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

2020. július 28.  XXVIII. évfolyam 15. szám

Több mint 180 millió forintos támogatást
biztosít a Belügyminisztérium a békési önkormányzat részére, amiből útfelújítások,
aszfaltozás, illetve önkormányzati tulajdonú műemléki épületek renoválása valósulhat
meg. Erről Dankó Béla országgyűlési képviselő
és Kálmán Tibor, városunk polgármestere beszélt a sajtó előtt a minap. Beszámoltak arról is,
hogy az önkormányzat 39 millió forint többletforráshoz jut a „Leromlott városi területek rehabilitációja” elnevezésű, már javában folyó pályázati projekthez, így a fejlesztéshez települési
saját forrásra nem lesz szükség.
Dankó Béla hangsúlyozta, hogy amiként az
előző, úgy a mostani városvezetéssel is eredményes munkakapcsolatot alakított ki. Ennek
alapja, hogy a településirányítók a lakossági igények ismeretében készítik el pályázataikat, és

Fotó: Gazsó János.

Aszfaltozásra és épület-felújításra
érkezik minisztériumi pénz

Kálmán Tibor polgármester és Dankó Béla országgyűlési képviselő.

emellett igyekeznek közvetlen támogatási forrásokat lehívni. Ő pedig országgyűlési képviselőként örömmel jár közben azért a minisztériumokban, hogy segítse a helyi fejlesztési elképzelések megvalósulását.

Kardinális kérdés Békésen a belterületi utak
állapotának javítása, továbbá az önkormányzati ingatlanok felújítása is, hiszen ez utóbbi az
ott folyó munka és a városkép szempontjából
egyaránt fontos. Erre a két célra 181 millió forint közvetlen forrás érkezik a Belügyminisztériumtól, „jutalompénzként azért a jól elvégzett
munkáért, amit az önkormányzat végez”.
Kálmán Tibor hozzátette, hogy a szaktárca által megítélt támogatás óriási segítséget jelent, mert annak segítségével közel 3000 méteren aszfaltozhatnak majd a városban. Az önkormányzati tulajdonú épületek közül pedig a
régi és az új Városháza, a Nagyház és a Galéria felújítására fordíthatnak majd pluszforrást.
A polgármester közölte, munkatársaik már el is
kezdték a beruházássorozat előkészítését, tervezését. 
Sz. K.

Visszaállt a rend

Új pénzintézet nyílt Békésen

- Az előző hónapok a világjárvány miatt különösen sok munkát adtak a Békés Városi Szociális
Szolgáltató Központ munkatársainak. A járványhelyzet lecsengésével visszaállt a „normális” működés önöknél? Minden szolgáltatásuk újraindult, minden egységük
látogatható?
- A járvány kezdetén valóban
szembesültünk több megoldandó
feladattal. Igyekeztünk nem túldimenzionálni a vírus miatti munkavégzést. Egyszerűen megfogalmazva: fordítottunk egyet a gondolkodásunkon, és a segítséget „hazavittük”
az embereknek. A gyakorlatban ez
azt jelentette, hogy ugyan kevesebb
ellátott érkezett az intézmény telephelyeire, viszont annál többet láto-

A napokban nyitotta meg irodáját a Foldana Pénzügyi Zrt. Békésen, a Rákóczi utca 3. szám alatt. Az új pénzintézet által kínált lehetőségekről dr. Balla Róbertet, tőkepiaci és banki szakjogászt, az
igazgatóság – békési kötődésű – elnökét kérdeztük.

Beszélgetés Kádasné Öreg Juliannával,
a Szociális Szolgáltató Központ igazgatójával

Kádasné Öreg Julianna: Házhoz vittük
a segítséget.

gattunk meg és láttuk el a szükséges
dolgokkal az otthonában.
(Folytatás a 4. oldalon)

Őstermelőknek és vállalkozóknak ajánlanak
kedvező lehetőségeket

- Mit lehet tudni a Foldana
Cégcsoportról?
- A Foldana Cégcsoportot 2008ban alapították, zömében magyar,
kisebb részben külföldi befektetők.
Magyarország mellett Montenegróban van jelen. Több tevékenységgel foglalkozik, ezek közül kiemelném a hitelezést, a faktoringot, az
ingatlanfejlesztést és ingatlanüzemeltetést. Magyarországon mintegy hatvan személyt foglalkoztat,
a székhelye Budapesten található.
A hét cégből álló cégcsoport egyik
legfiatalabb tagja a Foldana Pénz-

ügyi Zrt., amely 2017-ben jött létre és önálló pénzintézetként való
működésre még abban az évben
engedélyt szerzett a Magyar Nemzeti Banktól. Legfőbb tevékenységünk a faktoring és a hitelnyújtás mezőgazdasági őstermelőknek
és vállalkozóknak. Első vidéki fiókunkat Békésen nyitottunk meg.
(Folytatás a 6. oldalon)

2

Önkormányzati hírek, felhívások

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Önkormányzati
bérlakások
bérleti jogára
pályázhatnak
Békés Város Önkormányzata szociális helyzetük alapján
rászoruló pályázók részére pályázatot hirdet önkormányzati bérlakás bérleti jogának megszerzésére. Az aktuális
pályázati felhívások megtalálhatóak a Békési Polgármesteri Hivatal (Petőfi Sándor utca
2.) hirdetőtábláján, valamint
Békés város honlapján (www.
bekesvaros.hu).
További tájékoztatás kérhető a Polgármesteri Hivatal 30.
számú irodájában.

Áramszünet
Ezúton tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy az NKM
Áramhálózati Kft. a Békés városát ellátó közcélú villamos
hálózaton előre tervezett munkálatokat fog végezni, melyek időtartamában a villamosenergia-szolgáltatás szünetelni fog.

Július 30-án, augusztus
7-én és augusztus 11-én, naponta 8-16 óra között az alábbi területeken:
Bocskai utca 49-83., 36-70.;
Galamb utca 1-37.,2 /1-22.;
Gőzmalom sor 1-19., 4-10.; Kispince utca 59-75., 80-100.; Ko-

pasz utca 1-45., 2-58.; Sirály utca 1-23.,10.; Sodrony utca 1-31.,
6-16.
Továbbá július 30-án, július
31-én, augusztus 3-án, augusztus 5-én, augusztus 7-én és augusztus 11-én, naponta 8-16 óra
között az alábbi területeken:
Bocskai utca 19-47., 16/134/1.; Földvár utca 3,6.; Jámbor utca 1-9., 2-34.; Kasza utca
1/1-15., 2-16.; Kispince utca 1557.,16-78.; Kürt utca 1-5., 2-12.;
Nyíri utca 1-19., 2-20.; Tűzkút
utca 1-13., 2-10.

