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kéthetente 
megjelenő ingyenes 
közéleti folyóirat 

megjelenIk: 
Békés, Bélmegyer, 

kamut, murony, tarhos 
településeken

Hosszú idő után újra ifjúsági klub nyílt
Június 19-én megnyitotta ajtaját a Connect Ifjúsági Centrum, 
amely a Kossuth utca 3. szám alatt (az egykori Korona mozi épüle-
tének hátsó részében, a földszinten) nyert elhelyezést. A klubként 
működő világos és tágas helyiségbe elsősorban 13-20 éves fiatalo-
kat várnak drog- és alkoholmentes, biztonságos környezetbe, szóra-
koztató, egyben tartalmas elfoglaltságokat kínálva. 

A Connect Ifjúsági Centrumot az 
Életműhely Alapítvány működte-
ti. Ennek alapítója, Rabatin Balázs a 
megnyitón nagy számban megjelent 
érdeklődőknek elmondta, hogy a 
helyi keresztény közösségek egyön-

tetűen és első szóra a kezdeménye-
zés mellé álltak, felkarolták és támo-
gatták azt, hasonlóan az előző város-
vezetéshez, Izsó Gábor volt polgár-
mesterrel az élen. A klubbal az a cél-
juk, hogy közösséget építsenek egy-

mással a fiatal generációk 
tagjai. A mostani tervek 
szerint lesznek itt te-
matikus estek, kerek-
asztal-beszélgetések, 
előadások az őket ér-
deklő témákban, to-
vábbá sportolási lehe-
tőséggel, sokféle játékkal 
várják a betérőket, sőt segítsé-
get nyújtanak a tanulásban is. 

Stelkovics Róbert, az Életműhely 
Alapítvány kuratóriumi elnöke hoz-

zátette, hogy nagyjából 
13-14 kortól felértéke-

lődnek a korosztályos 
kapcsolatok a szemlé-
letformálódásban, így 
nagyon fontosak a tő-
lük kapott élmények, 

ráhatások. Első körben 
ezért számos önkéntest 

kerestek és találtak a tizenéves 
korosztályból, akik a napi működést 
munkájukkal segítik majd. 

(Folytatás a 4. oldalon)

Ingyenes belépővel nyit 
az uszoda július 4-én

Elérkezett a várva várt pillanat azzal, hogy július 4-től már teljes ka-
pacitással fog működni a Békési Gyógyfürdő és az Uszoda is. Olvasóink 
előtt ismert lehet, hogy lapunk megjelenése előtt kevéssel, június 29-én 
megnyitott a fürdő termál részlege: a gyógyvizes medencék, a gőzkabin 
és a szauna a hét elejétől működik. Szombaton pedig nyit az uszoda, és a 
kültéri medencék is ekkortól látogathatók.

A városvezetés úgy döntött, hogy az első napon, azaz július 4-én, szombaton 
ingyenes látogatási lehetőséget biztosít a gyermekek részére 18 éves korig. Ezt a 
nagyvonalú gesztust a Békési Fürdőért Közalapítvány kiegészíti egy kis harap-
nivalóval, melyet az érintettek a büfében vehetnek majd át. A felajánlásokkal a 
hosszú karanténidőszak miatt otthonlétre kényszerülő fiataloknak szeretnének 
kedveskedni, nem titkolva a helyi fürdő népszerűsítésének szándékát. 

Az alapítvány ajándéka emellett a több mint 50 négyzetméteres napvitor-
la is a gyermekmedence fölött. A legkisebbek tehát ebben a strandszezonban 
már a tűző naptól védetten élvezhetik a hűsítő vizet a Békési Uszodában.
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 A felvétel pontosan egy évvel ezelőtt készült, amikor átadták a kültéri gyermek-
medencét. Most ez a medence kapott napvitorlát, így óvva a gyermekeket für-
dőzés közben a forró sugaraktól. Archív fotófelvétel Gazsó Jánostól.
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Gázszünet lesz Békésen
Ezúton tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy az FGSZ Földgáz-

szállító Zrt. az üzemeltetésében lévő földgázszállító rendszeren, Bé-
kés városát érintően 

július 16-án, csütörtökön, 10-14 óra között
gázszolgáltatási szünettel járó karbantartási munkát végez, 

amelynek következtében ekkor a Társaság a gázellátását nem tud-
ja biztosítani. 

A meghatározott gázszüneti időszakban a veszélyhelyzetek meg-
előzése és a szolgáltatás zavartalan újraindítása érdekében a GÁZMÉ-
RŐ ELŐTTI FŐCSAPOT ZÁRVA KELL TARTANI ÉS A GÁZ-
VÉTELEZÉST SZÜNETELTETNI SZÜKSÉGES. Ebben kérik a 
fogyasztók aktív közreműködését a karbantartási munkák zavartalan 
elvégzéséhez. 

 Óvjuk az új futópályát!
Tájékoztató táblákat helyeztek ki a Fáy utcán lévő rekortán futó-
pályánál, ezzel kívánják felhívni a figyelmet, hogy a futópálya a fu-
tóknak és a gyaloglóknak épült, arra nem lehet sem biciklivel, sem 
görkorcsolyával, gördeszkával vagy éppen rollerrel felmenni, illetve 
a kutyákat is máshol kell sétáltatni. 

A pályát még hivatalosan nem 
adták át, annak használata csak 
azt követően lesz lehetséges. A 
használati útmutató pontosan le-
írja, hogy a futópálya kizárólag 
egyéni szabadidős futás, kocogás, 
gyaloglás céljából épült, amit nem 
sáros sportcipővel kell használ-
ni. Nem használ, sőt kifejezetten 
árt a rekortán borításnak, hogy-
ha kerékpárral, görkorcsolyával 
vagy gördeszkával hajtanak rajta. 
A kutyusok körme is belekapasz-
kodik a pályába, és felsértheti azt. 
A nordic walkinghoz szükséges bo-
tok is csak műanyag védődugóval 

ellátva érinthetik a rekortán bo-
rítást, ellenkező esetben lyukat 
hagynak rajta. A biciklisek mind-
amellett, hogy zavarják a sportol-
ni szándékozókat, még balesetet is 
okozhatnak. Kérjük a lakosokat, 
hogy a kihelyezett tájékoztató sze-
rint használják a futópályát, hogy 
minél tovább szolgálhassa az a la-
kosok szabadidős sporttevékeny-
ségét. Vigyázzunk környezetünk 
tisztaságára, a keletkezett hulladé-
kot a kihelyezett hulladéktárolók-
ba tegyék! Azokkal szemben, akik 
nem tartják be a szabályokat, ható-
sági eljárást kezdeményezhetnek.

KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK 
TISZTELT BÉKÉSI LAKOSOK!

1.  Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének a köz-
tisztaság fenntartásáról szóló helyi rendelete szabályozza az 
ingatlantulajdonosok kötelezettségeit, a zöldterületek ápolá-
sával kapcsolatos feladatait, a közlekedési balesetek elkerülé-
se érdekében a látási háromszögek biztosítását. A zöldfelüle-
tet az ingatlan határvonalától az úttest ingatlan felőli széléig 
(úttest hiányában, vagy messzebb lévő út esetén 10 méterig) 
terjedő teljes területen mindenki köteles ápolni és karbantar-
tani, útkereszteződéseknél a sövényt a láthatóságot biztosító 
70 cm-es magasságúra visszavágni. A zöldfelület védelme ér-
dekében sem szabad a közútkezelő engedélye nélkül karókat 
leverni, köveket az út mellett elhelyezni!

2.  Az országos településrendezési és építési követelményekről 
szóló kormányrendelet részletesen szabályozza a csapadékvíz-
elvezetési rendszer kiépítését. Érdemes tudni, hogy a telek, 
terület csapadékvíz-elvezetési rendszerét úgy kell kialakítani, 
hogy a víz a terepen és az építményekben, továbbá a szomszé-
dos telkeken és építményekben, valamint a közterületen kárt 
ne okozzon. A rendeltetésszerű használatot ne akadályozza. 
A csapadékvíz a telken belül elszivárogtatható, ha ez a telek 
és a szomszédos telkek, továbbá az építmények állékonyságát 
nem veszélyezteti. A telekről csapadékvizet a közterületi nyílt 
vízelvezető árokba csak zártszelvényű vezetékben és az utcai 
járdaszint alatt szabad kivezetni. A vízelvezető árokba a tel-
kekről csapadékvíz bevezetése csak az út kezelőjének hozzájá-
rulásával történhet. A telek előtti csapadékcsatorna és áteresz 
karbantartása szintén az ingatlan tulajdonosának, használójá-
nak a feladata.

3.  2018. január 1-je óta a településkép védelméről önkormány-
zati rendelet rendelkezik. Az ingatlantulajdonosoknak telepü-
lésképi bejelentési eljárást kell kezdeményezni többek között 
utcafronti kerítés építése, bővítése, meglévő felújítása, helyre-
állítása, átalakítása, korszerűsítése esetén (ez nem a régi épí-
tési engedély kérelem!). Emellett bizonyos településrészeken 
szintén településképi bejelentési eljárásköteles többek között 
az épületek homlokzatának felújítása, hőszigetelése, színezése, 
az épületen gépészeti berendezések elhelyezése is. A rendelet 
alapján kerítés csak környezetbe illő anyaghasználattal való-
sítható meg, tömör fémlemez kerítésmező nem használható. 
A részletekről a Műszaki Osztályon tudnak részletes felvilá-
gosítást adni.

4.  Reklámok csak utcabútorokon helyezhetőek el, valamint a vé-
dett területeken külön egyeztetés szükséges. Minden reklám 
elhelyezése esetén településképi bejelentési eljárást kell lefoly-
tatni és közterület-foglalási engedélyt kell beszerezni. Épít-
mény, illetve kerítés, kerítéskapu és támfal közterületről lát-
ható felületén reklám-, illetve információ-hordozó célú fal-
festmények, felületképzések nem létesíthetők.

Köszönjük a lakosok közreműködését!

A köztisztaság fenntartásáról szóló 9/2014.(III.28.) KT rende-
let és a településkép védelméről szóló 43/2018. (XII. 29.) KT rende-
let teljes szövege megtalálható a bekesvaros.hu honlapon. 
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Anyakönyvi hírek

Házasságkötés
Marton Ildikó és Rózsavölgyi Ri-
chárd, Nagy Klára és Baji András, Ho-
moki Éva és Jenei Mihály, Szász Tí-
mea Éva és Hajdu Csaba, Czirle Ani-
ta és Balogh Sándor, Varga Irma és 
Darnai István János.

Sok boldogságot kívánunk!
Elhunytak
Mucsi Andrásné született Korcsok Er-
zsébet Borbála (85 évesen, Murony), 
Kukár Gáborné Baji Anna (79), özv. 
Dr. Buzás Gáborné Ökrös Ilona (80), 
Kádár István (64), Kis Ottó András 
(64), Fehér Attila László (56), Fodor 
Gábor (45), özv. Hajnal Mihályné Be-
reczki Ilona (87), Nagy Mihályné Se-
res Mária (94), özv. Zanóczné Szeke-
res Magdolna (75).

Nyugodjanak békében!

Közérdekű információk

Gyógyszertári 
ügyeleti rend

Ügyeletes gyógyszertár
június 27. - július 4. 
Jázmin Patika (Rákóczi u.)
július 4-11. 
Turul Patika (Piac tér)
július 11-18. 
Oroszlán Patika (Kossuth u.).

Gyógyszertári ügyelet
hétfőtől-péntekig 18-20 óráig, vasár-
nap 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.

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

Ibrányban járt egy békési küldöttség
Minden békési ismeri Ibrány nevét, hiszen az a város egyik kerüle-
te, de kevesen tudják, hogy ilyen nevű város is létezik Szabolcsban. 
Június 17-én Békés két küldötte - Kálmán Tibor és Mucsi András - 
felkereste a település vezetőit. 

Békésnek van Ibrány nevű ke-
rülete, de a név eredete vitatott. 
A legújabb kutatások szerint a 
XVIII. században ibrányi jobbá-
gyok kerestek jobb életet a béké-
si síkon. Ők alapították meg váro-
sunk III. kerületét, amely az Ib-
rány nevet viseli. 

A kapcsolatfelvételt Mucsi And-
rás, a békési Ibrány és Ó-Hatház 
önkormányzati képviselője kezde-
ményezte. Az első látogatás ismerke-
désjellegű volt, amelyet viszontláto-
gatás és a civil szervezetek, intézmé-
nyek kapcsolatfelvétele követhet. 

