, amely szervezet rendezőként felvállalta a programot.
Nem volt kérdés, hogy egyeztetek a szakmabeliekkel, így a helyi mesterekkel is. Menet közben
csatlakozott Kovács Ildikó, a Szent
Lázár Alapítvány intézményvezetője. Nagy öröm volt számomra,
hogy Zalai Mihály, a Békés Megyei
Önkormányzat elnöke is felkarolt
bennünket és vállalta a fővédnöki
szerepet. A helyi és megyei média
úgyszintén mellénk állt.
- Április 25-e lesz a dátuma és a
Békési Galéria lesz a helyszín. Milyen programelemekre készülhetnek az érdeklődők?
- Többek között lesz bonbonbemutató, cukorvirág-bemutató, valamint szebbnél szebb mézeskalácsokat láthatnak az ide látogatók.
Az egyik fellépőnk pedig aranyo-

Mucsiné Fodor Hajnalka

sabbnál aranyosabb marcipánfigurákat hoz és készít el a helyszínen.
Ezzel párhuzamosan fut majd a
tortaverseny, amihez kapcsolódóan
elkészült egy Facebook-esemény is.
A közösségi médiában tehát a vállalkozó kedvű érdeklődők megtalálják a nevezési felületet. Biztatok
mindenkit, hogy jöjjenek el és méressék meg tudásukat! Egy kitétel
van csupán, hogy csakis tortával lehet nevezni, viszont témai megkötés nincs.
- Szakembereket és hobbicukrászokat célozzák meg, vagy az édesszájú tömegeket?

- Azt gondolom, hogy a bemutatók profiknak és hobbicukrászoknak egyaránt érdekesek lehetnek,
így minden célcsoportnak tudunk
kedvezni. Azok, akik szeretnek otthon sütögetni, itt olyan neves szakemberekkel beszélhetnek, akik értékes tanácsokkal láthatják el őket.
Nem nagyon ismerek olyat, aki ne
szeretné az édességet és szerintem
sokak számára vonzó lehet például meglátni, hogy hogyan készül el
egy finom bonbon.
- Milyen forrásból sikerül megvalósítani Békés legújabb gasztronómiai eseményét?
- A városi önkormányzat a helyszín ingyenes biztosításával és
technikai személyzettel segíti a
munkát. A Békés Megyei Önkormányzat pedig egy nagyobb ös�szeget szavazott meg a programra.

Jó szándékú szervezetek és vállalkozók anyagiakkal és munkájukkal
segítenek bennünket.
- A rendezvény neve azt jelzi,
hogy hagyománnyá tervezik tenni
a programot. Évente változó tartalommal, rugalmasan alkalmazkodva az érdeklődők igényeihez,
elvárásaihoz?
- Ez attól függ. Természetesen
szeretném, ha majd a X. Békési
Édesség Show-ról is beszámolhatnék a lap olvasóinak, de most várjuk meg, hogy milyen lesz az első.
Nagy érdeklődésre számítunk és a
rendezvény után leülök a partnerekkel és részletesen kielemzünk
mindent. Az a tervem, hogy a vendégek visszajelzéseit figyelembe
véve állítom majd össze a jövő évi
programot.
Szegfű Katalin

Elsődíjas békési szaxofonos lány
A közelmúltban nagyszabású nemzetközi fafúvós versenyt rendeztek a szerbiai Szabadkán.
A február végi szakmai megmérettetésen a békési Dr. Hepp Ferenc Általános Iskola Alapfokú Művészeti Iskoláját Medvegy Nóra Napsugár szaxofonos tanuló képviselte. A rangos
eseménynek idén is az ottani művészeti iskola
adott otthont, ahol a fuvolát, klarinétot és szaxofont tanuló diákok hangszerenként öt korcsoportban mérhették össze tudásukat. A versenyre Bosznia-Hercegovina, Horvátország, Szerbia
és Magyarország 74 kiváló muzsikusa nevezett.
A versenyzőknek két szabadon választott művet
kellett előadniuk, amelyet háromtagú, nemzetközileg elismert szakmai zsűri értékelt.

A felvételen balról jobbra Gál Csaba, Medvegy Nóra
Napsugár, Demjén Gábor.

Medvegy Nóra Napsugár korcsoportjában a
legmagasabb pontszámmal I. Díjat és Aranyminősítést kapott. A fesztivál záróeseményeként a Városháza dísztermében gálahangversenyt rendeztek, amelyen minden hangszerből és korcsoportból a legkiemelkedőbb,
aranyminősítést kapott elsődíjas versenyzők
játszhatták el a zsűri által kiválasztott műveket. A gálán szereplők közül választotta ki a
zsűri a fesztivál nagydíjasait, melynek eredményeképpen Medvegy Nóra Napsugár kiérdemelte a FEMUS 2020 fesztivál III. díját is.
A fiatal szaxofonos tehetség felkészítő tanára Demjén Gábor, zongorakísérője Gál Csaba
volt.

hírek, interjú
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A Békési Polgármesteri
Hivatal konyháján, munkanapokon házias ételekből készített napi menü igényelhető elvitelre. (Kiszállítást nem
vállalnak.) Igényléseiket a hivatal nyitvatartási ideje alatt
minden nap 14 óráig tehetik
meg személyesen vagy telefonon. A kedvezményes menüre való igényüket a szociális szolgáltató központban jelezhetik, a Jantyik u. 1. szám
alatt. A Békési Polgármesteri
Hivatal konyhája telefonszáma: 66/411-011/170-es mellék (Csorba János konyhavezető).
A menü ára: 650 Ft. Átvehető a Békési Polgármesteri Hivatal konyháján (bejárat a Piac felől) munkanapokon 11:00-13:30 óra között
A szociálisan rászoruló személyeknek 450 Ft. Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ Idősek Klubjaiból elvihető vagy helyben fogyasztható el munkanapokon 11:30-13
óra között.