Csökkent a bűnesetek száma
A törvényi előírásoknak megfelelően idén is beszámolt a munkájáról a képviselő-testületnek a Békési Rendőrkapitányság. A Ladányi Zoltán rendőrségi főtanácsos, Békés rendőrkapitánya által elkészített beszámolóból kiderül, hogy az összes regisztrált
bűncselekmény, a közterületen elkövetett bűncselekmények, a kiemelten kezelt bűncselekmények száma
négy éve csökkenő tendenciát mutat, szándékos emberölés pedig nem történt Békésen 2011 óta. Hasonló a helyzet a lopásokkal és a garázdasággal is. 2019ben 13 lakásbetörés volt Békésen (2018-ban hét), egy
rablás, egy orgazdaság bűncselekménye. 16 esetben
indult eljárás testi sértés miatt, három esetben került
sor súlyos testi sértésre. A bűnüldöző munka eredményesnek mondható. 2019-ben a nyomozási eredményesség 78%-os volt (ezen belül a testi sértésnél
88%-os). A lopásoknál már nem ilyen jó a helyzet,
itt 51%-os eredményességgel dolgoztak. A lakásbetörések felderítése 72 százalékos. Sajnálatos, hogy a
rendőrkapitányság illetékességi területén két halálos,
16 súlyos, 48 könnyű sérüléssel végződő közúti baleset történt. Sajnos 2018-hoz képest 21%-kal nőtt
az ittas vezetésen tetten értek száma: 125 alkalommal mutatott pozitív eredményt a szonda. A rendőrség városi kapcsolatrendszere jó, együttműködnek
az önkormányzattal, civil szervezetekkel (kiemelten
a polgárőrséggel) és az intézményekkel.
A képviselő-testületi ülésen Deákné Domonkos
Julianna képviselőasszony elégedettségének adott
hangot. Elmondta: nagy öröm számára a bűncselek-

mények számának csökkenése, de sajnálattal veszi az
ittas járművezetés vétségének emelkedő mutatóját.
A közlekedésbiztonsági helyzetről sokat lehet hallani és olvasni a helyi és megyei médiában. Szomorú,
hogy az elmúlt évben két halálos baleset is volt a városban.
Viszont örül annak, hogy folyamatosan láthatóak
a rendőrök a városban – fogalmazott a képviselőas�szony. Ezt egyrészt a vírusos időszakban, másrészt
pedig az elmúlt hetekben, napokban is tapasztalta.
A rendezvények biztosításánál is gyakran találkozhatunk a szolgálatot tevő rendőrökkel. Megköszönte
az idős emberek nevében, hogy a rendőrök különös
tekintettel figyelnek rájuk, de pozitívan vélekedett
arról is, hogy a fiatalok úgyszintén a rendőrök látószögében vannak.
Fontos terület a gyermek- és ifjúságvédelem. A város intézményei között, így a Békési Szociális Szolgáltató Központ, az oktatási intézmények és a rendőrség
között kiváló a kapcsolat, amely a beszámolóból is kitűnik. Mindig érdeklődésre tart számot a rendőrség
kábítószer-prevenció területén végzett munkája.
- Köszönettel tartozunk a DADA programért, a
szülőértekezleteken és egyéb fórumokon való aktív
részvételért, segítségért a rendőrség munkatársai részéről – mondta el Deákné Domonkos Julianna. Közeledik a fürdőzés időszaka, ezért fontos, hogy a rendőrség munkatársai a fürdőzés szabályairól, veszélyeiről is tartanak ilyentájt tájékoztatást, a lehető legszélesebb közönséget megcélozva - tette hozzá.

Békési újság

Közösen
a parlagfű ellen
Magyarország Kormánya nagy
hangsúlyt fektet a parlagfű elleni
védekezésre, a parlagfű fertőzöttség visszaszorítására és a megelőzésre. Az előző évekhez hasonlóan,
idén is folytatni szükséges közterületeken a közfoglalkoztatási programok keretén belül, továbbá magánterületeken az ingatlantulajdonosok által végzendő parlagfűmentesítési munkákat.
Az Agrárminisztérium Élelmiszerlánc Felügyeleti Főosztályának
szakvéleménye szerint a 2020. évre javasolt kaszálási időpontok az
alábbiak:
3. kaszálási ütem:
július 27-31.
4. kaszálási ütem:
augusztus 24-28.
5. kaszálási ütem:
szeptember 14-18.
A kaszálás optimális időpontjának, a megfelelő vágási magasságnak, gyakoriságnak a meghatározása nagyon fontos. A helytelen
időben és módon elvégzett művelet fokozott oldalhajtás képződést
indukál, ami nagyobb biomassza
produkciót és magasabb pollenszámot eredményez, mintha nem is
kaszáltak volna egyáltalán. A kaszálás során nem szabad túl alacsonyan, „a talajt mintegy felszántva”
kaszálni, mert az a további parlagfű magvak csírázását eredményezheti, és az eredeti növénytakaró
parlagfű elnyomó hatását is csökkenti.
Békés Város Önkormányzata tájékoztatja a tisztelt lakosságot, hogy a parlagfű-mentesítési
munkák elvégzése mindannyiunk
kötelessége. A Békési Polgármesteri Hivatal közterület-felügyelői folyamatosan ellenőrzik Békés közigazgatási területét, hogy
ne szaporodhasson el a kellemetlen egészségügyi panaszokat okozó parlagfű.
A parlagfű kaszálásának elmulasztása esetén a polgármesteri hivatal intézkedik, melynek költségeit az ingatlantulajdonos számára
kiszámlázza.

aktuális

Békési újság

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

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

Háziorvosok közleménye

Közérdekű információk

A járvány miatt elindult előjegyzési rendszer jónak bizonyult, ezért megtartjuk a jövőben is. Egy dolog azonban nagyon zavaró: az állandóan csöngő telefon, amely már zavarja rendelést. Ezért arra kérjük
önöket, hogy - ugyanúgy, mint
a szakrendeléseken - csak a ren-

Ügyeletes gyógyszertár
július 25.–augusztus 1.
Jázmin Patika (Rákóczi u.)
augusztus 1-8.
Turul Patika (Piac tér)
augusztus 8-15.
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.

Tisztelt békésiek! Kedves betegeink!

delés egy megadott időszakában
telefonáljanak előjegyzés miatt.
Ez az időszak az ismert rendelési idők első órája minden háziorvosnál, házi gyermekorvosnál, kivéve Dr. Pálmai Tamásnál, ahol 9-10 óra között lehet
jelentkezni telefonon.
Megértésüket köszönjük. 

Folytatja karitatív munkáját
a Szent Lázár Alapítvány
Beszélgetés Kovács Ildikó alapítványi igazgatóval
- A koronavírus-járvány megakasztotta átmenetileg a Szent
Lázár Alapítvány jótékonysági
adománygyűjtését, melynek célja a Békés Megyei Központi Kórház onkológiai betegek gyógyulását
segítő eszközbeszerzése. Vannak-e
friss fejlemények?
- Néhány napja kezdtem újra
felkeresni az önkormányzatokat, a
civil szervezeteket és a vállalkozókat. Reményeink szerint többen is
csatlakoznak valamilyen jótékonysági eseménnyel, például futóverseny, jótékonysági est, hangverseny szervezésével a kezdeményezéshez.
- Más intézményt megsegítő jótékony célú gyűjtésben szintén felelősséget vállalnak?
- Éppen a napokban adtunk át
a szegedi klinikának 3 darab jól
felszerelt kórházi ágyat, összesen
több mint félmillió forint értékben. Hogy miért Szegedre került ez
az adomány? Mert Szeged a területileg illetékes ellátó, ellátja például
az égési sérülteket, és egyéb speciális eseteket Békés megyéből.
- Miért lett az utóbbi években
ennyire hangsúlyos a Szent Lázár
Alapítványnál a jótékonyság? Hiszen korábban az önök alapítványát elsősorban mint foglalkoztatót, tehát mint a munkaerőpiacon
hátrányokkal indulóknak esélyt
adó intézményt ismerhettük.
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Gyógyszertári
ügyeleti rend

Anyakönyvi hírek

A felvételen a Szent Lázár Alapítvány kuratóriumi elnöke Kovács Istvánné Eszter (jobbra), valamint Kovács Ildikó igazgató, és a Szegedre adományként eljuttatott három jól felszerelt kórházi ágy.