A két településben sok közös van: 
református többségű lakosság és ki-
sebb katolikus közösség, létezik egy-
házi és állami oktatás, a vízi sportok, 
kajak-kenu, ifjúsági fúvószenekar és 
a néptánc is összeköthet bennünket. 
A két település problémái is hason-
lóak: a megyeszékhely közelsége és 
elszívó ereje, az elvándorlás, a fejlő-
dési centrumoktól való relatív tá-
volság. A békésieket Trencsényi Im-
re polgármester, Kulcsár Béla és dr. 
Szegedi Tibor alpolgármester és Tá-
bori Tibor tanácsnok fogadta. 

A delegáció felkereste a refor-
mátus parókiát, ahol Vass László 
lelkipásztor örömmel vette a kap-
csolatfelvételt és az együttműkö-

dést szorgalmazta. Megtekintették 
a község középkori eredetű temp-
lomát. Az egyház fenntartásában 
óvodát, általános iskolát és gimná-
ziumot magában foglaló közneve-
lési intézmény működik a hétezres 
városban. 

Kálmán Tibor polgármester 
hangsúlyozta, hogy sok lehetősé-
get lát a kapcsolatok kiépítésében, 
mindenekelőtt a turizmus és a kul-
túra, sport területén. Reméli, hogy 
a két város kisközösségei egymásra 
tudnak majd találni. A városi ön-
kormányzat ennek a keretét biz-
tosítja. Ibrány előnye a fekvése: az 

itt megszálló turisták könnyedén 
megközelíthetik Nyíregyházát, To-
kajt, Sárospatakot, vagy akár a be-
regi térséget, amelyek fél-egy órás 
autós úttal elérhetők. A falu mel-
lett folyik a Tisza, amely a vízi spor-
tok szerelmeseit szolgálhatja ki. 

A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Ibrány városának vezetése és a békési két-
fős delegáció. A jövőben szorosabb kapcsolat épülhet ki Ibrány és Békés kö-
zött kulturális és egyházi vonalon, valamint a turizmusban.

A HARILA - PLUSZ KFT 
újra várja a kedves ügyfeleit. 

Új hallókészülékek, elemek, 
tartozékok, hallókészülék-tisztítószerek, 

hallásgondozás. 

Telefonos egyeztetés: 
0036-30/984-14-38

Hétfői és csütörtöki napon 
a Rendelőintézetben.

Helyesbítés
Az előző lapszámunkban, a címoldalon közölt „Támogassuk az állat-

védőket!” című cikkben sajnálatos elírás történt. A mondat helyesen: „A 
Békés határában lévő állatmenhelyre látogatott el a közelmúltban Polgár 
Zoltán alpolgármester.”

Az érintettektől elnézést kérünk.

Szúnyoggyérítés
Békésen földi úton történő szú-

nyoggyérítést végeznek június 29-
én, a napnyugta utáni órákban. 
Rossz idő esetén a védekezés június 
30-án vagy július 1-jén lesz. Alkal-
mazott készítmény: Deltasect Plus 
1,2 ULV szúnyogirtó szer. A készít-
mény a kijuttatott csekély mennyi-
ségben (0,6 liter/hektár) kizárólag 
az érzékenyebb rovarokat pusztítja 
el, melegvérű állatokra és emberre 
nem veszélyes, hatóanyaga néhány 
óra alatt lebomlik. 

A Békési Újságot 
kéthetente keresse 
a postaládájában!



Békési újságaktuális 4

Hosszú idő után újra ifjúsági klub nyílt
(Folytatás az 1. oldalról)
A klub vezetője is egy fiatal, D. 

Nagy Orsolya lett. Az önkéntesek 
az ő irányításával fogják elérni és a 
Centrumba hívogatni a megcélzott 
13-20 éves generáció tagjait.

Becslések szerint 1200-1400 
ilyen korú fiatal él Békésen, és cél-
közönség a nálunk tanuló középis-
kolások, kollégisták is – erről már 
D. Nagy József kuratóriumi tag 
beszélt. Hozzáfűzte, vágyuk, hogy 
ez a korosztály is megszeresse Bé-
kést, ragaszkodjon az itteni gyöke-
reihez, és ebben az egymással való 
szoros kötődéseknek is szerepe le-
het. Ezért céljuk egyszerre az ér-
tékteremtés és a közösségépítés.

- Ezt a helyet úgy lehet ’lájkolni’, 
hogy eljönnek ide ’off-line’ módon 
- mondta.

Kálmán Tibor polgármester 
pedig arról szólt, hogy a mosta-

ni városirányítás határozott lépé-
seket tesz a fiatalok megszólításá-
ra és helyben tartására, és ezért is 
segíti minden lehetséges módon a 
Connect Ifjúsági Centrumot, azt 
kívánva, hogy az hosszú távon szol-
gálja a békési fiatalságot. 

A Korona utca 3. szám alatti he-
lyiség kulcsait Kálmán Tibor polgár-
mester Rabatin Balázsnak adta át.

A Centrum a tervek szerint 
pénteken és szombaton délután-
este lesz majd nyitva, biztonságos 
szórakozási-kikapcsolódási lehe-
tőséget teremtve városunkban. A 
helyről első kézből a szülők is be-
nyomást kaphatnak a rövidesen 
sorra kerülő nyílt napokon. 

Szegfű Katalin

Közel két évtized után ismét van Békésen ifjúsági klub. A Connect Centrum a 
Kossuth utca 3. alatt június 19-én nagyszámú érdeklődő előtt nyílt meg.
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Helyi politikusok ragadtak szerszámot 
és takarították-szépítették a ligetet 

A békési kereszténydemokra-
ták és a Fidesz-KDNP városhá-
zi képviselőcsoport közös ak-
ciója, a „Kezed munkája” leg-
utóbb ismét a városi ligetben 
került sorra.

Az akció házigazdája, Mu-
csi András, Ibrány és Ó-Hatház 
képviselője volt, aki elmondta: 
minden hónapban más körzetet 
keresnek fel a helyi aktivistákkal. 
A megmozdulás célja, hogy fel-
hívják a figyelmet arra, hogy bár-
ki tehet a környezete szépítésé-
ért, és nem kell mindig az önkor-
mányzatra vagy másokra várni. 
A képviselők magánemberként 
is szívesen részt vesznek város-
szépítő akciókban. Összefogással 
eredményeket lehet elérni. A li-
get Fábián utca felőli részén galy-
lyakat vágtak, cserjéztek, sepre-
gettek, de a takarítás később fű-
nyírással és a nyesedék elszállítá-
sával folytatódott. 

A következő akció júliusban a 
Karacs utcában lesz, ahova a helyi 
lakosokat is várja a körzet képvi-
selője, Polgár Zoltán. A cél a kör-

nyezet szépítése, a rendrakás. Re-
ménység szerint majd azok is be-
kapcsolódnak az önkéntes mozga-
lomba, akik a laptopok mögül a 

közösségi médiafelületeken hatá-
rozott véleménnyel rendelkeznek 
arról, hogy mit, mikor és hogyan 
kell tenni és ezt ki is nyilvánítják. 

A következő hónapokban a hely-
színeket és időpontokat a körzeti 
képviselők időben nyilvánosságra 
hozzák majd.

Fideszes és kereszténydemokrata önkormányzati képviselők és családtagjaik havonta más-más körzetben szépítik a vá-
rost. A kezdeményezéshez a lakosság is csatlakozhat.
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Sikertörténet?
Legutóbbi jegyzetemre érkezett 

két reflexió, baráti helyről. Tanul-
ságos mindkettő. Az első: én egy 
fő dologgal nem értek egyet. Hogy 
a magyarság túlélte Trianont és 
ez egy teljesítmény. Trianon óriási 
trauma, megnyomorítja a nemze-
tet, főleg a határon túliakat. De az 
anyaország földrajzi területén élő 
magyarnak semmit nem kellett 
ahhoz csinálnia, hogy megmarad-
jon. Nem tud eltűnni, elvándorol-
ni, elhalni. Inkább a határon túli-
ak megmaradása az, amiről lehet-
ne beszélni, de színmagyar terüle-
tek több százezres lakossággal ott 
sem fognak csak úgy eltűnni. Nem 
kitartanak, hanem nehéz körülmé-
nyek közé kerültek, és élni próbál-
nak. De ha nem tennék is ugyanott 
lennének magyarként, amíg el nem 
fogynak. Itthon is a magyar fogy, 
egy részük legyint Trianonra és a 
határon túliakra. Ez siker? Lehetet-
len, hogy ne létezzünk. Párszáz év 
múlva lehet, hogy már nem is lesz 
határon túli magyar, elhal a nem-
zet. Az egészet lehet szépen csi-
nálni, meg csúnyán, de a túlélés az 
mindenképp megtörtént, akárhogy 
éltél, nem tőled függött. Ha nem 
siker lett volna, akkor hogy néz 
ki? Nincs nemzet? Miért? Elköltö-
zünk? Elhalunk a depresszióban? 
Tízmillió magyar nem tűnik el, 
akármilyen rosszul, vagy jól csinál-
ja. Szóval mihez képest siker? Sze-
rintem inkább egy folyamatban lé-
vő, még mindig nem eléggé kitár-
gyalt, nem eléggé tisztázott, nem 
eléggé ismert trauma, amit nem 
úgy kell feldolgozni, hogy sikertör-
ténet, és nem is úgy, hogy sírjunk 
évente egyszer. Meg kellene ismerni 
és ismertetni a határon túl ragadtak 
szemszögéből, hogy ez mit jelent és 
a tények megismerése után fog-
lalkozni az ekkor jelentkező érzel-
mekkel. Nem fordítva. Szerintem 
egy a lényeg, és erre kéne fókuszál-
ni: hogy az itt élő magyar minél in-
kább megismerhesse, hogy milyen 
határon túlinak lenni úgy, hogy el 
se mozdultál onnan, és hogy ott, a 
határokon túl ez máig mit jelent. És 

ezt a határon túliak szemszögéből 
részletesen, elemzően leírni, elmon-
dani. Megismertetni a nemzettel a 
legnagyobb traumáját, és ezt így ke-
zelni. A fiatalok azt mondják, hogy 
a történelem kit érdekel? Pedig él-
nek magyar embertársaik, akik ön-
hibájukon, saját döntésükön kívül 
nem Magyarországon élnek, rend-
kívüli hátrányokat szenvednek el e 
miatt, és ez jelenleg is zajlik. Nem 
bevándoroltak, nem kivándoroltak, 
nem migráltak, hanem a helyükön 
vannak és mégsincsenek a helyü-
kön. Mindezt elmondani játékfilm-
ben, könyvsorozatban, dokumen-
tumfilmben, akármiben. Ezt kéne 
megértenie az itt élőnek, erről kelle-
ne tudnia. Ez lenne a sikertörténet. 
Akkor a petíciót nem kétszázezren, 
hanem hatmillióan írnák alá. És ak-
kor lenne autonómia. Na, ez lenne 
a siker.

A második: Az írásod erősen az 
emberiség egy csoportjára van ki-
hegyezve, pedig a kunok, a jászok 
jobb példa lennének a beilleszkedés-
re, beolvadásra, a magyarság gaz-
dagítására. Miért tartjuk számon a 
Nobel-díjasaink származását, ha ők 
magyarnak tartották magukat? Ép-
pen a kevert nép létünk az, ami va-
lószínűleg ellenálló és kiváló geneti-
kai állományt eredményez, és ez le-
het az oka annak, hogy a Nobel-dí-
jasok között ilyen sok magyar van. 
1848-ban osztrákok, lengyelek, ör-
mények is harcoltak az oldalunkon 
a függetlenségért és a szabadságért. 
Őket is bele kellene venni a cikkbe. 
Sikertörténetünk meg volt már ko-
rábban is: a tatárjárás után is talpra 
álltunk. 

Sokszor elolvastam a fentieket, 
vitázom velük, és elismerem, hogy 
sok igazság van bennük. És ettől 
szép az élet, meg haladunk, lépünk 
elébb.

Jegyzet

Pálmai Tamás

Békés a világtérképen
Az teljes Kárpát-medencé-

ben, sőt a tengeren túl is zúgtak 
a harangok június 4-én.