- Milyen út vezetett el oda, ahol
most tartasz?
- Egy kis Békés megyei faluban születtem, Medgyesegyházán.
Tízévesen költöztünk édesanyámmal Békésre. Jártam Békéscsabára gimibe, majd Debrecenbe,
ahol leérettségiztem. Éltem Veszprémben is. Álmom volt Budapest, és hogy híres színésznő legyek. 18 évesen azonban kaptam
egy kis kártyát, amire egy igevers
volt írva a Bibliából: „Mit ér, ha
az ember az egész világot megnyeri, de lelkében kárt vall.” Izgalmas, élménydús fiatalkorom volt,
de valami hiányzott belőle. Blaise
Pascal mondta egyszer, hogy minden ember lelkében van egy Isten
alakú űr, amit csak Ő tud betölteni. Legyen bármilyen hírnév, siker,
pénz, csillogás, Istent nem tudja
helyettesíteni. Megtértem. Szegeden töltött egyetemi éveim után
visszajöttem Békésre, ahol nagyon
szeretek élni. Nagyszerű tanáraim
hatására magyar-történelem sza-

kon végeztem. A magyar iránti
szeretetemmel édesapám emléke
előtt is tisztelgek, aki nagyon szeretett volna magyartanár lenni, de
az akkori időkben nem mindenkinek adatott meg, hogy továbbtanuljon. 2011 óta, első munkahelyként, a Dr. Hepp Ferenc Általános Iskolában oktatom a kis nebulókat.
- Mit tartasz az eddigi legnagyobb sikerednek?
- Mindenképpen a családomat.
Nagyon fiatalon mentem férjhez.
Semmi elképzelésem sem volt az
életről, de örülök, hogy az együtt
töltött 15 év bebizonyította, hogy
a hitünk, az egymás iránti tiszteletünk, megbecsülésünk segít átvészelni a nehezebb időszakokat
is. Évről évre szorosabb lett a kapcsolatom a férjemmel, Pistivel, két
csodálatos gyermekünk érkezése
pedig még inkább egységet hozott
a családunkba.
- Hogyan képzeled el az életed
pár évtized múlva?

Rovatgazda:
Serfecz Dávid

- A férjemmel igazi lokálpatrióták
vagyunk, s ha Isten másként nem
rendezi, Békésen fogunk élni. A Kegyelem Gyülekezet tagjai vagyunk,
ott szolgálunk, és hiszem, hogy még
több embernek továbbadjuk az
evangélium, az örömhír üzenetét.
Nagycsaládból származom, remélem, hogy gyermekeinkkel, szüleinkkel, testvéreinkkel együtt, sok közös
családi ebéden, összejövetelen élvezhetjük egymás társaságát. Igyekezni
fogunk jelenlétünkkel hozzájárulni
Békés város jobbá tételéhez.
A Stafétát Filó Viviennek adom tovább.

Emlékezés Irányi Dániel országgyűlési képviselőre
Irányi Dánielre, a márciusi ifjak egyikére, Békés egykori országgyűlési képviselőjére emlékeztek születésének 198. évfordulóján a Városháza udvarán
a Békési Városvédő és Szépítő
Egyesület szervezésében.
Ünnepi beszédében Polgár Zoltán alpolgármester igyekezett
megvilágítani a nagyszerű, kiemelkedő személyiség életének
legfontosabb pillanatait és állomásait. Irányi Dánielt a képviselőház
egyik leglelkiismeretesebb tagjaként tartották számon, aki gyakran szólalt fel városunk lakóinak
érdekében. Mindenkor a közösséget, a hazát szolgálta.

A megemlékezést Irányi mellszobrának megkoszorúzása követ-

Fotó: Gazsó János.

Önkormányzati hirdetmény.

Staféta

Név: Kisné Sajben Kitti
Foglalkozás: tanár
Kedvenc zene: Pintér Béla : Iste ni gének
Kedvenc film : Coco című mese
Kedvenc kön yv: Michael Ende: Vég tele n
történe t
Kedvenc étel, ital: abált szalonna, víz
Kedvenc hely: Magyarország

Fotó: Gazsó János.

NÉVJEGY

Ebédrendelés
a Polgármesteri
Hivatal konyhájától
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te a Városháza homlokzatánál lévő
mellszobornál.

Békés Város Önkormányzata
nevében Kálmán Tibor polgármester és Polgár Zoltán alpolgármester; a Gál Ferenc Főiskola Békési Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium nevében
Moldván-Garas Helga igazgató és
Marton József igazgatóhelyettes,
Mezger Tímea, Hidvégi Gergő
és Varga Dominik; a Szegedi Kis
István Református Gimnázium,
Szakgimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium nevében
Köteles Zoltán tanár, Szász Fanni
és Foltin Zalán, míg a városvédő
egyesület nevében Miklós Lajos elnök és Bíró György helyezte el koszorúját.
S. D.

10

hirdetés

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

Békési újság

Apróhirdetések

Ingatlan
Tisztelt olvasóink!

Lapunkban KIZÁRÓLAG olyan
ingatlanhirdetéseket teszünk közé,
amelyben FELTÜNTETIK
AZ INGATLAN IRÁNYÁRÁT is.
Megértésüket köszönjük.
Ingatlan 2 millió forintig
Borosgyáni IV. tavon tótulajdon eladó. Irányár:
400 ezer Ft. Tel.: 30/919-49-07.
Lakható hétvégi ház gyümölcsössel Rosszerdőn eladó. Irányár: 1,8 millió Ft. Érd.: 20/39-23451, este.
Ingatlan 2-5 millió Ft között
Békési kövesút mellett, Murony felé tanya eladó
gyümölcsössel, 13 AK szántóval. Irányár: 2,2
millió Ft. Érd.: 70/218-59-72.
780 m2-es telken, felújításra szoruló kis ház telekáron eladó, 2,5 millió Ft-ért. Csak készpénzes
vásárlás lehetséges. 30/30-57-955.
Felújításra szoruló ház a tangazdaságnál eladó
3,5 millió Ft-ért. Érd.: 70/256-97-77.
Falusi CSOK listán szereplő településen, Köröstarcsán, két utcára nyíló telken háromszobás
családi ház eladó 4 millió Ft-ért. Érd.: 20/42587-09.
A Mátra utcában, a Fürdő szomszédságában
felújítandó ház eladó nagy portával. Irányár: 4,9
millió Ft. Érd.: 20/33-93-474.

Ingatlan 10 millió Ft fölött

Jármű, alkatrész

Összkomfortos, kétszobás családi ház eladó kis
udvarral 11,8 millió Ft-ért. Érd.: 30/43-42-297.
Irányi utcában kétszobás ház eladó 12 millió Ftért. Tel:. 30/961-87-65.
Malomvégesi részen kétszintes, összközműves
nagy családi ház eladó kétféle fűtéssel, garáz�zsal, gazdasági épületekkel. Irányár: 13,2 millió
Ft. Hétmillióig kisebb ingatlant beszámítok. Érd.:
70/216-37-03.
Durkó u. 1. szám alatti háromgenerációs ház üzlethelyiséggel, garázzsal eladó 28 millió Ft-ért.
Érd.: 70/274-95-55.
Belvárosban felújított, négyszobás, két fürdőszobás, zárt folyosós, padlásteres polgári ház
eladó nagy telekkel, melléképületekkel. Irányár:
30 millió Ft. Érd.: 20/229-32-47.