- Alapcéljaink között a karitatív
tevékenységet kiemelt cél rögzítettük, de persze ehhez forrásra van
szükség. A foglalkoztatás terén elért sikereink és fejlődésünk egyik
pozitív hozománya, hogy évről-évre mind több helyre tudunk segítséget nyújtani, jellemzően az egészségügynek. Egyrészt tehát a bevételeinkből tudunk gazdálkodni,
elkülöníteni erre forrást, másrészről pedig felajánlásokból sikerül finanszírozni ezt a típusú tevékenységünket.
- Rászoruló (szegény sorsú vagy
tartósan beteg) békési személyeknek és családoknak szintén tudnak segíteni?
- Természetesen kiemelt figyelmet fordítunk azokra a szemé-

lyekre, akik egészségügyi problémákkal küzdenek, és ennek következtében kerülnek krízishelyzetbe. Van olyan békési személy,
akinek a kórházba jutását tettük
lehetővé, mert nincs hozzátartozója, aki ezt megtegye. De említhetek olyan esetet is, akinek a
gyógykezeléséhez, az orvosi költségekhez nyújtottunk anyagi támogatást. Több ízben fogszabályozó eszközre, illetve továbbtanuláshoz tudtunk támogatást adni. Az öt éve működő „Életrevalók” Daganatos Klub működését
is folyamatosan támogatjuk. Az
elmúlt évben összességében közel
3 millió forintot költött alapítványunk karitatív tevékenységre.
Szegfű Katalin

Házasságkötés
Botos János és Nagy Brigitta, Fekete
Péter és Leskó Zsanett.
Sok boldogságot kívánunk!
Elhunytak
Baji Jánosné született Darányi Zsuzsanna (68 évesen, Kamut), Domokos Gézáné Pikó Erzsébet (85, Vésztő), Szekeres Lászlóné Nagy Éva
(52), Nagy Lajos (64), Máté Sándorné Papp Magdolna (76), Gál Sándor
László (68), Balogh Lászlóné Nagy
Mária (86, Kamut), Patkós Terézia
Irén (89), Mucsi Lajos (94), Markó
Károly Miklós (65), Hegedűs Lászlóné Tóth Julianna (96), Okányi Jolán
(87), Szabados Ferenc István (62,
Murony).
Nyugodjanak békében!

Békés, Szarvasi út 27.

Egyházi vagy polgári kegyeleti

szolgáltatás az összes temetőben.

66/640-955

békési-tem

Ügyelet: 0–24-ig

30/2-512-102

Temetkezési
szolgáltatás

Békés, Piac tér 1.

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

Idén is kisütik a Testvér- A Kereszt utcai fakereszt
városok Kenyerét
konzerválása a cél
Elkezdték a búzaadománygyűjtést a Testvérvárosok Kenyere mozgalom szervezői. A mozgalom helyi lakosok kezdeményezésére indult több évvel ezelőtt. Célja
erdélyi testvértelepülésünk, Gyergyószentmiklós árvaháza lakóinak megsegítése. A gazdáktól ös�szegyűjtött búzát megőröltetik, a
lisztből kenyeret süttetnek, melyet
augusztus 20-a környékén értékesítenek. A befolyó pénzzel támogatják a Szent Anna Otthon gondozottjait.
Idén - az időközben egyetemi
rangra emelkedett - Gál Ferenc
Egyetem, Technikum, Szakképző Iskola Gimnázium és Kollégium is bekapcsolódik a gyűjtésbe,
a búzát ott is le lehet adni. Továb-

bá a jól megszokott helyen, Öreg
Gábor vállalkozásának telephelyén.
Kenyérvásárlásra többször lesz
lehetőség: elsőként augusztus 16án a templomok előtt, majd 18-án
a piac két pontján, 20-án a városi
Szent István-napi ünnepség rendezvényén délelőtt a Királyok kapuja emlékműnél, míg 21-én szintén a piac két pontján.


Békés protestáns település a korai újkor óta, így ezen a vidéken
ritkák a köztéri feszületek. Ezért is
különleges érték a Kereszt utcában
található kereszt.
Csibor Géza képviselő, akinek
a választókerületében található a
köztéri alkotás, arról tájékoztatott, hogy a közeljövőben fel fogja
újíttatni a városban egyetlen közterületi, eredetileg fából készült
„történelmi” feszületet. Békésen
ezen kívül a Honfoglalás téren, a
katolikus templom mellett, valamint a katolikus temetőben látható hasonló feszület. A Kereszt utca 22. szám alatt valaha a katolikus Bartyik család lakott, ők állították a keresztet. A Krisztus-test
egykor fából volt, de miután elkor-

hadt, pléhből pótolták. A kereszt
megőrzése mindannyiunk érdeke,
így Csibor Géza a „Kezed munkája” elnevezésű képviselői akció keretében önkéntesekkel fogja kezelni a fát, felújítani a bádogot.

Visszaállt a rend

Beszélgetés Kádasné Öreg Juliannával, a Szociális Szolgáltató Központ igazgatójával

(Folytatás az 1. oldalról)
Nehézséget az egy időben történő szolgáltatás nyújtása jelentette. Például mindenki délben várta
az ebédet, és a bevásárolt dolgokhoz, patikaszerekhez is mihamarabb szeretett volna hozzájutni. A
karanténosok, illetve a 70 felettiek ellátása is tömbösítetten zuhant
ránk az első időszakban. Meg kell
említenem, hogy a segítség is folyamatosan érkezett önkéntesek
formájában, civil és egyházi szervezetektől, de magánszemélyektől is.
A normális működés fokozatosan állt vissza, nyilván azokat a
csoportokat leginkább védelmezve,
akik a veszélynek jobban ki voltak
téve. Így a hajléktalanszállók nyitása, valamit az idős és fogyatékos
személyeket fogadó klubok működése volt az utolsó a sorban, de június közepén az is megtörtént. Természetesen a higiénés szabályok
szigorú betartása mellett. Sok pozitív visszajelzést kaptunk az ügyfeleinktől, már várták, hogy jöhessen hozzánk, hogy kimozdulhas-

sanak otthonról és társaságba, közösségbe lehessenek. Július 31-ig a
működése a kluboknak 50 százalékos lehet, azonban a többieket otthonukban továbbra is ellátjuk.
- A nyár milyen újdonságot tartalmaz az önök látókörébe került
gyerekeket illetően? Gondolok a
szünidei étkeztetésre, vagy a máskor
megszokott napközis táboroztatásra.
- Szünidei étkeztetés zajlik, augusztus közepén lesz vége. Június
derekén már kortárs segítő tábort
szerveztünk, 19 fiatal részvételével.
Soha nem látott érdeklődéssel fordultak a fiatalok a tábor iránt. Június 22-től négy héten át nyári napközis tábor zajlik, tematikus hetekkel (indián, felfedezők hete, öko,
népmesék hete). A COVID miatt
csak 20-22 főt fogadunk egyszerre, neki háromszori étkezést biztosítunk. Idén is fogadunk diákmunkásokat, aminek a pillanatnyi hasznán
túl, a munkánk pályaorientációs célú bemutatását is reméljük.
- Nemrégiben egyhangúlag elfogadta a képviselő-testület a szo-