Az egész Kárpát-medencében, 
sőt még Los Angelesben és Bázel-
ben is száz másodpercen keresztül 
zúgtak a harangok a meghirdetett 
időpontban, magyar idő szerint 16 
óra 30 perckor, a trianoni békedik-
tátum aláírásának századik évfor-
dulóján. A harangozás célja kettős 
volt: egyrészt a megemlékezés, más-
részt a magyarság összetartozását 

jelképező kezdeményezés. Mindezt 
a Keresztény Értelmiségiek Szövet-
ségének (KÉSZ) békési szervezete 
indította sikeres útjára. A történé-
sek kronológiája a következő volt: 

A január 26-i békési KÉSZ-bált 
követően, a január 30-án megtar-
tott kiértékelő gyűlésükön vetet-
te fel dr. Szuromi Pál a harangozás 
ötletét. Február 8-án a Keresztény 
Értelmiségiek Szövetségének or-
szágos elnökségi ülésén dr. Pálmai 
Tamás ismertette a javaslatot, ami 
nyitott fülekre talált. Elkészült a 
mozgalom zászlója és logója, mely 
a békési Pálmai Panna munkája. 
Az MTI, és számos sajtóorgánum 
már ekkor beszámolt a tervükről. 

Ezt követően a KÉSZ tagjai, a 
pesti iroda munkatársai, az elnök-
ség tagjai megkeresték valamennyi 
Kárpát-medencei, határon inneni 

és túli katolikus, evangélikus, uni-
tárius püspökséget és a református 
egyházkerületeket, de írtak elek-
tronikus levelet minden egyház-
községnek és gyülekezetnek is a 
Felvidékre, Délvidékre, Őrvidékre, 
Erdélybe és Kárpátaljára. Csaknem 
100%-ban kedvező visszajelzést 
kaptak. Csak Erdélybe több mint 
1500 elektronikus levelet juttat-
tak el. Ezek után az események fel-
gyorsultak, napvilágot látott a má-
sodik felhívás is. Az országos saj-

tó - például a Magyar Nemzet is - 
többször beszámolt az elképzelés-
ről, a végrehajtásról, ami nagymér-
tékben segítette így a nemzet egy-
ségét kifejező, nemes ügy sikerét.

Egyik országos hírportál szerint 
15 ezer helyen zúgtak a harangok. 
A legtöbb helyen nemzetünk egy-
ségéért a Miatyánkot is elmondták 
a jelenlévők a templomokban.

A KÉSZ-hez nemrég csatlako-
zott Csonka János így fogalmazta 
meg a dolgok lényegét: „Gratulá-
lok mindenkinek, aki részt vett a 
munkában! Egészen elképesztő 
milyen sikeres lett ez a békési öt-
let. A belefektetett energia igazán 
megtérült. Reménykedem, hogy 
ezután minden jó szándékú kezde-
ményezés sikerre lesz ítélve! Jó ér-
zés ilyen csapathoz tartozni.”

-i, -s

Apostol koncert új időpontban
Június 22-től a békési Kecskeméti Gábor Kulturális Központ újra 

árusítja az Apostol 50 jubileumi koncert helyre szóló jegyeit, melyeket 
az intézmény recepcióján tudnak megváltani. Egyeztetve az Apostol 
zenekarral, a koncert NEM november 25-én, hanem november 5-én 
kerül sorra, 19 órai kezdéssel. A már korábban megváltott belépők 
természetesen érvényesek az új időpontra.
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Érettségi a Gimnáziumban
A koronavírus-jár-

vány és a kihirdetett 
veszélyhelyzet jelentő-

sen átalakította minden-
napjainkat, így az idei érett-

ségi vizsgákra való felkészítés menetét és a 
vizsgák lebonyolítási rendjét is. 

Március 16-án a digitális térbe helyeződött át a 
tanítás és kezdetét vette a tantermen kívüli digitá-
lis munkarend. Szem előtt kellett tartanunk, hogy 
ezekben a nehéz hetekben és hónapokban foly-
tatnunk kellett a tananyag megtanítását, diákjaink 
fejlesztését, de a hagyományos eszközökkel és a 
mindennapos találkozással, a megszokott közvetlen 
kommunikációs formákkal nem élhettünk. Különö-
sen igaz volt ez az érettségi vizsgákra jelentkező di-
ákok felkészülése, felkészítése esetében, hiszen a 
fokozatosság elvét követve a felkészítés utolsó hat 
hetét kellett új módszerekkel és eszközökkel meg-
valósítani. A 2020 tavaszi érettségi vizsgaidőszak-
ban szóbeli vizsga kizárólag azon tantárgyak eseté-
ben volt lehetséges, amelyeknek középszinten csak 
szóbeli vizsgarésze van (pl. hittan), valamint szóbeli 
vizsgát kellett szervezni testnevelés tantárgyból. A 
vizsgák lebonyolítása során fokozott figyelmet fordí-

tottunk a biztonságra és az érintett vizsgázók, illet-
ve pedagógusok egészségének védelmére. 

Az érettségi eredményeket látva elmondhatjuk, 
hogy az akadályokat sikerrel vették mind a vizsgá-
zók, mind az őket felkészítő pedagógusok.

Emelt szintű érettségi vizsgát tettek az aláb-
bi tanulók: 
-  angol nyelv: Balázs Norbert, Balog Ákos, Balog 
Csaba Vilmos, Balog Gábor, Berczi Alexandra, Fló-
ra Enikő, Kabai Erik István, Lisztes Gréta, Szegedi 
Ruben Lajos, Szántó Erika Vivien (felkészítő taná-
ruk D. Nagyné Kecskeméti Nóra);

-  biológia: Horváth Viktória (felkészítő tanára Dr. 
Soósné Dr. Héjja Gyöngyi); 

-  informatika: Anka Bálint Kristóf, Sólyom Berna-
dett, Varga Laura Tímea (felkészítő tanáruk Fölker 
Csaba); 

-  kémia: Bimbó Levente Péter (felkészítő tanára Dr. 
Soósné Dr Héjja Gyöngyi);

-  matematika: Biro Krisztina, István Bettina Dal-
ma, Tobai Zsolt (felkészítő tanáruk Kovácsné Lip-
csei Andrea); 

-  testnevelés: Cseke Csaba Sándor, Csige Nor-

bert, Kocsor Tímea (felkészítő tanáruk Békési Ri-
ta); 

-  történelem: Balog Gábor, Balog Sára (felkészítő 
tanáruk Dr. Pataki Ágnes), Maczik Róbert, Szilágyi 
Gábor (felkészítő tanáruk Mucsi András).

Komplex angol középfokú nyelvvizsgával rendel-
kezik Balog Gábor, Balog Ákos, Balog Csaba Vil-
mos, Berczi Alexandra, Kabai István Erik, Lisztes 
Gréta, Szegedi Ruben Lajos. Balázs Norbert komp-
lex angol felsőfokú nyelvvizsgával büszkélkedhet. 
Komplex német középfokú nyelvvizsgával rendelke-
zik Bimbó Levente Péter, Maczik Róbert és Szilágyi 
Gábor.

A nyelvvizsga bizonyítványok száma és az emelt 
szinten érettségizett tanulók aránya a középiskolák 
rangsorolásánál kiemelt szerepet játszik, valamint 
felsőfokú továbbtanulás esetében pluszpontot je-
lentenek a jelentkezők számára. 

Ezekért a szép eredményekért köszönet illeti az 
érintetteket, hiszen a sikeres nyelvvizsgák és érett-
ségi vizsgák mögött többéves kitartó pedagógiai és 
tanulói munka áll. 

Dr. Pataki Ágnes 
gimnáziumi intézményegység-vezető

Ebédrendelés
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 személyesen 
vagy telefonon. A kedvezmé-
nyes menüre való igényüket a 
szociális szolgáltató központban 
jelezhetik, a Jantyik u. 1. szám 
alatt. A Békési Polgármeste-
ri Hivatal konyhája telefonszá-
ma: 66/411-011, 170-es mellék 
(Csorba János konyhavezető).

A menü ára: 650 Ft. átve-
hető a Békési Polgármesteri Hi-
vatal konyháján (bejárat a Pi-
ac felől) munkanapokon 11:00-
13:30 óra között A szociálisan 
rászoruló személyeknek 450 
Ft. Békés Városi Szociális Szol-
gáltató Központ Idősek Klub-
jaiból elvihető vagy helyben fo-
gyasztható el munkanapokon 
11:30-13 óra között. 

Csurka László emlékére
Elhunyt Csurka László. A Jászai Mari-díjas ma-

gyar színművész, rendező, érdemes és kiváló mű-
vész, Békés Díszpolgára 84 esztendős volt. 

Csurka László Budapesten született, kisgyermek-
ként költözött családjával Békésre, ahol rokonaik él-
tek. általános és középiskolai tanulmányait is itt vé-
gezte. Éveken keresztül március 15-én ő szavalta a 
Nemzeti dalt a Bérház erkélyéről. A sport területén 
is eredményesen szerepelt, az akkori kosárlabdacsa-
pat egyik erőssége és többszörös magyar ifjúsági vá-
logatott volt. Pályáját a kaposvári Csiky Gergely Szín-
házban kezdte, majd 1958-ban egy évadon át a Dé-
ryné Színház színészeként tevékenykedett. A Nemze-
ti Színház társulatának 1959-től tagja, 2000-től pe-
dig a Magyar Színház művésze volt. Számtalan em-
lékezetes színházi, valamint televíziós szerep fűződik 
a nevéhez. Összetéveszthetetlen orgánumát rengeteg 
filmszinkronszerep őrizte meg, és gyakran kérték fel 
rádiós hangjátékokban való közreműködésre. 

Békés város mindig is közel állt szívéhez, nyíltan és 
büszkén vallotta magát békésinek. Felkérésre szívesen 
vállalt előadóművészi közreműködést városi ünnepsé-
geken, az elszármazottak találkozójára rendszeresen 
hazajött. Gyermekkorának legszebb évei és az itt élő 
család mindig is hazavonzotta, a Madzagfalvi Napo-
kon például segítette a főzőverseny zsűrijének munká-

ját, az Asztalos utcai ártézi felújításának ünnepségén 
pedig édesapjának békési kötődésű regényéből olva-
sott fel felejthetetlen stílusban.

Csurka László 2010-ben lett Békés díszpolgára. 
Emlékét kegyelettel megőrizzük. 

Csurka László a legutolsó békési fellépésén, a tavalyi Ma-
dzagfalvi Napokon, amikor az elszármazottak találkozóján 
mondott verset. 
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A táncparkett ördögei
Szinte hallom, amint a címet elolvasva azt mondják kedves olvasó-
im: na ja, könnyű annak, aki fiatal. Kénytelen vagyok kiábrándíta-
ni önöket, mert beszélgetőtársaim, Kovács Anna 48 éves, és a part-
nere, Kovács Zoltán pedig 52, szóval nem tinédzser kategória. En-
nek ellenére, amit ők ketten bemutatnak a táncparketten...

- Mióta táncoltok már?
- Párban nyolc éve hódolunk en-

nek a szenvedélynek, persze csak 
hobbiszinten. Zoli hamarabb kezdte 
2-3 évvel, mint én, akinek akkor tel-
jesen az alapoknál kellett elindulni. 
Békéscsabán, ugyanott táncoltunk 
mindketten, de eleinte külön-külön. 
Csak később alkottunk egy párt, de 
ennek már külön története van.

- Ki miért kezdett felnőtt fejjel 
ilyen nem mindennapi hobbit?

- Nekem gyermekkori álmom 
vált ezzel valóra. Egyszerű falusi 
lányként nem volt rá lehetőségem, 
pedig már kislány koromban is erről 
álmodoztam. Csak a televízió zené-
jére illegethettem magam. Később 
meg már első volt a munka és a csa-
lád. Mikor Csabán dolgoztam, mun-
kába menet, mindig majdnem neki-
mentem - vagy ő jött nekem - egy 
táblának, amely tánctanfolyamra in-
vitált. Ez így ment egy évig is, mert 
féltem egyedül belevágni. Végül si-
került elcsalni magammal egy ba-
rátnőmet, aki már az első alkalom-
mal megállapította, táncra termet-
tem. Ott ragadtam, és ahogy nőtt a 
tudásom, úgy nőtt az igényem is. 

- Nekem meg volt akkoriban egy 
barátnőm, aki már korábban ver-
senytáncos volt, vágyott vissza, s ő 
mondta jó lenne ez a tanfolyam kez-
detnek. Eleinte nem volt túl szim-
patikus az ötlet, de csak nem ülök 
otthon, míg ő táncol! Döcögősen in-
dult, eltartott két évig is, míg be-
leszerettem, de addigra barátaim is 
lettek a táncosok, így maradtam.