Skoda 120-as (korához képes jó állapotban) és
Deawoo Nexia eladó. Tel.: 30/72-89-604.
2 db Pannónia motorkerékpár-kerék gumikkal
együtt eladó. Tel.: 70/236-35-37.
Újszerű elektromos rokkantkocsi eladó. Tel.:
70/218-59-72.
Opel Agila 1.2 benzines 110 ezer km, 2001-es
gyártmányú, friss műszakival eladó. Irányár:
550 ezer Ft. Érd.: 20/22-93-247.
Régi motorkerékpárt vennék: MZ, Simson, Jawa,
Pannónia, egyéb. Maximum 50 ezer Ft-ért. Tel.:
20/49-521-73.
Egyedi gyártású kettes lószállító friss műszakival eladó. Irányár: 520 ezer Ft. Érd.: 20/22-93247.
MTZ 50-es, 80-as és 82-es traktor alkatrészek
eladók. Érd.: 66/411-857, este.
Lakókocsi műszakival, teljes felszereléssel (klíma, mikró, tévé, hűtő, aggregátor), elősátorral
eladó. Tel.: 20/520-15-40.
5.5 LE Honda rota eladó. Rota kapával, járókerékkel, kocsival elvihető. Érd.: 30/279-49-69.
Hyundai H 200 zárt 2001. évj. 210 ezer km, friss
műszakival, három főre vizsgáztatva eladó.
Irányár: 500 ezer Ft. Érd.: 20/228-32-47.

Kiadó ingatlan
Főút mellett kétszobás, összkomfortos ház kiadó dolgozó nőnek. 30/213-83-73.
Békéscsabán belvárosi, igényesen berendezett
lakás kiadó. Tel.: 30/92-55-888.

Ingatlant keres
Vásárolnék kis kertet kis épülettel a Malom
asszonykertben vagy Dánfokon, 1,5 millió Ft-ig.
Érd.: 70/216-37-03.

Kert, szántóföld
1108 m -es zártkert kőházzal a Sebőkben eladó.
Villany, fúrt kút van. Irányár: 950 ezer Ft. Érd.:
20/92-93-720.
Két kvadrát felszántott udvar bérművelésre kiadó. Tel.: 66/416-107.
Nagykertben 1218 m2 gyümölcsös és gazdasági épület eladó, ásott kúttal, villannyal. Érd.:
30/262-09-12.
Malomasszonykertben, a malomvégesi zsiliptől
500 méterre 3600 m2 kert, rajta 500 m2 fóliasátor eladó. Fúrt kút, háromfázis. Érd.: 20/32540-74.
Homokdűlőn 1282 m2 kert 40 db gyümölcsfával
és szántóval eladó. Irányár: 450 ezer Ft. Érd.:
70/375-44-43.
Malomasszonykertben 2000 m2 lucernaföld kiadó. 20/325-40-74.
Sebők-kertben zárt kert eladó. Tel.: 20/20-60161.
Malomasszonykertben 1058 m2-es kert villan�nyal, vízzel eladó. Érd.: 30/71-28-431.
Mezőberényben két gyümölcsöskert eladó.
Irányár: 50 ezer Ft. Érd.: 20/229-32-47.
1,7 hektár föld Tarhoson eladó. Érd.: 30/91360-39.
Szécsénykertben 1040 m2 kert eladó fúrt kúttal,
villannyal. Érd.: 20/285-18-50.
2

Ingatlan 5-7 millió Ft között
A Magyar utcában családi ház eladó. Irányár: 5,8
millió Ft. Tel.: 20/491-03-21.
Deák Ferenc utcában felújításra szoruló háromszobás nagykertes családi ház sürgősen eladó.
Irányár: 6,5 millió Ft. Érd.: 20/320-95-25.
Damjanich u. 16. számú ház nagy portával, nagyon jó helyen eladó. Irányár: 6,5 millió Ft. Érd.:
66/739-770, bármikor.
Csatárkertben tanya eladó kövesút mellett 6 millió Ft-ért. Tel.: 30/96-18-765.
Mátra utcai régi típusú, egyszobás, de nagy telekkel rendelkező házamat elcserélném tömblakásra. Irányár: 7 millió Ft. Érd.: 30/402-26-37.
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.
Mátrában megélhetést biztosító családi ház eladó, a gyógyfürdőhöz közel. Irányár: 8,5 millió
Ft. Tel.: 36/371-006.
Vegyes tüzelésű, háromszobás ház eladó
háromfázissal 9 millió Ft-ért. Tel.: 30/293-2751.

Állat
Vásárolnék 10 db tojó tyúkot, és libát, kacsát.
Érd.: 70/216-37-03.
Tavaszi kapirgálós kakasok eladók. Tel.:30/27949-69.
Friss fürjtojás eladó. Hajnal u. 19. 30/85-81-911.

Társkeresés
22 éves fiatalember párját keresi komoly kapcsolatra. Káros szenvedélytől mentes. Tel.:
70/309-29-43.

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.
Szobafestést, mázolást vállalok kiváló minőségben, kedvező áron. Kis Zoltán 003630/843-2790.

Munkát keres, ajánl
Konyhai kisegítői vagy pék állást keresek. Házkörüli kisegítő munka is lehet. Tel.: 70/309-29-43.
Állatgondozói munkát keresek. 70/519-87-54.

ingyenes apróhirdetés!

Egyéb

INGYENES LAKOSSÁGI APRÓHIRDETÉS LEADÁSA
A KÖVETKEZŐ HELYEN LEHETSÉGES:

Akció! Száraz kemény konyhakész tűzifa
eladó. 3100 Ft/mázsa. Tel.: 0036-20/3966642.

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 17. kedd 12 óra

Eladó: 30 m2 vas fóliaváz, 2 db 1000 l-es vastartály, 10 kg-ig mérő skálás mérleg, olasz tésztakészítő gép. 20/325-40-74.
Eladó: 2 db színes mosdókagyló állvánnyal, WCkagyló, kézi kukoricadaráló, 10-20 l-es műanyag
kupák. 30/74-84-468.
Lószerszámot vásárolok. 70/217-22-67.