ciális szolgáltató központ előző évi
munkájáról szóló tájékoztatást.
Tudom, hogy nehéz kérdés egy ekkora és ilyen összetetten dolgozó intézménynél, de mégis mit emelne
ki a 2019-es munkából?
- A működéssel kapcsolatos „logisztikai” feladatokból adódott bőven a tavalyi évben, hiszen több telephelyünk korszerűsödött, megújult. Úgy gondoljuk, hogy ezek a
munkálatok nagyon szükségszerűek voltak, azonban szerettük volna,
ha az ellátottak minél kevesebbet
észlelnek belőle. Időszakosan máshol tudták a megszokott szolgáltatásokat igénybe venni, de ezt is pozitív szemlélettel erősítettük. Talán
ezekben a hetekben találkozhattak
egy régi ismerőssel, egy kedves udvarlóval, egy távoli rokonnal, vagy
éppen volt szomszéddal.
A másik, amit említenék, a krízishelyzetek, amik néhány hetente adódnak az életünkben, de akkor napokig több ember együttes
munkája, hogy megtaláljuk a helyes megoldást. Ilyenkor minden

mást háttérbe helyezünk, mert az
egyént, a családot itt és most kell
segíteni. A helyzetek és a történetek
mindig mások, ezért nem írok példát, de az idősellátás, a gyermekjóléti szolgáltatás, valamint a közösségi pszichiátriai ellátás területén igen
gyakoriak. Már-már szlogenemmé
válik, hogy a szociális szakembereknek gyakran ki kell mozdulniuk a
megszokott komfortzónájukból. A
megoldásra váró helyzetek miatt új
munkamódszerek alkalmazása válik szükségessé, szakmai kapcsolatok működtetése indul el.
Mi nagy sikernek könyveljük el,
hogy „látnak” minket a lakosok a
városban. Tudnak rólunk, ismerik szolgáltatásainkat. Felkeresnek
minket problémájukkal, megtalálnak minket a kritikáik is - ami
nem gond, mert ebből tanulunk és folyamatosan kapjuk tőlük a felajánlásokat, amiket rászorulóknak
adunk tovább. Ezúton köszönjük
meg a sok bútort, működő műszaki cikkeket, ruhaneműket.
Szegfű Katalin
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Átadták
a Sursum Corda-díjakat
Idén Szilágyi Gábor idősgondozó és dr. Kovács Péter für-orr-gégész
szakorvos vehette át a Sursum Corda-díjat.

Fotó: Gazsó János.

A békési szociális és egészségügyi szférában maradandó értéket létrehozók elismerésére létrehozott díjat tizenharmadik alkalommal adták át
a KÉSZ békési szervezete és a város önkormányzata támogatásával. A díjátadó szokatlan nyári időpontját a koronavírus-járvány indokolja, amiatt
tolódott március 22-ről július 14-ére, és ez az oka, hogy a helyszín ezúttal
a Kecskeméti Gábor Kulturális Központ tágas légterű színházterme volt.

A Sursum Corda-díj idei elismertjei: Szilágyi Gábor és dr. Kovács Péter.

A két díjazottat és a megjelent érdeklődőket kulturális műsorral szórakoztatták. Fellépett Rácz Renáta énekesnő, az iskolás Kálmán Enikő és
Szeverényi Barnabás tanár úr, akik verseket és prózarészleteket mondtak el.
Szilágyi Gábor évtizedeken keresztül a Cukorka Üzemben dolgozott és
csupán a rokkantnyugdíjazását követően lett betegápoló. Sosem tanulta
a szakmát, de nagyon szereti az időseket és remekül szót ért velük. Ösztönösen tudja, hogyan kell bánni a betegekkel, öregekkel, talán mert maga is sok személyes nehézségen ment keresztül egész életében. Neve fogalom a békésiek körében – hangzott el a méltatásában, melyet dr. Pálmai
Tamás (az est házigazdája és műsorközlője) olvasott fel.
Dr. Kovács Péter hosszú évtizedek óta a békési Rendelőintézet fülorr-gégészeti szakrendelésének szakorvosa. Munkáját nyugdíjasként máig teljes állásban ellátja. Betegei szeretik és tisztelik, szerény és mindig
mosolygós személyisége még a beteg kisgyermekeket is képes megnyugtatni. Hobbija a horgászat és a búvárkodás. Méltatását dr. Baranyai István háziorvos olvasta fel. 
Szegfű Katalin

Padok felújítása
Körzetét járva fedezett fel az
egyik Vásárszél utcai tömb belsejében teljesen elkorhadt és tönkrement padokat Csibor Géza (FideszKDNP), a Vásárszél és Hatház önkormányzati képviselője. A Vásárszél utca 7. szám alatti tömb belsejében levő négy pad közül kettő-

nek a támlája és ülőkéje elkorhadt,
kettőnek hiányzik. Ezek felújítását
és pótlását intézi a képviselő, aki
elmondta: a társasházban élőknek
sokat jelent, ha ki tudnak ülni a
parkba és ápolni tudják a kapcsolataikat, lehetőség szerint kulturált
körülmények között.
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Jegyzet

Fotók
Megkérdezte a Békés Megyei
Hírlap fotósa, hogy a kiállított
fényképek közül melyik a kedvencem? Csaknem mind a harminc fotó remek, de habozás nélkül ahhoz a kettőhöz mentem,
amit egyből a szívembe zártam,
már prima vista, azaz első ránézésre, „olvasatra”.
Mindez a KÉSZ alapítványa,
a Kárpát-medencei Magyarság
Evangelizációjáért
Alapítvány
(KÁMME) által szervezett, természetesen Kárpát-medencei témákat felölelő kiállítás megnyitóján történt, mindjárt a kezdés
előtt a békési kulturális központ
kápolnatermében. A két remekmű egyikén pedig egy idősebb
apáca látható, amint - a Csíksomlyói Búcsú fáradalmait kipihenendő - egy fatönkön ül, felkecskélt
lábbal, mezítlábasan, egyik kezében egy félig már elfogyasztott alma, szeme behunyva, arccal meg
a nap felé fordul, és szinte issza,
habzsolja a Jóistennek lángoló
égitestünk által hozzánk közvetített éltető fényét. Megragadó az
egész, igazi pillanatkép, vagy ha
úgy tetszik, zsánerkép. Az arányok, a fények, a mögöttes tömeg
sejtelmes árnyai, a kék ruha ráncai, a mezítelen, kapaszkodásban
bizonyosan megerőltetett lábfej
valami elképesztő belső tisztaságot sugárzó profán szakralitása
(ha egyáltalán lehet ilyet mondani) mellbe verő. A megkezdett almán a harapásnyomok nem nőies
apró rágcsálásra, hanem céltudatos, az evést, a táplálkozást, a létfenntartást szolgáló határozott,
jókora falat képzését megalapozó
állkapocs mozdulatokra utalnak.
Mégis, az egész azt sejteti, hogy
bár e cselekvés céltudatos ugyan,
de egyáltalán nem zárja ki az ízek
élvezetét. Élvezet, mely megejtő,
megkapó, annak is, aki csak nézi, de mégis kisebb, mint valami
más, valami fontosabb, valami nagyobb, valami égibb. És ez a fény, a
felhők közül kibukkanó nap áldó
fénye, mely elszakítja az evéstől és