- Hogy találtatok egymásra?
- Először is tisztázzuk, hogy nem 

vagyunk házastársak, csak a ve-
zetéknevünk azonos. Az egymás-
ra találás úgy indult, hogy a kap-

csolatom ugrott, de maradt a tánc. 
Kénytelen voltam ehhez egy új párt 
keresni. Egy kedves hölggyel táncol-
tam tovább, de Anna is ismerősöm 
volt már egy éve és a véletlen úgy 

hozta, hogy egy ideig mindkettő-
jükkel táncoltam, majd végül már 
csak Annával.

- Zolival remek volt együtt lejteni. 
El is döntöttem, hogy én vele akarok 
mindig táncolni, és kisajátítottam 
magamnak. Ettől kezdve együtt jár-
tunk edzésekre, versenyekre.

- Hogyan készültök fel egy-egy 
versenyre?

- A versenyszezonra való felkészü-
lés tulajdonképpen egy egész éves 
kemény munka. Fizikálisan, men-

tálisan egyaránt formában kell tar-
tanunk magunkat, mert akkor va-
gyunk toppon a versenyen is. Heti 
öt nap a felkészülés. Két nap erőn-
léti: futás, fekvőtámasz; három nap 
pedig technikai, mivel minden tánc-
nak megvan a maga jellegzetessége, 
melynek részleteit gyakorolni kell a 
végtelenségig.

- Akkor érzi magát az ember jól 
a parketten, mikor magabiztosan, jól 

megy a tánc, és ehhez kell a folyama-
tos felkészülés.

- Milyen kategóriában szoktatok 
indulni?

- Jelenleg Senior II. D osztályban 
versenyzünk. A Senior II. az életkor-
ra utal, a D a tudásszintre. Az alap 
az E és a legmagasabb az S. Mi an-
nak is örülnénk, ha továbbra is így 
tudnánk teljesíteni együtt és el-
juthatnánk a B osztályba. A verse-
nyen vannak kötelező táncok, mint 
a Standartban a bécsi és az angolke-

ringő, a tangó és a quik step. Latin 
táncoknál pedig a szamba, rumba, 
csacsacsa és a jive.

- Vannak kötelező versenyek, más-
képp nem lehet osztályt váltani. Ilyen 
a területi és az országos bajnokság. A 
köztes versenyek, mint a Danza Ku-
pa, Kner Kupa, Gyulai Táncfesztivál 
a pontgyűjtéshez fontosak.

- Milyen költségekkel jár mindez 
és ki fedezi?

- Gondoskodni kell megfelelő fel-
lépő ruháról, ami egy nő esetében 
szinte évente újat jelent és van ám 
ára! Az egyesületi díj, a nevezési dí-
jak, az esetleges szállásdíj, az étke-
zés, az odautazás... mind-mind ki-
adás. Természetesen saját zsebből 
megy minden.

- A család mit szól ehhez?
- A gyermekeink már felnőttek 

és élik a maguk életét. A sors mesz-
sze sodorta őket, Zoli fia Kecskemé-
ten él, az én lányom, Enikő pedig 
Hollandiában. A távolság miatt in-
terneten, telefonon tartjuk velük a 
kapcsolatot többnyire, s valahol az 
ő hiányukat próbáljuk kompenzál-
ni valamennyire a tánccal. Így le va-
gyunk kötve és kevesebb időnk ma-
rad a kesergésre.

- Ki mit csinál civilben?
- Én a Békési Járási Hivatal Kor-

mányablak Osztályán dolgozom Bé-
késen. Ott igyekszem segíteni az 
embereket az ügyintézésükben.

- Én pedig vállalkozó vagyok, 
mert így magam osztom be a mun-
kaidőmet és magamért dolgozok.

- Mi van a táncon túl?
- Alapvetően a tánc kitölti az éle-

tünket, de szeretünk együtt túráz-
ni is, elsősorban a közelben, például 
a Bihari-hegyekbe, s a környékbeli 
barlangokat, vízeséseket látogatjuk 
sorra. Mivel nekünk magyaroknak 
van egy Balatonunk, a napos Bala-
ton-part csábít el bennünket nya-
ranta.  Gugé

Következő beszélgetőtárs: Araczki 
Zsolt tűzoltóparancsnok. 
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Fejlesztések és új attrakciók 
a Dánfoki Üdülőközpontban

Interjú Hegyesi Szilárd táborvezetővel
- Lapunk megjelenésével 

egyidőben, július elsején újra nyit-
ja kapuit a Dánfoki Üdülőköz-
pont. A koronavírus-járvány hó-
napjait sikerült-e kihasználni, és 
felkészíteni a tábort az ide látoga-
tók fogadására? 

- A világjárvány ideje alatt az 
üdülőközpont munkatársai számá-
ra nem állt meg az élet, ezért közö-
sen a kulturális központ, a sport-
csarnok, a sportpálya, az uszoda 
dolgozói illetve a bölcsődék dol-
gozói segítségével megvalósultak a 
tavaszi előmunkálatok, mint a te-
reprendezés, tisztasági festés, kar-
bantartás, illetve a nagytakarítás. 
Nagyon hálásak vagyunk nekik, 
mert nélkülük nem ment volna. 
Köszönet érte.

- A takarításon túl milyen to-
vábbi újdonságokkal várják a ki-
látogatókat, ideutazó turistákat?

- A jelenleg futó Európai Uniós 
pályázatok keretein belül a Dán-
foki Üdülőközpont 2020 nyará-
ra több fejlesztés is megvalósul. 
Ezekkel a projektekkel a szabadidő 
hasznos eltöltésének széles körű le-
hetőségét fogjuk tudni biztosítani 
a látogatóknak. Ahhoz, hogy ven-
dégeink kényelmét még inkább ki-
szolgáljuk, kialakítottunk egy par-
kolót, melyben összesen 33 gépko-
csinak és egy autóbusznak tudunk 
helyet biztosítani. A vendégek ké-
nyelmét szolgálja a közös tuso-
lók és mosdók korszerűsítése. Az 
újonnan épülő látogatóközpontban 
olyan attrakciók lesznek látogatha-
tók, amelyek élménydúsan, játékos 
formában mutatják be a Körösök 
élővilágát, a város természeti érté-

keit, növény- és állatvilágát. Ennek 
egyik részében egyedülálló három-
dimenziós vetítőtermet alakítot-
tunk ki, ahol az érdeklődők a he-
lyi állatvilágot ismerhetik meg. A 
pályázat részeként szintén megva-
lósult egy teljesen felszerelt, 80 fő 
befogadására alkalmas konferen-
ciaterem. Feltett szándékunk volt a 
természetes fürdőhelykomplexum 
építészeti fejlesztése, strand kiegé-
szítő létesítmények, szabadtéri ren-
dezvényhelyszínek kialakítása, va-
lamint a szabadstrand leválasztása 
is. A pályázatnak köszönhetően si-
került beszerezni egy 300 négyzet-
méteres rendezvénysátrat színpad-
fedés, színpad, hang- és fénytech-
nikával, amely számtalan szabad-
téri programot fog majd kiszolgál-
ni. Beszereztük az élménydúsabb 
kikapcsolódás érdekében szabadví-
zi ugráló várat mászófallal, családi 
csúszdát. Vízi röplabdapálya illetve 
strandfoci pálya is várja ezután az 
érdeklődőket. A kisebb gyerek ré-
szére több kézi tekerésű kishajó is 
rendelkezésre fog állni. 

Az üdülőközpontban nem csak 
a pihenést, hanem a szolgáltatáso-
kat is fontosnak tartjuk, ezért idén 
ezek bővülnek. Lehetőségük lesz 
az ide látogatóknak kipróbálni ma-
gukat az íjászatban, airsoftban, az 
aktív kikapcsolódásra vágyók pe-
dig az újonnan beszerzett kerékpá-
roknak köszönhetően megismer-
kedhetnek a Körösök élővilágának 
csodáival egy-egy kerékpártúra al-
kalmával. A kisebb gyermek pedig 
vízi attrakciókat mellett a száraz-
földi ugráló várat is biztonsággal 
használhatják. A vízi sportok sze-

relmesei is megtalálhatják a szá-
mukra megfelelő szolgáltatásokat, 
hiszen szintén beszereztünk túra-
kenukat, gumicsónakokat evezővel 
és motorral. A vállalkozó szellemű-
ek az Élővíz-csatornán akár be is 
evezhetnek a városba, újonnan ki-
alakított vízi túra útvonalon.

- Lesznek nyári táborok gye-
rekeknek, és megnyílik a szabad 
strand. Vannak járványügyi kor-
látozások mondjuk a strand hasz-
nálatát illetően?

- Természetesen vannak óvin-
tézkedések átfogóan az egész tá-
borra vonatkozóan. A jelenlegi jár-
ványhelyzet miatti óvintézkedések 
felülírják a megszokott teendőket. 
Fokozottan kell ügyelni a higiéniá-
ra és a megadott biztonsági előírá-
sok betartására. A recepció épüle-
tébe, illetve minden közösségi he-
lyiségbe kerülnek kézfertőtlenítő 
szerek és érintésmentes fizetési le-
hetőséget is biztosítunk a látoga-
tók számára. A további intézkedé-

sekről készült egy kézikönyv, me-
lyet az üdülőközpont honlapján le-
het megtekinteni.

- Milyen nagyobb rendezvé-
nyeknek ad majd helyet a nyáron 
az üdülőközpont? 

- Sajnos ebben az évben a koráb-
bi évekhez képest kevesebb rendez-
vényt tudunk életre hívni a világ-
járvány miatt. Ami biztos, hogy az 
államalapítás ünnepének program-
sorozata idén is az üdülőközpont-
ban lesz augusztus 20-án.

- Rendelkezésre áll az üdülő-
központ üzemeltetésének megfele-
lő személyi állománya? Ebben tör-
tént-e változás?

- A júliusi nyitáshoz rendelke-
zünk elegendő személyzettel, bár 
a tábor adottságai rendkívül sokol-
dalúak, főleg mivel megtörténtek a 
felújítási munkálatok. Az újonnan 
létrejött szolgáltatások működte-
tése biztosan új munkahelyeket fog 
teremteni. 

- Ez egy rendkívüli év a globá-
lis járvány miatt. Mégis milyen 
idényre számít, ha az anyagi meg-
térülést nézzük?

-  Talán ezt a kérdést a legnehe-
zebb megválaszolni. Sajnos az idei 
szezon rövidebb lesz, mint az el-
múlt években, hiszen az előszezon-
ban nem tudtunk bevételt generál-
ni. A nagycsoportos visszamondá-
sok ellenére bizakodásra ad okot, 
hogy a júniusi hónapban ugrássze-
rűen megnőtt az egyéni foglalások 
száma. Igyekszünk optimistán gon-
dolkodni a jövőt illetően, és kitolni 
az utószezonra, a későbbiekben pe-
dig az egész évre a foglalásokat.

Szegfű Katalin

Hegyesi Szilárd.

Hirdessen a Békési ÚjságBan! 
Lapunk kéthetente öt településen jelenik meg.  Hirdetése mintegy 24 ezer személyhez juthat el. 

Hívjon minket! Telefon: 0036-30/432-20-30. 
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- Milyen út vezetett el oda, ahol 
most tartasz?

- 1989. július 31-én születtem 
Gyomaendrődön. általános- és kö-
zépiskoláimat is ott végeztem el, 
majd úgy döntöttem, kitanulok 
egy szakmát, így fényképész let-
tem. Viszont az életem úgy ala-
kult, hogy más területen kezdtem 
el dolgozni, melynek a pozitív kö-
vetkezménye lett az, hogy Békésre 
költöztem a páromhoz, akivel el-
kezdtük közös életünk első lépése-
it. Négy évig dolgoztam egy mér-
nöki irodában adminisztrátorként, 
majd megszületett a kislányunk. 
Jelenleg tanulási tanácsadó asszisz-
tens vagyok, és felnőttoktatás szer-
vezésével foglalkozom. 

- Mit tartasz az eddigi legna-
gyobb sikerednek?

- Határozottan a kislányunkat. 
Mindig is szerettem volna édes-
anya lenni, és úgy gondolom, hogy 
nincs nagyobb büszkeség annál egy 
nő életében, amikor ez megtörté-
nik. Nagyon sok mindenre megta-
nít, együtt fejlődünk, és csak cso-
dálom, mennyire nyitott, pozitív és 
életrevaló kislány. 