Nagyméretű nyúlketrec eladó (5 ezer Ft-ért)
vagy cserélhető tyúkra, kacsára, libára. Érd.:
70/216-37-03.
Bontásból 150-es fürdőkád tartozékokkal és
Hajdu mosógép eladó. 66/414-163.
Eladó: előszobafal, gázpalack, ablakszárnyak,
női bundák, pulóverek, 37-38-as munkásbakancs, rekamié, szobafenyők, jukka pálma, vas
virágállvány. Tel.: 30/905-49-14.
Eladó: permetező, mázsa, mérleg, gyerekágy, varrógép, húsdarálók, DVD lejátszók. Érd.: 30/95-22-466.
Fémeszterga eladó. Érd.: 20/350-71-51.
Ingyen elvihető: nagy teraszajtó (üveggel, reluxával). Érd.: 70/216-37-03.
Disznóvágó asztalt, régi bútort, tollat, satupadot,
zománcos babakádat veszek. 70/217-22-67.
Vennék 4-6 db fehér, háttámlás ebédlő széket,
jó állapotút. Érd.: 70/216-37-03.
Érett istállótrágya eladó szállítással. Hajnal u. 19.
30/85-81-911.
Eladó: Robi 55-ös rotakapa tartozékokkal együtt,
50 l-es üvegballon. Tel.: 20/20-60-161.
Régi bútorok, tálalószekrények, franciaágyak eladók. Érd.: 20/22-93-247.
Régi mozsarat, vasalót, kardot, bajonettet, régi
pénzt, egyebeket vennék. Tel.: 30/513-19-56.
Eladó: VRF-530-as vízszintes gatterfűrész piaci
lehetőséggel betegség miatt kedvezményesen,
sürgősen; vasipari keretes fűrészgép, valamint
ipari ponthegesztő. Tel.: 20/520-15-40.
Monarchia korabeli kard eladó. Rézmozsarat,
ezüstpénzt beszámítok. Tel.: 20/495-21-73.
Schwinn Csepel kempingkerékpár újszerű állapotban eladó. Érd.: 30/826-77-80.
Eltartási szerződést kötnék teljesen egyedül álló
nővel Békésen. 70/20-40-112.
Eladó: kb. 100 éves asztalsparhert (irányár: 95
ezer Ft), szépen kidolgozott fenyő polcrendszer
(irányár: 35 ezer Ft). Jószágra csere érdekel. Eladó sokféle ruhanemű. Érd.: 70/216-37-03.
Eladó: szoba- és konyhabútor, leánderek, gáztűzhelyek, kerékpár, bojlerek, pálinka, szagelszívó. Érd.: 66/643-333, 50/117-48-62.
Eladó: táskavarrógép, vaságy matraccal, 2 db
vasvályú. Tel.: 30/907-40-66.
Új Samsung SC 4550 típusú porzsák nélküli
porszívó eladó. 20/991-91-78.
Eladó: kis mázsa, bolti mérleg, piaci mérlegek,
lakatosszerszámok, tejeskannák, kézi eke, horgászbotok, akvarellfestmény, vászon olajfestmény, mindenféle régi tányérok. Révész u. 7. Tel.:
66/413-716.
Eladók: bejárati ajtók, középszőnyeg, dohányzóasztalok, Lucznik lábbal hajtós varrógép, befőttes üvegek (8 dl és 1,7 l). Tel.: 70/612-83-74.
Vadonatúj 10 kg-os nagykalapács eladó. Érd.:
66/411-857, este.
Légpuskát vennék 10 ezer Ft-ig. Rossz, régi is
érdekel. Tel.: 30/513-19-56.
100 l-es használt tölgyfa virágdézsa olcsón eladó (900 Ft). 70/236-35-37.
Kétsoros elektromos zongora-orgona eladó.
Lábpedálos, szép hangzású, többfunkciós.
Irányár: 45 ezer Ft. Haszonállatra csere érdekel.
Érd.: 70/216-37-03.

HÍZOTT KACSA
konyhakészen,
szép
májjal

rendelhető!

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

Kultúra

Békési újság

11

Most megtekinthető kiállítások a Galériában
Békési Kosáripari Vállalat (ahogy a
köznyelv máig nevezi: Kosárgyár)
történetét és legszebb termékeit,
köztük a fonott bútorokat, melyek
egykor nemzetközileg is keresettek
voltak – mondta el a szakember.
A békési vesszőfonás 2018-ban
felvételt nyert Békés Megye Érté-

kei közé. Identitás-erősítő programként múzeumpedagógiai foglalkozásokat kapcsoltak a tárlathoz gyermekek számára, ahol a
kiállítás tematikus bejárása utáni kézműveskedés során saját „fonott terméküket” is elkészíthetik.
A látogatók ezt a tárlatot még áp-

Archív felvétel. Fotó: Gazsó János.

Téli időszakban - fűtés híján
a Nagyház és a Tájház - a Békés
Városi Jantyik Mátyás Múzeum
egyetlen kiállítóhelyén, a Bérházban, közismert nevén a Békési Galériában várja látogatóit.
- Az itteni időszaki kiállítótermünkben a békési kosárfonás
múltját, jelenét és jövőjét mutatja be a „Bújj, bújj, zöld ág” című
tárlat – tájékoztatta a Békési Újságot Sápiné Turcsányi Ildikó igazgató. A kiállítás körüljárja a Békés és
környékére egykor olyannyira jellemző fűzvessző termesztését, fajtáit, a kaskötés és kosárfonás történetét, helyi szervezeti formáit és
nagy alakjait.
- A kiállítóteremben egy műhelyrészletet is berendeztünk szerszámokkal, mintadarabokkal. A
Szojka Petronella néprajzos muzeológus által rendezett tárlat bemutatja az 1894-1927 között létezett békési kosárfonó iskola történetét, tárgyi emlékeit is, továbbá a

A békési kosárfonás múltját, jelenét és jövőjét bemutató kiállítás még megtekinthető a Galériában.

KÖNYVAJÁNLÓ

Békésen is megvásárolható a Dél-alföldi Talentum Akadémia kiadásában tavaly év végén megjelent, az
Erdős Pál-Székely Árpád szerzőpáros munkássága nyomán létrejött, A
Tiszák titkai I. - Egy család, amely
két miniszterelnököt adott az országnak 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.

rilisig megtekinthetik. A kiállítást
a Nemzeti Kulturális Alap támogatta.
A Galéria nagytermében, a régi bálteremben, egy egészen rendkívüli kiállítás látható „Láss csodát!” címmel. Az érdeklődők egy
békési magángyűjtemény értékes
festményeit, kerámiáit, grafikáit
tekinthetik meg. A bemutatott alkotások készítői között jeles művészek és ismeretlen tehetségek
egyaránt vannak, köztük helyi alkotók és a gyűjtő barátai, kollégái.
A gyűjtemény a maga nemében
nemcsak megyei, de országos viszonylatban is egyedülállóan gazdag. A kiállítás tisztelgés az elődök előtt, egyben a kortárs művészek szeretetét is tükrözi. Ez a
tárlat március 31-ig várja a látogatókat.
A Békési Galéria a Széchenyi tér
4. szám alatt nyitva tart keddtől
szombatig, 10-16 óra között. Hétfő és vasárnap szünnap.
Sz. K.