Pálmai Tamás
arra készteti, hogy minden tudatosat kikapcsolva behunyt szemmel az ég fele nézzen. A kézben
azonban ott az alma. Nem dobták el, nincs tékozlás, látszik, folytatódni fog a táplálkozás, a test
„építése”, de most, a fényképezés
csodálatosan eltalált pillanatában
a lélek „megetetése” a legfontosabb. Mert ugyan kell a csontoknak a napsugár aktiválta D-vitamin, de az odafordulás most nem
ezt, vagy nem csupán ezt, vagy
nem tudatosan ezt a célt szolgálja, hanem egy ragyogóan misztikus és egyben ősi, archaikus mozdulatot, pózt, tartást ismétel meg,
ami bizonyára már a teremtés óta
jellemző ránk, emberekre. De az
alma megkóstolása óta biztos…
Nagyon jó kép. Mellbeverően az.
A másik kedvenc a csíkszeredai ételszentelésen készült. Kosarak és csizmák, székely, feketepiros szoknyaaljak vagy harisnyák
elvétve, inkább mai civil öltözetek
hosszú sora. Szép fotó ez is, de egy
volna többi között, ha nincs ott
egy kislány, aki egyik kosár csipkés fehér terítőjét vagy épp felemelni készül, vagy épp visszateszi a helyére. A lényeg a kis pofiján a tiszta gyermeki kíváncsiság
és ugyanakkor gondosság is. Vajon
mi lehet benne, vajon megvan-e
még a kalács, sonka, a tojás, a bor,
a bárány? Vajon jól elrendeztem-e
a szépséges terítőcskét? Ismét
csak egy ezer nyelven beszélő pillanat, melyet sikerült a jó szemű
fotósnak megragadnia. És ennyi
is lehetne a kép meséje, ám a látottak ismét generálnak bennünk
valamit, és előjön Húsvét lényege.
Gondoltban már messze járunk.
Talán épp arra, ahol az idősödő
apáca. És mindez a csoda hála egy
fotónak. „Csak” egy fotónak.
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Hamarosan új, kavicsburkolattal ellátott parkolót alakítanak ki a
belváros egyik utcájában, a Szánthó Albert utcában. Polgár Zoltán, Békés város alpolgármestere, aki egyben az ott lakók választókerületi képviselője is, örömmel jelentette be elsőként hivatalos
Facebook-oldalán a hírt.
- Békés igazi kerékpárosbarát település, ahol a lakosok jelentős hányada kerékpárral jár a hétköznapokban. Ám az is gyakori, hogy egy
háztartásban akár két autó is van,
mert a szülőknek két irányba kell
indulniuk reggel munkába, aztán
a gyerekeket edzésre, szakkörre viszik, bevásárlás, ügyintézés és még
sorolhatnám. A belvárosban autóval közlekedőknek és az ott élőknek folyamatos problémát okoz a
szabad parkolóhelyek elérése, magam is tapasztalom ezt. Ennek több

oka lehet. Egyrészt megnőtt Békésen is a gépjármű-tulajdonosok száma, másrészt ezzel arányosan sajnos
nem bővült az igénybe vehető parkolóhelyek száma. Nos, örömmel
jelentem be önöknek, hogy a probléma enyhítése érdekében hamarosan új parkolóhelyek kialakítására
kerül sor választókerületem egyik
városközponti utcájában – fogalmazott a közösségi médiában Polgár
Zoltán alpolgármester. A Szánthó
Albert utcában kialakítandó új parkoló kavicsburkolattal lesz ellátva.

Dr. Balla Róbert.

(Folytatás az 1. oldalról)
- Mivel állnak az ügyfelek rendelkezésére? Mi adja az önök egyediségét?
- Fő célcsoportunknak tekintjük a mezőgazdasági őstermelőket, a legkisebbeket is. A földalapú támogatások azonnali megelőlegezését végezzük, ami azt
jelenti, hogy a hivatalos támogatási kérelem benyújtása után öt
munkanapon belül folyósítjuk a
támogatási összeget, szemben a
többi bankkal, ahol ez a folyamat
jellemzően sokkal hosszadalmasabb. A fedezet a követelés maga.
A mi specialitásunk, hogy bármilyen kisösszegű földalapú tá-

Ezen a helyen is parkolók lesznek.

mogatásnál rendelkezésre állunk
ezzel a típusú előfinanszírozással,
mi célcsoportunknak tekintjük
tehát a kis- és közepes gazdálkodókat is.
- A vállalkozóknak miért és mikor érdemes megkeresni önöket?
- Másik termékünk a vállalkozói gyorskölcsön. Fedezet nélkül, öt munkanapon belül, maximum 3 millió forint erejéig azonnali forgóeszköz kölcsönt biztosítunk a hozzánk fordulóknak, elsősorban a likviditás biztosítására. A mi kamatunk a banki kamatokkal versenyképes, és fő előnye, hogy egy munkanapon belül elbíráljuk, és a szerződéskötés
után azonnal folyósítjuk a hitelösszeget. A vállalkozóknak ezen
gyorskölcsön mellett beruházási
és egyéb hiteleket is nyújtunk, érdemes ellátogatni hozzánk és érdeklődni a részletekről.
- Hol és mikor lehet keresni Békésen a Foldanát?
- Békésen, a Rákóczi utca 3.
szám alatt hétköznapokon 9 óra és
17:30 óra között várják ügyintézőink az ügyfelek jelentkezését, illetve telefonon a +36/1-786-04-02
és +36/70-636-2805 számokon,
e-mailben pedig a bekes@foldana.
hu elérhetőségen.


A Dánfoki Üdülőközpont adott
otthon a kilencedik alkalommal
megtartott Ausztrál Nap fő eseményeinek. A július 10-i rendezvény már korábban, a Széchenyi téri Ausztrál Pont megkoszorúzásával
kezdődött. Onnan a Békéscsabai
Ipartestület Veterán Motoros Klub
tagjainak vezetésével haladt a mehet Dánfokra. A két ország himnuszát hagyományosan a Békés
Városi Ifjúsági Fúvószenekar Kamaracsoportja játszotta el Bagoly
László karnagy vezetésével. A köszöntők sorában felolvasták Richard

Sadleirnek, Ausztrália magyarországi nagykövetének a levelét, melyben méltatta az Ausztráliai és Békési Polgárok Egyesülete eddigi munkáját, kiemelten a jótékonysági elköteleződésükből adódó célkitűzéseit és eredményeit. A nagykövet
ígérte, hogy amennyiben a globális járványhelyzet lehetővé teszi, el
fog jönni állomáshelyéről, Bécsből
a november 4-én sorra kerülő III.
Ausztrál Jótékony Estre, aminek fővédnökségét elvállalta.
Az Ausztrál Napra Békésre látogatott Sean Falli is. A fiatalem-

Fotó: Gazsó János.

Kilencedik Ausztrál Nap a dánfoki üdülőben

ber korábban az ausztrál nagykövetségen dolgozott, akkor került
kapcsolatba a szervezet tagjaival,
akiket barátjának tart. Az Ausztráliai és Békési Polgárok Egyesülete vezetőségi tagjaként viszonylag

gyakran látogat el hozzánk. Néhány hónapja Budapesten él, ahol
éttermet nyitott.
A békési és más megyei településeken élő ausztrálbarátokat
Gál László és felesége felajánlásából helyben, kemencében készített
ebéddel látták vendégül. A vendéglős és neje az Ausztráliai és Békési
Polgárok Egyesülete aranyfokozatú
támogatójaként kisebb ajándékot
vehetett át a civil szervezet elnökétől, Juhász Zoltántól. Falatozás
közben élő zene szólt, a Madows
együttes jóvoltából. 
Sz. K.