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

- Mindenképp azzal szeretnék 
foglalkozni majd, amiben ki- és 
megélhetem a kreatív kézműves-
ség csodáit. Jó ideje érlelődik ben-
nem a gondolat, hogy szeretnék a 
magam ura lenni, és egy vállalko-
zást indítani. Nemrég megtettem 
az első lépést: megmutattam, mi-
ben nyilvánítom meg a könyvek 
iránti szeretetem és tiszteletem. 

Könyvszobrokat készítek ajándék-
ba, így mentem meg a kidobásra 
váró régi könyveket, és adok nekik 
új életet, díszként a polcokon. 

Természetesen a családom min-
dig az első és legfontosabb lesz szá-
momra, így 10-20 év múlva egy 
csendes, nyugodt helyen szeretnék 
velük együtt lenni. 

A Stafétát Rácz Renátának (Renko) 
adom tovább.

NÉVJEGY
Név: Csökmei-Szurovecz Nóra
Foglalkozás: tanulási tanácsadó asszisztensKedvenc zene: Junkies
Kedvenc film: The Big Bang Theory (sorozat)Kedvenc étel, ital: kézműves hamburger, kávéKedvenc hely:  nincs konkrét, az a fontos, hogy a természetben legyek
Kedvenc időtöltés: olvasás

Staféta
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Rovatgazda: 
Serfecz Dávid

A gátszakadás negyvenedik évfordulójára 
emlékezik a város július legvégén
Július 28-án lesz 40 éve, hogy Békéstől északra kiszakadt a Kettős-
Körös gátja, és elöntötte a várostól keletre fekvő területet. 

1980. július 28-án reggel fél 
nyolckor a Kettős-Körös gátja 
Hosszúfoknál (Békéstől hat kilo-
méter távolságban) átszakadt, és 
a kiömlő víz elpusztította a tanya-
világot Békéstől keletre. Mintegy 
13 ezer embert kellett kitelepíteni. 
Sok száz tanya és sok ezer haszon-
állat pusztult el az árvíz következ-
tében. A csúcsidőben 17 ezer em-
ber (köztük 2500 honvéd) dolgo-
zott a gátakon, hogy legalább Tar-
hos, Bélmegyer, Doboz megmene-
küljön. A gátszakadás a XX. szá-
zadi békési történelem egyik leg-
nagyobb kárral járó tragédiája, sok 

száz békési lelkében ma is fájó em-
lékként él. 

A városi önkormányzat - a ví-
rushelyzet miatti bizonytalanság 
közepette - július 28-ra megem-
lékezést szervez, amelynek rész-
leteiről a veszélyhelyzet változása 
függvényében a lakosságot is ér-
tesíteni fogja. A tervek szerint a 
gátszakadás helyén emelt emlék-
műnél koszorúzásra kerül sor, va-
lamint megemlékezést szervez-
nek. Este könyvbemutatóra kerül-
het sor, amelyen az olvasók kezébe 
adják a békési Szalkai Imrének az 
eseménnyel kapcsolatban írt köny-

vét. A szerző személyesen érintett, 
a víz elvitte a tanyájukat, tehát át-
élte a borzalmat. A könyv egyúttal 
emléket állít a tanyavilágnak is. A 

szervezéssel és a könyv gondozásá-
val Mucsi András képviselő, a kul-
turális ügyekkel foglalkozó bizott-
ság elnöke lett megbízva. 

Sok száz tanya lett az árvíz áldozata 1980-ban. Archív fotófelvétel.

Megtartják 
a Ki-Mit-Tud-ot

A térségben élő tehetségek fel-
kutatása, nekik színpadi fellépés 
biztosítása a célja az idén újra Bé-
késen sorra kerülő Békés Megyei 
Ki-Mit-Tud versenynek. Külön 
kategóriák nincsenek, az lehet 
9 éves kortól például vers, ének, 
hangszer, modern és klasszikus 
tánc, akrobatika, klasszikus zene, 
bűvészet, hasbeszélés, stand-up 
comedy, bohózat, vagy bármi 
egyéb produkció. Nevezni mini-
mum 3 perces, maximum 5 per  - 
ces produkciókkal lehet, kivéve 
színpadi jelenet esetén, ahol ma-
ximum 15 perc áll rendelkezésre. 
Egyéneknek a nevezés díja 1000, 
csoportoknak 2000 Ft. A verseny 
értékelését szakmai zsűri végzi. 
Az elődöntőt július 18-án, szom-
baton 10 órától a Kecskeméti Gá-
bor Kulturális Központban tart-
ják, a döntőt pedig hagyományo-
san a Dánfoki Üdülőközpontban, 
az augusztus 20-i rendezvények 
között. Bővebb felvilágosítás a 
kulturális központban kérhető 
vagy ennek weboldalán érhető el.  



ÁLLAt
4-5 hetes magyar tarka kacsák eladók. Tel.: 
30/85-81-911. 
Előnevelt magyar kacsa eladó. 30/484-80-44.
Fejős kecske, kiskecskék eladók. 66/634-507.
Két nagyon szép kiscica ingyen elvihető. Kurta 
u. 5. Tel.: 30/277-95-43.
Friss tojás folyamatosan eladó. Hajnal u. 19. 
30/85-81-911. 

tÁrSKereSéS
70 éves özvegy nő 73 éves korú férfi személyé-
ben társaságot keres. Legyél nagydarab, és ér-
telmes. 70/20-40-112.
23 éves fiatalember párját keresi komoly kap-
csolatra. Tel.: 70/539-52-90.

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. 0036-70/311-99-07.

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

Hűtőgépjavítás, klímatelepítés. Varró 
György. Békés. 70/779-68-18.

MuNKÁt KereS, AJÁNL
Házkörüli és kerti munkát, időseknél kisegí-
tői munkát keresek vagy idősgondozást. Tel.: 
70/519-87-54.
Takarítói munkát keresek magányszemélyeknél, 
vállalkozásoknál. Tel.: 20/430-99-66.

eGyéB 

Akció! Száraz kemény konyhakész tűzifa 
eladó. 3000 Ft/mázsa. Tel.: 0036-20/396-
6642.

Eladó 4 db fotel, világos színű újszerű gardrób-
szekrény, sötétszínű tálalószekrény, rekamié, 
heverő és egyéb bútorok. Tel.: 30/655-25-15.
Vásárolnék 2 dl és 5 dl szódásüveget, szer-
számokat, 22 és 32 húsdarálót, háború előtti 
pénzérméket, katonai tárgyakat, régi disznóto-
ros asztalt, hústokot, lócát, padot, gyaluasz-
talt, satupadot, teljes hagyatékot. Érd.: 30/24-
56-925.
20-as és 24-es gyerek kerékpár eladó. Érd.: 
30/924-60-67.
50 l-es üvegballon kosárral eladó. 30/495-49-62.
Régi pénzt, mozsarat, vasalót, egyebeket ven-
nék. Tel.: 20/49-521-73.
Eladó: fehér zuhanytálca, kétrészes mosoga-
tó alig használt, olcsón, egyszemélyes fenyőfa 
ágy. Te.: 20/923-04-09.
Eladó: palackos gáztűzhely (5000 Ft), 7 db 4 mm 
vastag üveglap (1000 Ft/db), vegyestüzelésű ka-
zán (75 ezer Ft), bokszkesztyű (gyerekméret, 
1000 Ft). Tel.: 30/367-08-94.
Régiséget, gyűjteményt vásárolok. 30/60-66-
764.

Eladó 2 db skandináv típusú ágy matraccal 
együtt. 70/774-98-86.
Öntöttvas fürdőkád újszerű állapotban eladó. 
20/53-42-310.
Eladó: egyszemélyes ágykeret szivacsbetéttel, 
talpas mosdókagyló, WC kagyló, 10-20 l-es mű-
anyag kanna. Érd.: 30/74-84-468.
2 db Shimano TXZ horgászbot, 3,9 méteres, 
egyszer használt, csak egyben 51 ezer Ft-ért el-
adó. Tel.: 30/406-68-54.
Hagyatékból szőnyegek, rekamiék eladók. Tel.: 
30/293-27-51.
Eladó: közép- és összekötőszőnyeg, gázbojler, 
rádió hangfallal, rattan sarokgarnitúra, kerti mű-
anyag asztal. Érd.: 66/643-333.
2 db 50 cm-es régi típusú színes tévé eladó 
5000 Ft/db. Kiválóan működnek. Érd.: 30/322-
53-33.
2 db perzsa újszerű összekötő sárgás-barna 
szőnyeg, 2x3 m-es középszőnyeg használtan 
2000 Ft-ért eladó. 70/236-35-37.
Eladó: ágyneműtartós heverő két fotellal (25 
ezer Ft), könyvek, bakelit lemezek, CD lejátszó, 
szobaantenna, hálózsák, székek. Tel.: 30/467-
13-39.
Eladó: pad, lóca, fali díszfogas, kerti napozóágy, 
hokedli, szék, ládák, gyerekjáték, 60-as évek-
beli felvonulási képek, pénzérmék, magyar fes-
tős képeinek nyomatai, üzemképes rádiók. Tel.: 
20/445-73-48.
Gyulán eladó: kétszárnyú fakapu hat kerítés be-
téttel, NB méhkaptár, méhészeti kellékek, 720 
ml-es befőttes üvegek lapkával. Tel.: 30/648-
39-12.
Eladó: grilltárcsa, kukoricadaráló, kukoricamor-
zsoló, slag, bográcstartó kovácsoltvas nyárssal. 
Tel.: 30/272-43-50.
Eladók: középszőnyeg, dohányzóasztalok, be-
főttes üvegek (0,7 dl, 1,7l), csaptelep, Lucznik 
lábbal hajtós varrógép. Tel.: 70/612-83-74.
Felújított 120 l-es Hajdu villanybojler eladó. Tel.: 
70/21-60-092.
Veszek régiséget: fenyőbútor, szekrény, kanapé, 
sublót, fatalicska, fa kiskocsi, sütőlapát, talics-
ka, lemez gyerek fürdőkád, retró lámpa, rézmo-
zsár, rézmérleg, rézcsengő, vasmozsár, stb. Ré-
vész u. 7. Tel.: 66/413-716.
Háztáji fejőgép, ló után fogas eladó. 30/403-19-
28.
2 db 1,5 m-es cementvályú, 2 db zsírosbödön 
(10, 15 l) eladó. 70/236-35-37.
Eladó: háromrészes ülőgarnitúra, előszobafal, 
gázpalack, ablakszárnyak, női és férfiruhák, ci-
pők, munkásbakancs, szódás üvegek, négysze-
mélyes rekamié. Érd.: 30/905-49-14.
Fürdőszobai boltíves tükör égőkkel, mosdó-
kagyló csappal, állvánnyal, törölközőszárító, für-
dőkád, szappantartó, kapaszkodó, zuhanyfüg-
göny eladó. 30/530-96-23.
Gyerek etetőszék, toli kapa, 26-os agyváltós női 
kerékpár eladó. Tel.: 20/440-53-28.
Nagy vödörbe ültetve sokvirágú rózsaszínű 
hatalmas hortenzia, bordó filodendron eladó. 
30/894-35-17.
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Ingatlan 2 millió forintig

Lakható kis hátvégi ház gyümölcsöskerttel 
Békés-Rosszerdőn eladó. Irányár: 1,8 millió Ft. 
Érd.: 20/39-23-450, 66/634-372, este.

Ingatlan 2-5 millió Ft között

Tavasz utcában két ház építésére is alkalmas 
867 m2-es saroktelek 2,2 millió Ft-ért eladó. 
Érd.: 70/771-90-33. 
Egy portán két ház van, az egyik eladó. Régi típu-
sú, 65 m2-es, összkomfortos. Irányár: 2,4 millió 
Ft. Tel.: 20/535-74-06.
780 m2-es telken, felújításra szoruló kis ház te-
lekáron eladó, 2,5 millió Ft-ért. Csak készpénzes 
vásárlás lehetséges. 30/30-57-955. 
Eladó egy vegyesfalazatú egyszoba-konyhás, 
összkomfortos családi ház. Gáz a portán. Ára: 
3,8 millió Ft. Érd.: 30/322-53-33.