MEGHÍVÓ
A KÉSZ békési csoportja és a Kecskeméti Gábor Kulturális
Központ szeretettel meghívja Önt és kedves családját

a „Csíksomlyó
és a Kárpát-medencei
keresztény értékek”
című fotókiállítás
megnyitójára.

Időpont:

március 24.
kedd 17:30
Helyszín:

Kecskeméti Gábor
Kulturális Központ
kápolnaterme
(Jantyik M. u. 23-25.)

A kiállítást megnyitja:

Dr. Pálmai Tamás,

a KÉSZ országos elnökségének tagja
A belépés ingyenes, a kiállítás két hétig látogatható
A kiállításon látható fotográfiák a KÉSZ alapítványa, a KÁMME
(Kárpát-medencei Magyarság Evangelizációjáért Alapítvány)
által kiírt pályázatra készültek.
A programot
a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága
és a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. támogatta.
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Csapadékvíz-elvezető rendszer fejlesztése Békésen
Békés Város Önkormányzata pályázatot
nyújtott be „Békés, csapadékvíz elvezetés
kialakítása II. ütem” címmel, mely pályázat 100 %-os támogatás intenzitás mellett
378,4 millió Ft támogatást nyert el.

szetes élőhelyekhez, több szintű növényzetet
is létrehozhatunk. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy adott területen sokféle növényt
nevelünk, a kúszónövényektől a lágyszárúakon és a cserjéken át a fákig.

A projekt konkrét célja a fejlesztéssel érintett
területek (Malomasszonykerti csatorna, Babilon sor, Fonó utca, Kalász utca, Kereszt utca, Décserikerti csatorna) csapadékvíz elvezetésének 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 végző Cigányvízláda és Puskaporos tározó kotrása valósul meg annak érdekében hogy a gyűjtőhálózatból összegyülekező vizek ideiglenes
tározása megoldott legyen.

Ez a természetes rétegződés az, ami nagy
mértékben elősegíti az esővizek helyben tartását, megkötését.

Hogyan járulhat hozzá a lakosság
a víz helyben tartásához?
A városi csapadékvízgyűjtő rendszer jól működik, de a lakosság feladata, hogy a csapadékvíz egy részének helyben tartásával, illetve a rendszerbe kerülésének késleltetésével
segítse a rendeltetésszerű működést és megkímélje az extrém terhelésektől azt.

fizetett hirdetmény

Növényzet
A vizek helyben tartásának legjobb és legkönnyebb módja a zöldterületek növelése és
az adott területen lévő növényzet mennyiségének növelése. Azaz nem csak az alapterületet növelhetjük, hanem hasonlóan a termé-

Következő lapmegjelenés:
március 24.

Tűzifa akció
a békési MAGIX FATELEPen
Minőségi tölgy, bükk tűzifa kapható
konyhakészen 3300 Ft/q, kugliban 3100 Ft/q.

20 mázsától kedvezményes ár!
Konyhakészen 3150 Ft/q, kugliban 2950 Ft/q.
Akácfa rendelhető.
Szállítás Békésre és Muronyba!

Érdeklődni: 06-70/281-09-41

A víz megtartásához nem elegendő önmagában a megfelelő növényzet, alapvető fontosságú a talaj minősége, vízáteresztő képessége is. A talajadottságok ismerete a lehetséges növényzet kiválasztásánál is fontos tényező.
Szerencsés esetben ki tudunk alakítani egy
már-már természetes vegetációhoz hasonló
növénytársítást is a szabadtereken. Különböző fajtájú és habitusú fák, cserjék, illetve
évelők alkalmazásával hozzásegíthetjük városunkat a jobb klíma eléréséhez, és nem elhanyagolható, hogy a növényzettel saját környezetünket szebbé is tesszük.

szakaszában virágoznak és hoznak termést.
Előnyt jelent még az ilyen jellegű kiültetéseknél, hogy évelők révén nem kell minden
évben újra ültetni őket.
A növények nem csak abban segíthetnek nekünk, hogy tárolják és részben a levegőbe bocsátják a vizeket, hanem a talaj minőségét,
szerkezetét is javítják. Akár olyan fajokat is
ültethetünk, melyek nitrogénmegkötő képességükkel még inkább javítják a talajt, így
a későbbiekben a fent említett rétegzettebb
növénykiültetést is könnyebben megvalósíthatjuk, ezáltal természetközelibb zöldfelületeket hozhatunk létre.
A projekt Európai Uniós támogatás segítségével,
a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg.
Projekt címe: Békés, csapadékvíz elvezetés
kialakítása II. ütem
Projekt azonosító:
TOP-2.1.3-16-BS1-2017-00011

Az ökológiailag előremutató növényágyásokban ma már előtérbe helyeződnek
az olyan évelő kiültetések, melyek
az adott klímához jobban tudnak viszonyulni, nem igényelnek akkora élőmunkát, illetve
öntözést sem, elegendő számukra a természetes csapadék. Mindemellett a rovarok számára is folyamatos élelemforrással bírnak,
hiszen az év különböző

Elhunyt Csukás István
Február 24-én elhunyt Csukás
István író, a kortárs magyar gyermekirodalom legismertebb alakja.
Olyan meseszereplőket adott a magyarságnak, mint Süsü a sárkány,
a Nagy Ho-ho-horgász, Mirr-Murr
kandúr, Pom Pom, A legkisebb
ugrifüles. Ezeken generációk nőttek fel. Emellett hang- és tévéjátékok, filmek, színdarabok fűződnek a nevéhez és verseket is írt.
Kevésbé közismert, hogy az 1936ban Kisújszálláson született Csu-

kás István apja ellenzése ellenére,
zenetanára biztatására a békéstarhosi énekiskolába jelentkezett,
egyike volt az első növendékek-

nek. Itt is érettségizett, hegedűsnek készült. Később felhagyott a
zenéléssel és 1957-től írásaiból valamint könyv- és lapszerkesztői
munkákból élt. Számos szakmai
és állami díjat érdemelt ki. 1999ben Kossuth-díjjal tüntették ki,
2011-ben Prima Primissima Díjat
kapott. 2015-ben a Magyar Írószövetség örökös tagja lett, 2016-ban
Magyar Örökség Díjjal, 2017-ben
a Nemzet Művésze címmel tüntették ki. Emlékét megőrizzük.
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Békésen is bemutatták a Toldi című filmet
Magyar-román határon átnyúló európai pályázatból tavaly leforgatták a Toldi című egyórás játékfilmet, melynek alkotói Békés
megyéhez kötődő személyek, és a stábtagok között békésiek is voltak. Ezt a filmet lehetett megtekinteni február 25-én a Békés Városi Püski Sándor Könyvtárban.
Reviczky Gábor vagy Kovács István. Erről a vetítést követő közönségtalálkozó során a rendező, Baranyai Tamás beszélt. Elhangzott az
is, hogy a forgatás összesen 18 napig tartott, tavaly május végétől