Fizetett pr-cikk.

Enyhülhetnek a parkolási Új pénzintézet nyílt Békésen
Őstermelőknek és vállalkozóknak ajánlanak
gondok a belvárosban
kedvező lehetőségeket

Békési újság

Békési sorsok, békési arcok

Nem mondhatom el
senkinek...
,,Nem mondhatom el senkinek, elmondom hát mindenkinek…” a
titkot, ami egy meg egy, s együtt sokra megy, de külön is különleges. Ők Rochy Ágnes és Rochy Anna, anya és lánya. Mitől különlegesek? Olvassák el a velük készült interjút, s minden kiderül.

Fotó: Gazsó János.

- Már a nevetek sem átlagos. Mi
a története?
- Gyermekeim sajnos nem találkozhattak azzal a nagypapájukkal,
akitől én fián keresztül a férjezett
vezetéknevemet, gyerekeim pedig
vezetéknevüket kapták. Érdekessége, hogy különleges az írása, de a
francia nyelv szabályai alapján ejtjük. Úgy kell kiejteni, hogy ’rosi’.
- Mit szabad tudni rólatok?
- Alapvetően budapesti vagyok,
hiszen a VIII. kerületben születtem,
ott nevelkedtem és éltem 22 éves koromig, azután pedig egy kispesti panel volt az otthonom gyermekeimmel 35 éven át, de most már ízig-vérig békésinek érzem magam. Pedagógus voltam negyven évig, magyartörténelem szakos tanár középiskolában, de kitanultam az újságírás csínját-bínját is, és dolgoztam tankönyvkiadónál, különböző újságoknál szabadúszóként. A pedagógiához akkor
sem lettem hűtlen, mert a felnőttképzés beindulásától kezdve vállalkozóként humán szakoktató lettem
ezen a vonalon. Mindig több lábon
álltam, hiszen három gyermekemet
egyedül neveltem fel, s ez csak így
volt lehetséges. Számomra a nap 24
órája ma is kevés.
- A Budapesti Kommunikációs
és Üzleti Főiskolán reklámszervező
szakmenedzser képesítést szereztem, és pár évig a versenyszférában
tevékenykedtem. Majd 2010-ben
minden korábbi „tiltakozásom” ellenére belecsöppentem az oktatás
világába és szakoktató lettem. Sikerrel vettem az akadályt és azóta
egyáltalán nem bánom, hogy így
alakult, közben még közgazdászi
diplomát is szereztem. Az elmúlt
10 év során családi vállalkozásunk
keretében az oktatás más színterét
is kipróbáltam, éveken keresztül vezettem rendezvény- és esküvőszervező képzéseket, és van egy saját
webáruházam is, amely mobiltelefon tartozékokat kínál.
- A főváros után kisváros? Miért?
- A három gyereknek nagy lakás
kellett, de felnőttek, elköltöztek és
hirtelen túl nagy lett. Fontolgattam, hogy a felettünk lévő panellakást megveszem, hogy együtt is legyünk a lányommal, de mindegyikünknek meglegyen a saját élettere.

A lányom legjobb barátnője, aki békési, akkoriban tért haza egy európai kunkor után. Ez adta az ötletet:
legyen Békés.
- Mikor a barátnőmet és családját meglátogattam, körülnéztem a
környékbeli városokban is, de beleszerettem az itteni miliőbe, az emberekbe. Bennem már régen érett a
változásra való igény, hát megkérdeztem anyut, ragaszkodik-e a panelhoz vagy összecsomagoljuk az
életünket és egy nagy lendülettel
Békésre költözünk, egy békés élet
reményében. Szerettünk volna úgy
élni, hogy két önálló egzisztenciával rendelkező nő együtt élhessen
és mégis külön. Nagy örömünkre
a város szívében találtuk meg azt
a kétszintes házat, amely mindkettőnk számára azóta is az álomotthont jelenti.
- A piacon láttalak meg, ahol
nem megszokott dolgokat árultál és
készítettél. Mit is?
- Lehetőleg az újrahasznosítás
jegyében készülnek a termékeim, pl. újságpapírt, petpalackot,
textilhulladékot, gipszet használok... és készül belőle kosár, kas-

pó, váza, lakásdíszek, falidekor,
öltözékkiegészítők, például kitűző, ékszer. Hobbinak indult még
5 évesen, amikor a nagymamám
megtanított horgolni, s csak később lett keresetkiegészítés. Mikor
felszabadult némi időm, ez irányban szélesítettem a kézműves látásmódomat, újabb meg újabb
ötletek születtek, így jutottam el
például a papírfonásig. Alapvetően kollekciókat készítek, amit a
helyi piacon mutatok be és árusítom, de igény szerint rendezvényeken is szívesen veszek részt. Művelem és tanítom is, és akit jobban érdekel, az nézzen körül a Facebookoldalamon, látogasson el hozzám
a piacra, vagy a műhelyembe a
Templomköz 1. szám alá. A legfrissebb tervem, hogy kiürült kávékapszulákból ékszereket csinálok.
- Jómagam pedig jelenleg a
TelóGyűrűkkel foglalkozom a legtöbbet, amit meg is lehet venni a
webáruházamban (telogyuru.hu).
Használatukkal biztonságba kerülhet féltett „kincsünk”.
- A gyűjteményetek sem éppen
mindennapi. Meséljetek róla!

Interjú

7

- A gyűjtemény neve: Vándor
Mackók Kiállítás. Onnan ered az
egész közös projekt, hogy mikor kicsik voltunk, anyu engem és bátyáimat macikámnak hívott. Aztán az
első fizetésemből vettem neki egy
macit, s ettől kezdve minden ünnepre kapott egyet, mindig mást. Azóta
már apropó nélkül is veszek, elég, ha
meglátok egyet, beleszeretek, akár a
piacon is, megveszem. Ők a mentett
macik. Ennek már 20 éve, és a lakás
minden zugában maci trónolt Pesten. Kispesten láttunk egy kisebb
mackókiállítást, s utána úgy gondoltuk, annál mi sokkal jobbat tudnánk rendezni, s éltünk is a lehetőséggel. Azóta vándorolnak a mackók, ahova hívnak, mi megyünk. Jelenleg 2200 db macink van, s ebből
2000 db teljesen más-más. Miénk a
Magyar Guinness maci is. Ő Bruti,
aki 320 centiméter, s a legnagyobb
maci Magyarországon, ami magánkézben van. Nagyon szeretnénk, ha
itt Békésen egy állandó kiállítást
tudnánk nyitni, ami a városnak is jó
lenne turisztikai szempontból, s ehhez csupán egy megfelelő helyszín
kellene, a többi a mi dolgunk lenne.
- Mi a benyomásotok a városról,
az itteni emberekről? Hogy érzitek
magatokat köztünk?
- Most lesz augusztus végén egy
éve, hogy Békésre költöztünk, azóta is érezzük és élvezzük a kisvárosi
létből fakadó életérzést, az emberek közvetlenségét, nyitottságát…
Most már mondhatjuk azt is, hogy
szeretetét. Legyen szó akár arról,
hogy a piacon találkozunk és csak
érdeklődnek a kézműves termékek
iránt, vagy már többen is eljöttek a
műhelyembe megtanulni a papírfonást… Mindenki érdeklődve hallgatta meg történetünket. Szerencsére minden úgy alakul, ahogyan
terveztük, bár még sok megvalósítandó feladat áll előttünk. Célunk,
hogy mindkettőnk tevékenységét
minél szélesebb körben megismerjék a város lakói, hogy minél olyan
felejthetetlen élményünk legyen,
mint amikor az egyik mackóvándorlás előtti napon, amint válogattuk a macikat, egy bicikliről úgy
kiáltottak hozzánk kedvesen: „Jééé,
a macisok!”
Gugé
Következő beszélgetőtárs: Füredi János.
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NEMZETI KONZULTÁCIÓ