Ingatlan 5-7 millió Ft között

80 m2-es, egyszoba-konyhás családi ház eladó. 
Felújítást igényel. Ára:5,3 millió Ft. Érd.: 30/322-
53-33.
Csatárkerten tanya eladó kövesút mellett 6 mil-
lió Ft-ért. Tel.: 30/96-18-765.
Tanya eladó Kamut közelében 6,2 millió Ft-ért. 
70/395-83-26.
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

Városközpontban, kétszobás, összkomfortos, III. 
emeleti, egyedi gázos, erkélyes lakás eladó 7,3 
millió Ft-ért. Érd.: 30/322-53-33.
Kétszobás, összkomfortos, vegyes falazatú csa-
ládi ház rendezett portával a Fürdőhöz közel el-
adó 7,8 millió Ft-ért. Érd.: 30/322-53-33.
Háromszobás, összkomfortos, tégla kockaház 
melléképülettel, gázkonvektoros fűtéssel eladó 
7,8 millió Ft-ért. Érd.: 30/322-53-33.

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.

Vegyesfalazatú családi ház (két szoba + nap-
pali), melléképület, udvar, garázs, vegyestüzelés 
igényesen felújítva eladó 9,3 millió Ft-ért. Érd.: 
30/322-53-33.

Ingatlan 10 millió Ft fölött

Irányi utcában kétszobás ház eladó 12 millió Ft-
ért. Tel.: 30/96-18-765.
Élővíz-csatorna partján II. emeleti, kétszobás lakás 
eladó. Irányár: 12 millió Ft. Tel.: 20/380-06-25.
Ady 12-be II. emeleti, háromszobás lakás 13,5 
millió Ft-ért eladó. 20/326-79-26.
Baky 5-ben földszinti lakás eladó. Irányár: 15,9 
millió Ft. Érd.: 30/915-46-83.
Rákóczi u. 18. szám alatti ház eladó 17 millió Ft-
ért. Érdeklődni ott.
Gyulán 2,5 szobás, összkomfortos, 76 m2-es 
családi ház garázzsal, melléképületekkel, gon-
dozott kerttel eladó. Irányár: 18 millió Ft. Tel.: 
30/648-39-12.
Kossuth u. 50. alatti emeletes családi ház ga-
rázzsal, melléképülettel eladó. Irányár: 20 millió 
Ft. Érd.:30/470-28-02 vagy 30/592-39-60.
Málna utca végén, kertkapcsolatos, háromszo-
bás, költözhető, kétgarázsos, jó állapotú ház el-
adó 21,9 millió Ft-ért. Érd.: 30/55-243-77. 

KIAdó INGAtLAN
Piac szomszédságában garázs kiadó. Tel.: 
20/345-51-71.
Egyszobás, második emeleti lakás július 10-től 
kiadó. Tel.: 70/21-60-092.

Kert, SzÁNtóFöLd
Szécsénykertben 1040 m2 kert eladó fúrt kúttal 
és villannyal. Érd.: 20/285-18-50.
Murvahelyen gyümölcsöskert kis házzal, pincé-
vel, kúttal, villannyal eladó. 30/495-49-62.
Malomasszonykertben három kert egymás mel-
lett eladó. 30/401-28-77.
Malomasszonykertben kert eladó. Érd.: 20/36-
70-850.

JÁrMű, ALKAtréSz

Régi motorokat keresek, vásárolok: Sim-
son, MZ, Jawa, Pannónia, stb. Telefon: 
0036-20/572-51-42.

Műszakizott lakókocsi teljes felszereltséggel 
(klíma, mikró, tévé, hűtő, aggregátor, elősátor, 
kempingbútor, WC) eladó. Irányár: 750 ezer Ft. 
Tel.: 20/520-15-40.
Niva hátsó kipufogódob eladó. Rotához 4.00-8-
as terepgumi felnivel. 30/495-49-62.
Régi motorkerékpárt és ezek alkatrészeit ven-
nék: MZ, Jawa, Simson, Pannónia, Csepel, egye-
bek. Tel.: 20/495-21-73.

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: július 7. kedd 12 óra

ingyenes apróhirdetés!

Apróhirdetések

folyamatosan induló e-learning tanfolyamok
Bejelentkezés telefonon:

Pogoszov Miklós +36-20/312-35-96

 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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Eladó: VRF-530-as vízszintes gatterfűrész pia-
ci lehetőséggel kihasználatlanság miatt kedvez-
ményesen, valamint vasipari keretes fűrészgép, 
ipari ponthegesztő. Irányár: 250-750 ezer Ft. Tel.: 
20/520-15-40.
Eladók: horgászbotok, orsók, vezetékes gáz-
tűzhely, barackpálinka, ablakszárnyak üvegezve. 
Tel.: 30/203-73-41, 66/744-003.
Gyümölcscentrifuga 1500 Ft-ért, befőttes üve-
gek (720 ml) lapkával 50 Ft-ért, centrifuga 15 
ezer Ft-ért eladó. Tel.: 30/494-81-05.
Hárman Vogel eke, 2 db takarmány eltakaráshoz 
való új ponyva eladó. Tel.: 30/277-95-43.
Jó állapotú, teljesen felszerelt 20-as KTM leány 
kerékpár eladó. Tel.: 20/426-60-50.
20-as és 24-es gyermekkerékpár, eladó. Érd.: 
30/924-60-67, 66/643-730.
Eladó: fiókos konyhai asztal nyújtódeszkával, teli 
ajtólap 192x65 mm, Naumann varrógép 16 prog-
ramos, bontásból hófogócserép. Tel.: 66/634-
207.
Eladó: 3 db vas 5,7 m, 13 db-os csigalépcső já-
rórésze fa, oldala vas, könyöklő fa. 30/644-36-
77.
Eladó: elektromos kukoricamorzsoló, petró-
lámpa, 2 m-es betonvályú, dohányzóasztal, ser-
tés önitató tartállyal, horgászbotok, többéves 
barackpálinka. Tel.: 30/203-73-41, 66/744-003.
Eladó: német masszázsfotel, ivóvíztisztító új-
szerű állapotban, munkaasztal székkel, súlyzó-
pár, fűrészek, műanyag bödönök. Tel.: 30/272-
43-50.

Világszínvonalú hajtetoválási 
technika Békésen!
Az általam alkalmazott mikropigmentációt, más néven hajtetoválást – 
melyet a világ számos országában alkalmazzák a legnagyobb minősé-
get képviselő skalptetováló specialisták – Madridban sajátítottam el. 

A hajtetoválás egy olyan kezelés, amely hosszú távú megoldást 
nyújt kopaszodásra, teljes hajvesztésre (alopecia), hajritkulásra, 
foltos hajvesztésre, fejbőrön található műtéti-baleseti hegekre. 
A fejbőr tetoválása sokkal kifinomultabb technika, mint a szokvá-
nyos testtetoválás, mert nem a bőr mélyébe juttatjuk a pigmen-
tet, csak a hám és irha határára, egy speciális tűvel, ezért fájda-
lommentes a kezelés. 
A haj mikropigmentációval a tökéletesen élethű, frissen levágott 
haj borostás hatását hozzuk létre.
Napjainkban sajnos nagyon gyakori a női hajhullás is, amely eset-
ben hajsűrítést végzünk. A hajszínnel egyező pigmentet tetováljuk 
a hajhiányos fejbőrbe, így nem tűnik elő a fehér, hajhiányos fej-
ből. Ennek eredményeként sokkal sűrűbbnek látszik a haj. Gyak-
ran előfordul, hogy a nagyon költséges hajbeültetés sem hozza 
meg a kívánt eredményt, de ez esetben is alkalmazható a haj 

pigmentálás, amellyel tökéletes sűrítést tudunk elvégezni. 

HAJ PIGMENTÁCIÓ – AZ EGYETLEN TARTÓS MEGOLDÁS 
MINDEN HAJVESZTÉSI PROBLÉMÁRA!
Személyes konzultáció ingyenes!

PANKOTAI DÁNIEL
Telefon: 20/352-85-88 
Cím: Békés, Széchenyi tér 8. Web: www.skalptetovalas.hu

Következő 
lapmegjelenés: 

július 14. 
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NEVEZÉSI LAP
BÉKÉS TORTÁJA – gasztronómiai verseny

TORTA NEVE / FANTáZIANEVE:  ..............................................................

NÉV:  ...............................................................................................................

LAKCÍM:  ........................................................................................................

TELEFON:  .....................................................................................................

E-MAIL:  .........................................................................................................

Az elkészített torta kritériumai: 20 cm átmérőjű, kerek torta, küllemében 
és díszítésében Békéshez köthető, nem tartalmazhat különleges alapanyagot és 
nem ehető díszeket a dekoráció sem. Az idei téma a dió, amely alapanyag-
ként valamilyen formában jelenjen meg benne. Egy versenyző maximum 
két tortával nevezhet.

A szakmai zsűri tagjai:  Nagy Lajos, Lagzi János, Juhász Zoltán 
cukrászmesterek

Nevezési határidő:  2020. július 19.

Nevezések benyújtásának helye:  Békési Polgármesteri Hivatal 
(5630 Békés, Petőfi u. 2.)

A borítékra írják rá: „BÉKÉS TORTÁJA”

Dátum: 2020. ................................  Aláírás:  ..........................................

Kérjük, aláírás előtt X jellel adja hozzájárulását az adatkezeléshez!
Adatvédelmi tájékoztató
A megadott személyes adatok kezelése az Általános Adatvédelmi Rendeleten (GDPR) 
alapszik. A Szervező (Békési Polgármesteri Hivatal – 5630 Békés, Petőfi u. 2.) a szemé-
lyes adatokat csak és kizárólag a Békés Tortája elnevezésű gasztronómiai versenyben való 
részvétel céljából használja fel, harmadik fél rendelkezésére nem bocsátja azt. A verseny 
lezárását követő 2 hónapon belül az adatokat a Szervező megsemmisíti. 

 Hozzájárulok, hogy a megadott személyes adataimat a Békési Polgár-
mesteri Hivatal a fenti feltételekkel kezelje. 





Újra látogatható a könyvtár
Június 15-től kezdődően újra látogatható a Békés Városi Püski Sándor 

Könyvtár. A szolgáltatások egyelőre korlátozottan működnek, a könyvtár 
csökkentett nyitvatartási idővel és rendkívüli szabályokkal vehető igénybe. 

A könyvtár nyitva tartása az átmeneti időszakban: hétfő, szerda, csütör-
tök: 13-18 óra, kedd és péntek: 8-13 óra között, szombat és vasárnap zárva.

Szükséges betartani a higiéniai szabályokat. Kötelező a kézfertőtlenítő és 
a szájmaszk használata. A kiszolgáló pultoknál mindenki csak a kölcsönzés 
időtartamáig tartózkodhat. Egyszerre legfeljebb tíz személy lehet a könyv-
tárban, és meg kell tartani a másfél méteres védőtávolságot. A könyvtárat 
csak egészséges személyek látogathatják.

A békési könyvtárosok továbbra is biztosítják a „Házhoz megy a 
könyvtár” szolgáltatást azoknak az olvasóknak, akik nem tudnak vagy 
nem akarnak egyelőre személyesen megjelenni a könyvtárban. 

Gyógynövényes előadás
A bükki füves emberként is emlegetett Szabó Gyuri bácsi látogat 

Békésre. „Gyógynövényekkel az energikus létért” című előadását júli-
us 9-én, csütörtökön 17 órától élvezhetik az érdeklődők a Kecskeméti 
Gábor Kulturális Központban. Lesz gyógynövényvásár is. Belépője-
gyek a kulturális központ recepcióján vagy a www.jegy.hu weboldalon 
keresztül vásárolhatók 1500 Ft-ért. Bővebb információ: 66/411-142, 
16-os mellék. 