szás, inkább a közgazdász pálya felé orientálódik az egyébként a békéscsabai Andrássy Gyula Gimnáziumban tanuló fiú.
A szintén békési Pusztai Gábor Máté elsősorban a Toldi című
film technikai munkálataiban és
utómunkálataiban vállalt szerepet,
ami szavai szerint nagy büszkeséggel tölti el.
A Toldit már tavaly ősszel bemutatták a közönségnek, és hasonló vetítéseken eddig mindösszesen
ötezren látták. A fogadtatása pozitív, hangzott el Békésen. A könyvtárban egyébként a békési középiskolákból is számos diák megnézhette a filmet, nekik külön vetítési napokat iktattak be. Az alkotás
a videómegosztókon egyelőre még
nem érhető el, mert szeretnék európai fesztiválokra benevezni, és a kiírások nem engedik meg az ilyen formájú szabad forgalmazást. Tervezik
továbbá, hogy minden magyarországi oktatási tankerülethez eljuttatják
a Toldit, és máris több iskola jelezte,
hogy felveszi pedagógiai programjába, akár érettségi tétellé emelve azt –
ismertette Békésen Hajnal Edit Hajnalka projektmenedzser.
Szegfű Katalin

Fotó: Harmati Attila.

A premiervetítésre eljött az alkotói gárdából mások mellett a rendező, az operatőr és a projektmenedzser, és jelen volt az egyik diákszereplő, Hegedűs László is. A film
arra vállalkozik, hogy a középiskolás
korosztályhoz vigye közelebb Arany
János Toldi trilógiáját, őket megszólítani képes történetbe ágyazva,
melynek szereplői is elsősorban ebből a korosztályból kerülnek ki. A
film olyan nagyon is mai társadalmi
jelenségekről úgyszintén szól, mint
az iskolai zaklatás, a klikkesedés
vagy a testvérkonfliktusok, és persze
benne a szerelmi szál is megjelenik.
Mivel a teljes költségvetés nagyon
alacsony volt - mindössze kevesebb
mint tízmillió forint állt a rendelkezésre - nagy szerencséjükre melléjük
állt társproducerként a békési kötődésű Varga Ádám, akinek a közreműködése révén olyan országosan
ismert, neves színművészek is feltűnnek az alkotásban egy-egy epizódszerepben, mint Koncz Gábor,

újra átírták, igyekezve a középiskolás korosztály szóhasználatához s a
szereplőkhöz igazítani – mondta el a
békési filmnéző közönségnek NagyLaczkó Balázs forgatókönyvíró.
A 16 éves békési Hegedűs Lászlónak, az egyik diákszereplőnek ez
volt az első filmes szerepe, de korábban szerepelt már egy színpadi
darabban, a Jókai Színház Légy jó
mindhalálig című musical előadásában. Amint elmesélte, nagy él-

A békési református gimnázium „médiás” diákjai az egyik gyulai forgatási napon találkozhattak Reviczky Gábor színművésszel, és Fekete László erős emberrel, a film két közismert szereplőjével.

kezdődően, helyszíne volt Nagyszalonta, Arany János szülővárosa, valamint Gyula. A gyulai vár is feltűnik a filmben. A forgatókönyvet folyamatosan formálgatták, újra meg

ményt jelentett a számára a szereplőválogatás, és persze maga a forgatás is. A jövőben is szívesen vállalna filmszerepeket, de hosszú távú
céljai között nem szerepel a színját-

Filmszinkronról a Nefelejcs Irodalmi Körben
jainkban a legnépszerűbb női és
férfi szinkronszínészek. Kiderült,
hogy mostanság országunkban
évente mintegy egy évnyi szink-

ron készül. A legnagyobb megrendelők a televízió csatornák, melyek műsoraiban nagyítóval kell
keresni a feliratos tartalmakat.

Fotó: Serfecz Dávid.

A Nefelejcs Békési Kulturális
és Hagyományőrző Közhasznú
Egyesület pályázati forrásból évek
óta zajló irodalmi előadás-sorozatában március 3-án Szegfű Katalin volt a vendég. A két békéscsabai gimnáziumban filmművészettel összefüggő ismereteket is oktató médiatanár a filmszinkronokról tartott előadást a Szegedi Kis
István Református Gimnáziumban. Előadásában arról szólt röviden, hogy a magyar miért hagyományosan „szinkronos nemzet”,
hogy milyen munkafolyamattal,
hogyan készítik a filmek, a sorozatok és a tévéműsorok szinkronjait, mennyire színvonalasak ezek,
milyen formái léteznek a magyarításnak, továbbá hogy kik nap-

A filmek szinkronjainak kulisszatitkairól beszélt előadásában Szegfű Katalin
média- és filmtanár, lapunk főszerkesztője.

Emiatt a mozifilmek magyarítása
a szinkronpiacnak csak apró szegmensét jelenti, sok film esetében tartva attól, hogy a mozijegybevételekből nem jön vissza a folyamat
tetemes költsége - a forgalmazók
nem vállalják a szinkronizálást.
Volt játék is: a hallgatóság ügyesen felismerte egy-egy rövid filmvagy sorozatrészlet hangja alapján
mások mellett Kökényessy Ági,
Für Anikó, Végvári Tamás és Lux
Ádám hangját. Végezetül filmvetítésre került sor. A bejátszásból a jelenlévő filmbarátok megtudhatták,
hogy kik a legférfiasabb magyar
szinkronhangok, majd a korábbi
években elhunyt emlékezetes szinkronszínészekre emlékeztek egy másik filmbejátszás segítségével.
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Gyerekeknek, Gasztronómia
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Rovatgazda: Horváth Hajnalka alkotóművész