A KORONAVÍRUSRÓL

ÉS A GAZDASÁG ÚJRAINDÍTÁSÁRÓL

A TE ORSZÁGOD.
A TE HANGOD.
A NEMZETI KONZULTÁCIÓ 5. KÉRDÉSE

u A járvány miatt egyik napról a másikra kellett
átállni a digitális tanrendre. Ez az intézkedés azt a célt
szolgálta, hogy a tanulók biztonságban legyenek, de
ne kelljen megszakítani a tanévet. Mindez nagy erőfeszítést igényelt a tanároktól, a diákoktól és a szülőktől
is. A sikeres átállásért mindenkit köszönet illet.

fizetett hirdetmény

Ön egyetért-e azzal, hogy a járvány idején az iskolás gyermeket nevelő családok és a tanárok számára
legyen ingyenes az internet?

Mondja el Ön is véleményét!
Kérjük, vegyen részt a Nemzeti Konzultációban!
Készült Magyarország Kormánya megbízásából.

MK_koronavirus_konzultacio_213x275mm_4.indd 5

2020. 06. 30. 14:59

hírek, interjú

Békési újság

Ebédrendelés
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 11:0013:30 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.


Új elnök
a városvédőknél
Legutóbbi ülésén új elnököt választottak a Békési Városvédő és
Szépítő Egyesületnél, miután Miklós Lajos elnök lemondott eddigi
tisztségéről. Új elnöknek Serfecz
Dávidot választotta meg egyhangúlag a közgyűlés. A fiatalember kapocs a generációk között, elhivatott,
városát szerető és tisztelő ember.
A kulturális központban megtartott közgyűlésen beszámoló hangzott el a civil szervezet előző évi
munkájáról. Az egyesület a fő céljait - a város történelmi, környezeti
és természeti értékeinek megőrzése,
védelme, hagyományainak ápolása szem előtt tartva végezte tevékenységét. Új tagok felvételével bővült
és egyben fiatalodott a városvédők
szervezete. Pályázatok révén a vagyonuk is gyarapodott.
Elhangzott, hogy a közelmúltban újabb helytörténeti kiadvány
jelent meg az egyesület gondozásában, egyik tagjuknak, dr. Fábián
Juditnak a tollából, Emlékhelyek
Békésen címmel.

NÉVJEGY

Staféta

Név: Zsombok Réka Zsuzsa nna
Foglalkozás: énekesnő
Kedvenc zene: Beyonce, Jessie J, Dir ty Loo
ps
Kedvenc film : A békés harcos útja
Kedvenc étel, ital: padthai, limonádé, káv
é
Kedvenc hely: színpad
Kedvenc idő töltés: s trand, olvasás, együ
tt lenni a családommal és a barátaimmal
- Milyen út vezetett el oda, ahol
most tartasz?
- Az egész eddigi életem a zene, és a művészetek körül forgott.
Közhely, de ha azt mondom, hos�szú és rögös út vezetett el idáig,
akkor nem hazudok. Úgy gondolom, mindenkinek a saját keresztje a legnehezebb. Nekem kijárt
bőven a kalandokból, élményekből, mélységekből, magasságokból, sírásból és sok nevetésből. Nehéz egy dióhéjba ennyi évet belesűríteni. A zene iránti szeretetem
az óvodában kezdődött, amikor
apukám jobbnál jobb zenékkel oltott be engem (pl. Michael Jackson, Phil Collins, The Beatles), és
a szüleim már akkor tudták, hogy
egész életemben szerepelni fogok.
Szerencsémre, a biztatást, támogatást ehhez meg is kaptam tőlük. Hegedülni kezdtem 6 évesen,
ezt követte a tánc, a népdaléneklés, és a színház. Tíz évesen indultam el az első könnyűzenei ének-
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versenyemen. Emellett nagyon sok
mindent csináltam még az évek
alatt, közel áll hozzám a képzőművészet, és a vendéglátás területe is. 2017-ben a budapesti Magyar Hajnal Énekstúdió növendéke lettem. Jelenleg több formációban zenélek, énekelek (Zséka szóló, Singer Ladies trió, Mediterrán
zenekar, OviTurné) és mára már
elmondhatom, ebből élek, ez a
„munkám”.
- Mit tartasz az eddigi legnagyobb sikerednek?
- Ez most lehet furán fog hangzani, de az eddigi legnagyobb sikeremnek mégis a személyiségfejlődésemet tartom. Tudom, hogy
honnan indultam, hogy hova tartok, és igyekszem közben mindig a
jelenben létezni, önmagam maradni, és szeretetben áramolni. Úgy
gondolom, az élet a folyamatos tanulásról szól.
- Hogyan képzeled el az életed
pár évtized múlva?

Rovatgazda:
Serfecz Dávid

- Mindig is az volt az álmom,
hogy elvarázsoljam az embereket a
hangommal, a dalaimmal, az előadásommal. Valószínűleg ez 10-20
év múlva is így lesz. Szeretnék minél több saját dalt írni, sokat koncertezni, és sok-sok ember lelkéig hatolni. A hivatásomnak élni,
és élvezni az életet ott, azokkal az
emberekkel, ahova éppen sodor az
élet.
A Stafétát Vámos Bencének adom
tovább.
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Tisztelt Olvasóink!
Az apróhirdetésekben szereplő adatok hitelességéért szerkesztőségünk
NEM vállal felelősséget. Csak lakossági
apróhirdetéseket adunk közre.
Ingatlan
Tisztelt olvasóink!

Lapunkban KIZÁRÓLAG olyan
ingatlanhirdetéseket teszünk közé,
amelyben FELTÜNTETIK
AZ INGATLAN IRÁNYÁRÁT is.
Megértésüket köszönjük.
Ingatlan 2 millió forintig
Lakható kis hétvégi ház gyümölcsöskerttel
Békés-Rosszerdőn eladó. Irányár: 1,8 millió Ft.
Érd.: 20/39-23-451, 66/634-372.
Ingatlan 2-5 millió Ft között
780 m2-es telken, felújításra szoruló kis ház telekáron, 2,5 millió Ft-ért eladó. Csak készpénzes
vásárlás lehetséges. 30/30-57-955.
Ingatlan 5-7 millió Ft között
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
Fáy 5-ben 1+félszobás, harmadik emeleti, 51
m2-es, parkettás, gázkonvektoros, zuhanykabinos, lomkamrás lakás eladó. Irányár: 7,3 millió
Ft. Érd.: 30/30-65-304.
Kossuth 23-ban első emeleti, másfélszobás lakás eladó. Irányár: 8,8 millió Ft. Érd.: 20/40539-41.
Ingatlan 10 millió Ft fölött
Irányi utcában kétszobás ház eladó 12 millió Ftért. Tel.: 30/96-18-765.
Karacson II. emeleti, kétszobás lakás eladó.
Irányár: 12 millió Ft. Tel.: 20/380-06-25.
Ady 12-ben II. emeleti, erkélyes, háromszobás
lakás eladó 13,5 millió Ft-ért. Tel.: 20/326-79-26.
Malomvégesi részen kétszintes, 120 m2-es, 3,5
szobás, két fürdőszobás, gáz + vegyestüzelésű,
téglaépítésű családi ház eladó vagy cserélhető.
Irányár: 13,9 millió Ft. Érd.: 70/216-37-03, délután.
Gagarin utcában kétszobás, ebédlős, felújított ingatlan eladó. Irányár: 15 millió Ft. Érd.: 30/51365-76.