Hangverseny 
a templomkertben

A klasszikus zeneirodalom legismertebb és leggyakrabban játszott darabjai 
csendültek fel június 25-én a békési református templom kertjében, tehát sza-
badtéren megrendezett esti koncerten. A Békés Megyei Szimfonikus zenekar 
Kamarazenekara a zene helyi barátai előtt olyan darabokat játszott, mint mások 
mellett Vivaldi Négy évszakjának Nyár tétele, Mozarttól a Kis éji zene, Mascagni 
Intermezzója a Parasztbecsület című operából, ifjabb Johann Strausstól a Kék 
duna keringő, vagy Weiner Leótól a rókatánc. A térzene Programban miniszté-
riumi támogatással megvalósuló ingyenes hangverseny stílusosan Brahms ha-
todik és ötödik Magyar táncának előadásával ért véget. A közönség vastapssal 
köszönte meg a zenei élményt. A klasszikus zene barátait minden szombaton 
14 órától a Juhász Cukrászda melletti térre várják, ahol hasonlóan nívós kon-
certeket élvezhetnek. 
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Folyosótárlat a Bérházról

Újabb érdekes tárlattal mutatko-
zik be a Városháza emeleti folyosó-
ján a Jantyik Mátyás Múzeum. A 
„Menjünk bálba, a Bérházba!” cí-
mű kiállítás az 1885-ben eklektikus 
stílusban, Benedicty József tervei 
alapján felépült Bérháznak, váro-
sunk legszebb középületének a tör-
ténetét mutatja be ritkán látott ké-
peslapok, fényképfelvételek, újság-
kivágások, eredeti tervek másola-
tai, és más értékes kordokumentu-
mok segítségével. Dokumentálják 
az épületben folyt kulturális éle-

tet, hiszen a közel másfélszáz éves 
Bérház csodás díszterme a társasá-
gi élet központjaként számos kul-
turális és szórakoztató rendezvény-
nek, köztük báloknak, esélyeknek, 
koncerteknek, színházi előadásnak 
és filmvetítésnek, de még sportese-
ménynek, például ökölvívó mérkő-
zésnek adott egykor otthont. 

A Városháza emeletén helyet 
kapott kiállítást - amely november 
30-ig tekinthető meg - S. Turcsá-
nyi Ildikó főmuzeológus rendezte 
és nyitotta meg.  Sz. K.
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Néprajzi tárgyakat gyűjt az ismert 
helyi néptáncpedagógus 

Beszélgetés Mahovics Tamással az otthonában féltve őrzött magángyűjteményéről
- Egyre többen tudják helyben, 

hogy nagyon szép magángyűjtemé-
nyed van a magyar népi kultúrá-
hoz kapcsolódó tárgyakból. Hon-
nan ez a gyűjtőszenvedély és mió-
ta foglalkozol vele?

- Egyrészt szeretetett szakmám-
hoz, a néptáncoktatáshoz is szer-
vesen kapcsolódik a néprajz, más-
részt már kisgyermekkorom óta 
vonzanak a régi tárgyak. Emlék-
szem, Gyomaendrődön, ahol fel-
nőttem, a szomszéd nénikkel so-
kat beszélgettem a régi dolgok-
ról, hogy ők hogyan éltek, milyen 
tárgyakat használtak, stb. Sokszor 
tértem haza tőlük ajándékba ka-
pott házi szőttessel vagy régi ban-
kóval, amelyet szüleim változó lel-
kesedéssel fogadtak. 

- Hogyan képzeljük el a gyűjte-
ményt? Mennyire speciális a gyűj-
tésed köre, mennyire gazdag és 
egyáltalán hol fér mindez el?

- Igazából minden régi, míves 
dolog érdekel, de a fő irány a régi, 
vagy régi típusú pásztortárgyak, 
pásztorviseletek, régi fotográfi-
ák. A feleségem is szereti a régi-
ségeket, így nem gond, hogy a la-
kásunk a berendezési tárgyai mi-
att inkább emlékeztet egy múze-
umra, mint modern lakásra. Nagy 
szerencse, hogy a párom is hason-
ló beállítottságú, így nem kell há-

tul a sufniban tárolnom a szeretett 
tárgyakat. Közös népviselet-gyűj-
teményünkből korábban kiállítást 
is rendezett a Békés Városi Jantyik 
Mátyás Múzeum. 

- Milyen forrásból sikerül bőví-
tened a gyűjteményedet? Hol le-
het még fellelni egyáltalán olyan 
régi néprajzi tárgyakat, amelyek 
téged érdekelnek? 

- A népviselet és a régiség gyűj-
temény tárgyainak beszerzése 
meglehetősen költséges hobbi. A 
forrást úgy próbálom megterem-
teni, hogy ha olyan tárgyak kerül-

nek a látókörömbe, amelyek nem 
konkrétan az én területem, eljutta-
tom a megfelelő, érdeklődő gyűjtő-
nek. Így egyszerre értékmentés és 
forrásképzés is történik, hiszen sok 
esetben sajnos a kidobástól ment-
jük meg a tárgyakat, amit esetleg a 
tulajdonosaik nem nagyra értékel-
nek. Az előkerülés rendkívül válto-
zatos, van, hogy egy egész életen, 
vagy több generáción át gondo-
san őrzött tárgy, eszköz kerül elő, 
de sok esetben a mai embernek ki-
dobandó, funkcióját vesztett tárgy 
rejti magában az értéket.

- Van-e amire különösen fáj a 
fogad és mindeddig nem tudtad 
megszerezni?

- Szerencsére olyan beállítottsá-
gú vagyok, hogy elfogadom, ha va-
lami nem hozzám kell, hogy kerül-
jön. Ami rosszul szokott esni, az az, 
hogy ha később megtudom, hogy a 
tárgyat kidobták vagy megsemmi-
sült, ami jobb helyre, menedékre 
lelhetett volna. De biztosan ennek 
is megvan az oka. 

- Ha esetleg van az olvasók kö-
zött olyan személy, aki mindezeket 
olvasva, szívesen eladna vagy el-
ajándékozna neked számára nem 
annyira fontos tárgyat, ami téged 
érdekelhet, sőt örülnél neki, meg-
kereshet? 

- Természetesen nagy izga-
lommal keresem a magángyűjte-
ményben vagy padlásokon vára-
kozó régi tárgyakat, amelyek ná-
lam, vagy rajtam keresztül egé-
szen biztosan jó helyre kerülnek. 
Ha esetleg nem tudják, hogy mire 
szolgált a régi tárgy, akkor is ke-
ressenek bizalommal, hátha tu-
dok segíteni és bizonyára köz-
ben én magam is tanulok vala-
mit. Elérhetnek telefonon: 0036-
30/60-66-764, vagy e-mailben: 
mahovicst@gmail.com. Előre is 
nagyon köszönöm.

Szegfű Katalin

Néprajzi tárgyi  emlékeket gyűjt és tart otthonában Mahovics tamás 
néptáncoktató. Célja a népi hagyományok megőrzése és az értékek megmen-
tése.

SAJÁT PÁLINKÁT SZERETNE?
FŐZESSEN NÁLUNK!
A Békési Pálinka Zrt.

MEGKEZDTE A BÉRfŐZÉSI ELŐjEGYZÉST. 

GYÜMÖLCSVÁSÁRLÁSI LEHETŐSÉG 
PÁLINKAFŐZÉS CÉLRA!

Bérfőzésre jelentkezés: Békési Pálinka Centrumban (Békés, Ady u.1.), 
keddtől péntekig 8-17 óráig, illetve szombaton 8-12 óráig.

Telefonon: 06-66/741-550
Mobil: +36-70/946-83-21

FŐZÉSI DÍJAK: Békés, Gőzmalom sor 12.:  1.835 Ft/liter (szeszadóval, 50%-os pálinkánál) 
Békési Pálinka Centrum, Békés, Ady u. 1.:   2.460 Ft/liter (szeszadóval, 50%-os pálinkánál)

Folyamatos akciók, friss információk: www.bekesipalinka.hu
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Lacáék a gyümölcsösben 
ragadnak...

Laca ámuldozása nem hagyott 
alább. Ő ennyi csodát még életé-
ben nem látott! Csak pislogott és 
nem tudta becsukni a száját, tát-
va marad. S így forgolódott, amíg 
egyszer csak megint ott termett 
mellette a kis tüskés jóbarát, Kis-
tüske, aki nagy szempillái mögül 
kíváncsian vizsgálgatta Lacát. Meg 
akarta simogatni, de nem merte, 
mert attól félt, hogy nagyon meg-
szúrja, akarata ellenére. Laca is leg-
szívesebben megmalackázta volna, 
de mit is jelent ez malacnyelven? 
Hát valami olyasmi, mint amikor 
valami nagyon cukit látsz és meg-
szeretgetheted, ahogyan csak aka-
rod. Nagypapa szokta ezt Lacával 
művelni, amikor iszik egy kicsit 
a moslékból, mert attól mindig 
olyan jókedve lesz, hogy körömre 
pattan és Lacát, vagy valamelyik 
tesóját elkapva, megcsikizi, meg-
puszilgatja, megpörgeti, megha-
rapdálja, megdagonyázza és ha le-
het mindezt egyszerre. Hát el le-

het képzelni, hogy micsoda röhö-
gés, röfögés, visítás, vinnyogás, 
vakkantás kíséri ezeket a perceket.

Hát ez most elmaradt, de ké-
zenfogva mentek körbe és néztek 
meg minden képet, amelyekhez 
rövidke történet is társult. Kistüs-
ke minden képet ismert, minden 
történetet, ami a családjával kap-
csolatos. Laca nagy lapát fülei csak 
úgy nyújtózkodtak a magasba a 
hallottak hatására. Apa csak fárad-
tan pislogott, hiszen ő ezeket már 
mind hallotta Nagytüskétől annak 
idején, bár az is igaz, hogy akadt 
néhány újabb kép, amelyek láttán 
ő is felkapta a tekintetét. Ezután 
egy kis uzsonna következett an-
nál az asztalnál, amit már az előző 
részben is megemlítettünk.

Kedves olvasóm! A mostani felada-
tunk is ehhez kapcsolódik. Próbáld meg 
felidézni, hogy milyen is volt ez az asz-
tal, mi volt rajta pontosan, milyennek 
írta le nekünk Cucu Laca. Dolgozz 
színes ceruzával, A/4-es méretben!

A Vörös Bársony 

Története:
A Vörös Bársony torta, vagyis a 

Red Velvet Cake, az Egyesült álla-
mok egyik legnépszerűbb sütemé-
nye. Hazánkban csak nemrég fe-
dezték fel. Tésztája gyönyörű pi-
ros, amit hófehér krémmel vonnak 
be. A bíborvörös tészta egy vélet-
len kémiai folyamatnak volt kö-
szönhető. Csokoládés piskótának 
indult, de a hozzáadott tejsavóval 
érintkezve a kakaópor kémiai reak-
cióba lépett a savas hatású tejter-
mékkel. Napjainkban leggyakrab-
ban ételfestéket adunk hozzá, eset-
leg céklalével is próbálkozhatunk. 
Így kapja a tészta a vörös színét. 

Hozzávalók: 
- 250 gramm liszt
- egy csomag sütőpor
- egy csipet só
- két evőkanál holland kakaópor
- 120 gramm lágy vaj
- 250 gramm kristálycukor
- 2 db egész tojás
- 2 dl tejföl
- egy tk. vanília kivonat,
- egy kk. szódabikarbóna
- egy kk. ecet
- piros ételfesték
A krémhez: 
-  250 gramm mascarpone  

krémsajt
- 2 dl cukrozatlan tejszín

- 1 evőkanál vanília kivonat
- 120 gramm porcukor

Elkészítés: 
A tésztához a lisztet, a sót, a sü-

tőport és a kakaóport egy keverőtál-
ba szitáljuk. A lágy vajat egy másik 
tálban a cukorral habosra keverjük, 
hozzáadjuk a vanília kivonatot és a 
tojásokat, majd simára keverjük. A 
tejfölben elkeverjük a piros ételfes-
téket. Ezt követően a szódabikarbó-
nát egy evőkanálba tesszük, majd 
csöpögtessük rá az ecetet, amely 
ha felhabzott, a lisztes keverékhez 
adjuk. Ehhez jöhet a piros tejföl. 
Legvégül hozzáadjuk a tojásos-va-
jas keveréket és simára kikeverjük. 
Kivajazott, kilisztezett tortaformá-
ba öntjük és 180 fokon kb. 30 perc 
alatt készre vagy tűpróbáig sütjük. 
Hagyjuk teljesen kihűlni.

A töltelékhez a tejszínt habbá 
verjük, majd a mascarponét a por-
cukorral és a vanília kivonattal ki-
habosítjuk. Először 2-3 evőkanál-
nyi tejszínhabbal kicsit fellazítjuk 
a mascarponét, majd a többi tej-
színt hozzáadva óvatosan összeke-
verjük. A kihűlt piros piskótát fél-
bevágjuk, megtöltjük a krém felé-
vel, majd kívülről is bevonjuk vele. 
Fogyasztás előtt helyezzük hűtőbe 
2-3 órára. 