Cucu Laca kalandos útjai
az udvarban elkezdődnek
Laca 8 éves volt, amikor először elkísérhette Édesapját a beszerző körútra. Már hatévesen is mindig arról álmodozott, hogy a nagy vászonzsákot a hátára csapja és nekiindul a nagy kalandnak, a vége láthatatlanul hosszú lista minden darabjának beszerzéséhez. S amikor tényleg eljött ez a nap is, kimondhatatlanul boldog volt, hiszen annyi történetet
hallott már róla. Kezdődött a tavasz, márciust írtak a Cucu naptárban,
éledezett a természet. Azért is időzítették ekkorra az első közös beszerzést, mert ilyenkor volt a legkönnyebb összeszedni a hozzávalókat. Cucu
megkapta a várva várt, saját hímzett zsákját, amit a Nagymama készített neki. Ez is a hagyományok közé tartozott, hogy minden beszerzőnek
külön zsákja volt, amire még a nevét is ráhímezték.
Hajnalban indultak, de Lacának nem esett nehezére a korán kelés, hiszen már olyan régóta vágyott erre a pillanatra. Olyan volt, mint amikor
elindulunk egy várva várt nyaralásra, s előtte alig tudjuk álomra hajtani a fejünket az izgatottságtól. Ez egy hatalmas udvar, amelynek vannak
olyan részei is, ahová csak iránytűvel juthatunk el, így Laca Apukája tartotta kezében, hogy betájolják magukat és a helyes irányba haladjanak.
Vidáman indult a séta, a horizonton már megmutatkoztak a Nap első
sugarai, mintha csalogatták volna őket, hogy „erre gyertek”. Jól esett a
melege, ahogyan egyre feljebb merészkedett és látni is sokkal jobban lehetett. Laca egy lépésre sem maradt le Apukája mögött és minden mozdulatát árgus malacszemekkel figyelte. Úgy érezte, hogy még életében
nem koncentrált ennyire, még rajzórán sem, pedig az volt a kedvence.
Az első állomás a „Retekrét” volt, ahonnan - ahogyan a nevében is szerepel - a retket szedték a zsákjukba. Egy nagy fatábla jelezte, hogy jó helyen járnak. Volt egy kis bódé a bejáratánál, ahol egy őr szundikált. De
hogy ki volt ő, azt majd a következő részben olvashatjátok el...
Kedves Gyerekek! A legszemfülesebbeknek biztosan feltűnt a rajzon, hogy a
zsákokról hiányzik a minta és a névfelirat. A feladatotok, hogy egy külön lapra rajzoljátok meg Cucu Laca zsákját és rajzoljátok meg, hogy szerintetek milyen lehetett!

Békési újság

Cukrász Álom

Rovatgazda: Mucsiné Fodor Hajnalka mestercukrász

Fánk
Története
A fánktészta eredetileg teljesen megegyezett a kalácstésztával, amit asztalt gyümölcsökkel
és fűszerekkel dúsítottak, majd
olajban sütötték ki a karácsonyi
szezonban, egészen vízkeresztig.
Ez a holland fánk még labda alakú volt és csak az 1800 évek elején „találta fel” a közepébe a lyukat egy Hanson Gregory nevezetű hajós kapitány. Mint sok édességről, úgy a fánkról is elmondható, hogy már az ókori rómaiak
és görögök is ettek valami hasonlót, majd sütés után mézzel vagy
halszósszal kentek meg. A középkorban az arab szakácsok élesztős
tésztát sütöttek olajban, de még
nem tettek bele cukrot, viszont
sütés után sűrű, édes szirupba áztatták. A fánkevők földjére, Amerikába, a holland telepesek vitték
magukkal, így tévedés, miszerint
az amerikaiaknak köszönhetjük
a fánk feltalálását. A bécsiek is
magukénak tudják a fánk megalkotását. Adott volt egy Cecilia
Krapfen nevű hölgy, aki egyesek
szerint a férjéhez, mások szerint
megözvegyülését követően egy
vásárlóhoz vágta a nyers tésztát,
amely utat tévesztett és a forró
zsiradékban landolt.
Hozzávalók
 300 ml tej
 30 gr. élesztő
 1 tk. kristálycukor

 500 gr. liszt
 50 gr. vaj
 2 ek. porcukor
 1 csipet só
 5 ml rum
 5 db tojássárgája
 porcukor, baracklekvár
a tálaláshoz
Elkészítése
Fontos, hogy minden alapanyag
legyen szobahőmérsékletű! A langyos tejben elmorzsoljuk az élesztőt, hozzáadjuk a cukrot és felfuttatjuk. A lisztet egy tálba szitáljuk,
hozzáadjuk a felfuttatott élesztőt, a
felkockázott vajat, a porcukrot, sót,
rumot és a tojások sárgáját. Robotgéppel kb. 20 perc alatt kidolgozzuk a tésztát, majd letakarva meleg
helyen 30 percig kelesztjük. Liszttel
megszórt nyújtódeszkán kb. 1,5cm
vastagságúra nyújtjuk és egy nagyobb pohár/fánkszaggató segítségével kiszaggatjuk. Minden egyes
fánk közepébe az ujjunkkal egy
mélyedést nyomunk. Ismét letakarjuk őket, újabb 20 perc kelesztés
következik. Bő, forró olajban süssük ki. Még melegen baracklekvárt
teszünk a közepébe és meghintjük
porcukorral. Jó étvágyat!

Tisztelt olvasóink! Játékra hívjuk önöket. Készítsék el a Cukrász Álom című rovatunkban közzétett sütemények receptjét,
majd az elkészített ételt fotózzák le, és a fotót tegyék közzé a Békési Újság Facebook-oldalán, az aktuális recept bejegyzésénél!
A legcsábítóbb sütemények közül a rovatgazda, Mucsiné Fodor
Hajnalka mestercukrász negyedévente választ egyet, és elkészítője egy tortát kap ajándékba! A győztes nevét és alkotása fényképét lapunkban is megjelentetjük. Sütésre fel!

Képünk illusztráció.

Lezajlott
a Vektor Kupa

Tavaly december elejétől kezdődően hétvégenkénti mérkőzésnapokkal megtartották a Vektor Kupa amatőr kispályás labdarúgótornát a városi Sportcsarnokban. A
minimum nyolcfős csapatok közötti torna végeredménye: I. helyezett: S-Max, II. helyezett: Picassó,
III. helyezett Hot-Drink Kft. A további sorrend: Kamion, Vektor Kft.,
Pedagógus, FEK étterem, Elit-Őr,
Démász, Teleki Öregfiúk. Az első
három csapat helyezett pénzjutalmat kapott, és különdíjak is gazdára találtak. Gólkirály: Tolnai Ferenc
(S-Max), legjobb játékos: Balog Zsolt
(S-Max), legjobb kapus: Nagy-Gáspár Zoltán (Hot-Drink Kft.).