Jó étvágyat! 

Rovatgazda: Horváth Hajnalka alkotóművész

Cukrász Álom
Rovatgazda: Mucsiné Fodor Hajnalka mestercukrász

Hajnal-tár
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Felújítják 
a sportpályát

A Szegedi Kis István Reformá-
tus Gimnázium, általános Isko-
la és óvoda felújíthatja a Szánthó 
Albert utcai leromlott állapotú ké-
zilabda pályáját, a Magyar Kézi-
labda Szövetséghez benyújtott si-
keres pályázatnak köszönhetően. 
Az Országos Tornaterem Felújítá-
si Programon vissza nem téríten-
dő támogatásként elnyert 35 mil-
lió forintos összeg nem igényel ön-
erőt, teljes mértékben a Szövetség 
finanszírozza, és nem igényel ön-
kormányzati támogatást sem. A 
pálya modern UV álló műanyag 
burkolatot fog kapni még ezen a 
nyáron, így a szabadtéri testneve-
lés órák keretében akár a kézilab-
dázás alapjait is elsajátíthatják a 
gyerekek.  

Beindult a vízi élet 
a kajak-kenusoknál

Beszélgetés Dobi Istvánnal, a Békési Kajak-Kenu Club elnökével
- Újraindul lassacskán az élet 

Magyarországon a koronavírus-
járvány első hullámának lecsengé-
sével. A korlátozásokat könnyítik, 
feloldják. A sportélet is megpezs-
dült. A legtöbb sportolót számláló 
békési sportklubnál, szóval a helyi 
kajakosok és kenusok hogyan vé-
szelték át a járvány heteit?

- Örülünk, hogy május 4-én ki-
nyithattuk a klubot. Az első he-
tekben érezhető volt a kihagyás és 
a szokásos edzésmunkától való el-
szokás a gyerekeknél. A karantén 
ideje alatt is próbáltuk az edzés-
programot átadni a gyerekeknek 
az otthoni lehetőségeknek megfe-
lelően, de természetesen ez közel 
sem olyan munka volt, mint amit 
az egyesületnél végeznek. Jelenleg 
hat csapatunk működik aktívan. 
A létszám tekintetében sikerült a 
csapatokat visszatoborozni. átla-
gosan 20 fős csoportlétszámaink 
vannak. A legfiatalabb korosztály 
toborzása a legfontosabb felada-
tunk. Már 7-8 éves kortól várjuk 
a kajakozás és kenuzás, illetve 14 
éves kortól a sárkányhajózás iránt 
érdeklődőket. Úszástudás elsa-
játításában is segítünk. Edzőink 
diplomás képzettséggel rendel-
keznek.

- Mennyire vették ezeket komo-

lyan a gyerekek, fiatalok az „on-
line edzéseket”?

- Az online teret mi is használ-
tuk. Viszont nagy hátrányt jelen-
tett, hogy február végén befejez-
tük a téli alapozó időszakunkat, és 
vízre is szálltunk. Ami azt jelenti, 
hogy megkezdtük az evezéseket, 
és sajnos március 18-én be kellett 

zárnunk. A gyerekek így kénytele-
nek voltak visszaállni egy általános 
téli alapozási programra, minden 
szer és eszköz nélkül. Sajáttestsú-
lyos programokat alakítottunk ki, 
és próbáltuk az egyéni kreativitás-
ra bízni az edzések végrehajtását. 
Normál esetben csapatfoglalkozá-
sok vannak, de mégis egyénre sza-
bott adaptált edzésterhelést adunk 
a sportolóknak, viszont ezt online 
megfelelő visszacsatolások nélkül 
nehezen lehetett kivitelezni. Ha-
todik hete próbálunk visszatérni 
az eddig megszerzett edzésállapot-
hoz, és talán most értük el a márci-
us elejéig kialakított formát.

- Elmondhatjuk, hogy vízre 
szálltak a sportolók?

- Szerencsés helyzetben vagyunk 
a konkurens sportágakkal szemben. 
Mi szabadtéri sportolást végzünk és 
minden edzésformánkat szabadté-
ren meg is tudjuk valósítani. Május 
4-től újra vízre szálltunk, és egyéni 

eszközfertőtlenítéssel, és a csónak-
házba való belépés előtt kézfertőtle-
nítést alkalmazunk. Az öltözőkben 
10 főre korlátoztuk a létszámot. Ez 
nem jelentett problémát, mert a jó 
időnek köszönhetően sokan már az 
edzős felszerelésben jönnek, és nem 
is használták a belső tereket. Illetve 
minden edző saját hajótároló konté-
nerrel és eszközparkkal van ellátva, 
így nincs szükség csapatok közötti 
eszközcserére.

- Milyen lesz a mostani helyzet-
re tekintettel a versenyévad? Lesz-
nek egyáltalán versenyek? 

-  Igen, lesznek versenyek. Július 
4-én a Békési Kajak-Kenu Clubnál 
rendezzük meg a régiós versenyün-
ket. Július 18-án Szegedre utazunk 
a Hanzók Örs Emlékversenyre, 
míg augusztus első hétvégéjén a 
vidékbajnokságra megyünk. Au-
gusztus 16-án a Balaton átevezésre 
indulnak csapataink. Majd szept-
emberben a korosztályos Magyar 
Bajnokságokat rendezik meg.

- Van-e egyéb kedvező változás a 
Békési Kajak-Kenu Clubnál? 

- Lehetőségeinkhez mérten min-
dig próbálunk fejlődni és fejlesz-
teni. A klub elsődleges célja, hogy 
igazi klubhangulatot adjunk és mi-
nőségi kikapcsolódási és edzési le-
hetőségeket tudjunk biztosítani a 
tagjainknak. Nagy öröm számunk-
ra, hogy sokan a tagjaink közül ki-
emelten támogatják a működé-
sünket a havi tagdíjbefizetéseken 
felül. Ennek köszönhetően az idei 
évben már egy új hajótárolót sike-
rült kialakítanunk a privát eszkö-
zökkel rendelkezők számára. Illet-
ve egy kültéri kondiparkot építet-
tünk, melynek megépülésében a 
Békéscsabai Frankó Kft. támoga-
tott minket. Az idei évben a belső 
terek és nyílászárók tisztasági me-
szelését hajtjuk végre. Hosszútávú 
céljaink között szerepel egy új ha-
jószállító utánfutó legyártatása is. 

Szegfű Katalin

Nem maradnak el a kajak és kenu versenyek ebben a szezonban sem - nyilat-
kozta lapunknak dobi István.

ADJUNK ESÉLYT 
AZ ÉLETRE NEKIK IS!
Telefon: 70/947-35-04, 

20/399-78-09.  
Honlap: 

www.bekesiallatvedok.hu

Adószám: 
18392607-1-04.

Köszönöm
Június 17-én délelőtt a fiam a 

Lidl parkolójában kiejtette a mobil-
ját. A becsületes megtaláló beadta 
a boltba. Mivel nem fedte fel kilé-
tét, ezúton köszönöm meg neki.

Egy olvasó

Olvasói 
levél
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Csendesül...
NÉPÜNK REMÉNySÉGE

Ez a lapszám a Keresztelő Szent János születésnapjának ünnepe 
és Szent László királyunk napja tájékán jelenik meg. Míg Keresztelő 
Szent János az egyetemes hittörténetben Jézus Krisztus Urunk már-
tír előhírnöke, addig Szent László király ízig-vérig magyar szent. Ő „a 
magyar lovagkor példaképe, népmondáink hőse, alighanem a legnép-
szerűbb magyar szent. Amíg István és Imre életüknek szinte megis-
mételhetetlen egyszerisége miatt inkább az állammisztikában, illető-
leg az oltáron éltek tovább, addig Lászlóban a harcos nomád férfiesz-
mény és európai lovagideál ötvöződött eggyé, a magyarság küzdelmes 
századaiban” – írja róla Bálint Sándor. Igaz szavak, hiszen ha csak a 
magyar templomok freskóira gondolunk, ő a leggyakrabban ábrázolt 
szent. Szent László és Szent Imre sem jelennek meg annyiszor, mint 
ő. Másik érdekesség: amíg árpádházi Szent Margit, a jóságos szent, a 
rózsákkal megrakott kosarával az egyetlen külföldön is jól „eladható” 
magyar szent (Európa templomai tele vannak vele), addig László ki-
rályunk freskóival csak a magyar templomokban találkozhatunk. Sőt, 
ezekben is leginkább a végeken, ahol a magyar határt védeni kellett. 
Ezért van számos falfestmény róla a székelyföldi templomokban. Na-
gyon izgalmas témák ezek, számtalan gyönyörű kiadvánnyal. Vegyük 
kezünkbe őket!

Dr. Pálmai Tamás

A Bandika-fa
Ahogy Békés és Békéscsaba között 
a kiépített kerékpárúton biciklizünk, 
többször is a Bandika-fa feliratba bot-
lunk. Népszerű hely ez a természet-
járók és a kerékpározók, vagy a helyi 
természeti értékek iránt érdeklődők 
körében. Honnan kapta a nevét és 
milyen állapotban van napjaikban ez 
a fakolosszus?

Aki a Bandika-fát keresi, az Élővíz-
csatorna mentén, a Nagyrét szélén 
találja meg. Közelében, tőle mintegy 
300 lépésnyire helyezkedik el egy 

másik ismert fapatuzsálem, a Cimbo-
ra-fa, egy nagyjából 150 éves, 730 
cm körméterű fehér nyárfa (Populus 
alba). 

Ugyanezen fajhoz tartozik a Ban-
dika-fa is, amely nevével ellentétben 
nem egyetlen fa, hanem egy fehér-
nyár-csoport, amely egykor három 
példányból állt. Átmérője 550-560 
centiméter. A 20-25 méter magas, 
őshonos Bandika-fa korát közel 200 
évesre becsülik. Körülbelül egyidős 
lehet az 1800-as évek elején, az Élő-
víz-csatorna mindkét partjára ültetett 
a botoló füzekkel. 

Nevének eredetére több legenda 
ismert. A felkapottabb a Wenckheim 
Bandika esete, aki a történet szerint 
az 1830-as években szerette volna 
nevét a nyárfába vésni, azonban an-
nak ága letört, a gyermek pedig le-
esett és nyomorékká vált.

A másik Bandika pedig a csa-
bai Kliment Andris, aki egy nagyon 
okos fiú volt, és a környékbeli srá-
cok mintegy vezérként tekintettek 
rá. Az egyik alkalommal a befagyott 
csatorna jegén csúszkáltak, ami egy-
szer csak beszakadt a fiú alatt. Majd 
átfagyva, csuromvizesen hazament, 
ágynak dőlt, és két héten belül tüdő-
gyulladásban meghalt.

A két legenda közül a Wenckheim-
fiú története az ismertebb. 

Feljegyzések szerint a hely az 
1900-as évek elején a fiatalok ked-

velt találkozóhelye volt. 1968. május 
26-án emlékművet avattak a helyiek 
kedvenc kirándulóhelyénél, ahol a 
békéscsabai munkásmozgalom tag-
jai is gyakran találkoztak. Az obelisz-
ket Mladonyiczky Béla szobrászmű-
vész elgondolása alapján Pauló Lász-
ló tervezte meg és a városi tanács ki-
viteleztette. A Bandika-fát 1985-ben 
védetté nyilvánították.

A Bandika-fát többször érte vil-
lámcsapás, és 2020 áprilisában a 
két nyárfa közül az egyik sajnos ki-
dőlt. Szakértők szerint a másiknak 
sincs már sok ideje, korhadt és egy 
nagyobb szél is a pusztulását okoz-
hatja. 

A Bandika-fa a környéken élő 
családok kedvelt pihenőhelye mind 
a mai napig, azonfelül turistaneve-
zetesség. Például a Csabai Körtúra 
egyik megállóhelye.

Élő fortélyaink

Ottlakán Ani  
Tetováló Szalon

SmInKtEtováláS
tErmÉSZEtESEn
Szemöldök-, 
szemhéj- és ajaktetoválás!
Professzionális gépek, színek és a 
legújabb sminktetoválás technikák.
(a fotókon saját munkáim vannak)

Ha szeretnél megújulni egy szép 
természetes szemöldök-, szemhéj-, 
vagy ajak sminktetoválással? 
Keress bizalommal! 
Szeretettel várlak!

Címem: Békés, szélső utca 49.
Bejelentkezés telefonon: +36-30/477-91-77
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