Sport, hirdetmény

Tóth Tibor emléke
a szívekben él tovább
Óriási részvétnyilvánítás mellett,
református szertartás szerint helyezték végső nyugalomra Tóth Tibort március 6-án a Rózsa temetőben. A 15 éves gimnazista diák
február 26-án tragikusan váratlanul hunyt el. Halála napján a békési férfi kézilabda klub a Sportcsarnok főbejáratához gyertyás, csendes
emlékezésre hívta a klub színeiben
aktívan sportoló játékos emlékét
tisztelőket. Óvodás kora óta húzta
fel hétről-hétre a békési mezt, mindenki jókedvű, szorgalmas, jólelkű
gyermeknek ismerte. Csapattársak,
edzők, osztálytársak, kézilabdabarátok özönlötték el a teret. Csak
a gyertyák sercegése és halk zokogások hangja törte meg a csendet.
Több százan tették tiszteletüket Tibike emléke előtt, elköszöntek, és
osztoztak a család mély fájdalmá-
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Fess
Rochilde
ÚJ ÁRU
ÉRKEZETT!

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

Vetőmag burgonya
kapható!
Békés, Teleki u. 17.
Tel.: 66/411-023

ban. Másnap a serdülő csapat tagjai
csapattársuk emlékére is küzdöttek és nyerték meg soron következő
mérkőzésüket.
Nyugodjon békében.

A Békési Újságot
kéthetente keresse
a postaládájában!

Önkormányzati hirdetmény

Békési újság

Mozaik

Békési újság
Élő fortélyaink

Csendesül...
Hírek érkeztek először Kínából, aztán már Európából, legutóbb pedig
már innen, hazulról is. Üresen álló polcok az élelmiszerüzletekben. Szájmaszkok, higiéniai eszközök már raktáron sincsenek. Az emberek, főleg
az idősek inkább otthon maradnak. Mintha egy világvége-filmet néznénk,
pedig (sok helyen) ez ma a magyar valóság. A félelem tematizálja a közbeszédet. Biztosan mindannyian láttunk már olyan „gyorsreagálású” egyéneket, akik bunkereket ástak, feltöltötték élelemmel, hogy ha jön a világvége (jelentsen az ő szótárukban bármit is), az okosok, akik előre készültek,
majd jól átvészelik. De mégis mit és hogyan? Mert egy valódi világvége
– nevéből adódóan – azt jelenti, hogy senki sem menekül. A koronavírus
persze veszélyes, de nem veszélyesebb mint az influenza, amely sokkal több
áldozatot szedett. És hadd mondjam el, nem veszélyesebb, mint a rettegés,
ami körülvesz bennünket, és amit időnként magunk is táplálunk. Kínában ma rohamosan terjed a kereszténység. Erről persze nem szólnak a híradások. Kínában ma milliók imádkoznak, nemcsak Vuhanban és nemcsak
Vuhanért. Mit tehetünk mi itt, Európa közepén? Pál apostolt idézem, aki
a következőket írta a filippibeliekhez: „Semmiért se aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben mindenkor hálaadással tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt; és
Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban.”
D. Nagy Bence presbiter

programajánlatok március 10-24. között
Március 11. szerda 16:30
Filmklub a Püski Sándor Könyvtárban. Műsoron a Halálos tavasz
című magyar filmklasszikus. A belépés díjtalan.

Március 24. kedd 17 óra
Nefelejcs Irodalmi Kör a reformá
tus gimnáziumban. Vendég: Sze
verényi Barnabás költő-tanár és
Szeverényi Mihály festőművész.

Március 14. szombat 18 óra
Forradalmi Batyus Táncház a kulturális központban a Belencéres
Néptáncegyüttessel. A belépés díjtalan.

Március 24. kedd 17:30 óra
Kárpát-medencei keresztény értékei című fotókiállítás megnyitója
a kulturális központban. Megtekinthető április 9-ig.
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Régen volt... De igaz volt
Az elmúlt 50-100 évben hihetetlenül
gyors változáson ment keresztül az
emberiség. A modernizáció feltartóztathatatlan, de mégis vannak olyan
dolgok, amiket nagyszüleink, dédszüleink másként csináltak, és hiányzik a mai világból.
Közös szabadidős programok
- Régen a szabadidő eltöltése igazi
közösségi élmény volt. Az asszonyok

baráti üzenetet találtak a postaládájukban.
Hagyományok ápolása - A hagyományok nem csupán a nagy ünnepekre koncentrálódtak. Ünnep volt
a vetés, az aratás, a bor megszentelése vagy egy gyermek születése.
Ezek a minőségi együttlétek a család minden tagját összekovácsolták.
Együtt készültek, terveztek, lelkesed-

énekeltek, pletykáltak, tanácsot adtak egymásnak, a férfiak kártyáztak,
és persze akkoriban is szívesen jártak kocsmába beszélgetni.
Közös családi étkezések - Kevés családban adatik meg manapság, hogy nap mint nap leüljenek az
asztal köré, elmondják az asztali áldást és együtt ebédeljenek vagy vacsorázzanak.
Szomszédolás - A kapu előtt
a lócán vagy éppen a verandán, de
szinte nem telt el nap, hogy ne osztották volna meg egymással bánatukat vagy örömeiket.
Család és baráti közösségek
ereje - Időnként a család és a barátok összeültek egy-egy társasjáték
vagy sakkparti erejéig, ami nem csupán felhőtlen örömet és kikapcsolódást jelentett, hanem erősítette az
összetartozás érzését is.
Nagycsalád - Régen a távolabbi
rokonokkal is tartották a kapcsolatot.
Követték a családfájukat, tisztelték
és becsülték a nagycsalád minden
tagját. Tisztában voltak vele, hogy
egységben az erő.
Levelezés - Örömteli pillanat volt
számukra, mikor egy-egy kellemes

tek. Az ő ünnepeik még tényleg nagy
betűs ünnepek voltak.
Együtt dolgozott a család - A
közös kikapcsolódás, játék és szórakozás mellett az otthoni teendők
is megoszlottak. Együttes erővel végezték a ház körüli munkákat és a
háztartási teendőket. Nem keveredtek össze a férfi és női feladatok és
a gyerekek korán megtanulták, hogy
nekik is ki kell venni a munkából a
részüket. A kisebb gyerekek hamar
megismerték, hogy mi a kötelesség.
Azok a jó ízű beszélgetések Ma már az emberek lassan többet
hallják egymás hangját telefonon keresztül, mint személyesen. Pedig milyen jó visszagondolni azokra az időkre, amikor szüleinkkel, nagyszüleinkkel, barátainkkal leültünk egy csésze
tea vagy kávé mellé, és kibeszéltük
a világ dolgait. Ha sírtunk, akkor jól
esett a simogatás, ha boldogok voltunk, akkor dupla élmény volt, hogy
láttuk a másik szemében tükröződni
örömünket.
Sokat fejlődött a világ, és jól van
ez így. De olykor okos dolog, ha kicsit
visszalépünk és a múlt értékeit átörökítjük mindennapjainkba.

Képünk illusztráció.

Vírusok és virtusok

Forrás: internet
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