Békési újság

Apróhirdetések
Kert, szántóföld
Malomasszonykertben 2100 m2-es bekerített
kert eladó gyümölcsfákkal, fúrt kúttal, szerszámossal. Érd.: 30/420-20-10.

Jármű, alkatrész
Régi motorokat keresek, vásárolok: Simson, MZ, Jawa, Pannónia, stb. Telefon:
0036-20/572-51-42.
Aprilia Atlantic 400 cm3 eladó. 30/27-89-223.
Eladó 1 db 195/50R15 autókerék csavarokkal,
Mercedes A 140-160 típusra való. Ára 6000 Ft.
30/54-44-009.
Jeep Compass 1968 cm3 dízel eladó. 30/27-89223.
MTZ traktoralkatrészek eladók. Érd.: 66/411857, este.
Műszakizott lakókocsi teljes felszereltséggel
(klíma, mikró, tévé, hűtő, aggregátor, elősátor,
kempingbútor, WC) eladó. Irányár: 750 ezer Ft.
Tel.: 20/520-15-40.
Ezüstszürke Suzuki Wagon R+ két év műszakival, 200 ezer km-rel eladó. Irányár: 490 ezer Ft.
Érd.: 70/216-37-03, délután.
Régi motorkerékpárokat és ezek alkatrészeit keresem megvételre. MZ, Simson, Jawa, egyéb.
Tel.: 20/49-52-173.

Társkeresés
23 éves, káros szenvedélyektől mentes fiatalember párját keresi komoly kapcsolatra. Tel.:
70/539-52-90.
Sérült fiamnak élettársat keresek, 55-65 éves,
egyedülálló, nyugdíjas, minden szenvedélytől
mentes hölgy személyében. 70/236-35-37.

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.
Hűtőgépjavítás, klímatelepítés! Hívjon bizalommal! Varró György. 0036-70/77968-18.

Kiadó ingatlan

Munkát keres, ajánl

Kertes háznál albérlet kiadó dolgozó, nem dohányzó nőnek. Érd.: 70/216-37-03, délután.
Egyszobás, második emeleti lakás kiadó egyedülálló, igényes személynek. Tel.: 70/21-60092.

Állatgondozói, kerti munkát vagy házkörüli kisegítői munkát keresek. Minden érdekel. 70/51987-54.
Időseknél kisegítő munkát keresek (pl. bevásárlást, ügyintézést, ebédhordást). 30/357-18-43.

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

CERKA papírbolt (Piac tér), könyvtár (Széchenyi tér)

Valamint elküldhető e-mailben: bekesiujsag@gmail.com
Maximális terjedelem 15 szó.
Mobiltelefonoknál a számok elé ez szükséges: 0036
Leadási és beküldési határidő: augusztus 4. kedd 12 óra

Kisnyugdíjas nő négy órában könnyebb fizikai
munkát keres. Állandó, nem alkalmi munka érdekel. Tel.: 70/216-37-03.

Állat
4 kismacska gondos gazdit keres Békésen.
20/203-30-45.
14 db házi galamb olcsón eladó. Érd.: 66/416107.
Előnevelt gyöngyösök eladók. Érd.: 30/85-81911.
Két nagyon szép kiscica ingyen elvihető.
30/277-95-43.
Rántani való csirke, akár konyhakészen is. Tel.:
30/279-46-96.
Étkezési és keltetni való tyúktojás, továbbá
keltetni való és étkezési fürjtojás eladó. Érd.:
30/85-81-911.
Előnevelt és napos csibe eladó. 20/597-35-84.

Egyéb
Akció! Száraz kemény konyhakész tűzifa
eladó. 3000 Ft/mázsa. Tel.: 0036-20/3966642.
Háromfázisú terménydaráló eladó. Tel.: 20/3605-705.
Elektromos masszírozó fotel eladó Muronyban.
Ár megegyezés szerint. 30/394-95-55.
Jó állapotú 900 W-os fűnyíró olcsón eladó.
20/276-17-01.
Ifjúsági szekrénysor eladó, fehér. Irányár: 10 ezer
Ft. Tel.: 70/388-43-04.
20-as alig használt gyermekkerékpár eladó.
Tel.: 70/539-52-90.
Két bála hőszigetelő ásványgyapot, OSB lap,
spájzajtó eladó. Tel.. 30/385-43-97.
Eladó: háromrészes ülőgarnitúra, előszobafal,
szódás üvegek, rekamié, 37-38-as munkásbakancs, gázpalack, német női kerékpár. Érd.:
30/905-49-14.
Vásárolnék 2 dl és 5 dl szódásüveget, szerszámokat, húsdarálót, háború előtti pénzérméket,
katonai tárgyakat, régi disznótoros asztalt, hústokot, lócát, padot, gyaluasztalt, satupadot, teljes hagyatékot. Érd.: 30/24-56-925.
Bontásból jó állapotú 100 fm cseréplécet vennék sürgősen. Tel.: 66/416-107.
Eladó: 2 db permetező, betonvashajlító, betonvas daraboló olló, pajszer, szovjet minitévé
üzemképesen, Rejtő Jenő krimik, lemez vizeskanna, üvegballon, olajos kanna, 3 db U-vas
100x150-es, 3 méteres ökörjárom, 2 + 2 db
tonett szék. 20/445-73-48.
Hajdu 120 l villanybojler 8000 Ft-ért, Hajdu
80 l-es villanybojler 6000 Ft-ért, Energy 240es kombi gázkazán 75 ezer Ft-ért eladó. Tel.:
20/221-53-84.
Diófából készült antik bútor eladó. Tel.: 20/33207-68.
LED LG 82 cm Smart TV eladó. 30/286-59-95.
Eladó: bontásból hófogócserép, tele ajtólap
(192x65 cm), mosógép motorja, konyhai asztal (fiókos, nyújtódeszkával), 16 programos
Naimann varrógép. Érd.: 66/634-207.
Felújított 120 l-es Hajdu villanybojler eladó.
70/21-60-092.
Új, 12 darabos Zepter edénykészlet, még a dobozában eladó. Irányár: 40 ezer Ft. Érd.: 70/21637-03, délután.
Eladók: befőttes üvegek, gumicsizmás (45-ös,
férfi), retro előszobafal a 70-es évekből (190x95
cm), 28-as női kerékpár. Érd.: 70/673-55-01.

2 colos, benzines szivattyú eladó. Ár: 45 ezer Ft.
Tel.: 70/279-39-73.
Eladó: keveset használt szobabicikli, DK-160-as
daráló, nagyméretű üstház és üst, két szúnyoghálós ajtó, 25 l-es zsírosbödön, vájlingok, húsos láda, 32-es villany húsdaráló, kolbásztöltő.
Tel.: 30/39-49-555.
70 cm képátlójú, működő színes tévé távirányítóval eladó. Tel.: 30/85-81-911.
300-as keltetőgép eladó. Tel.: 20/597-35-84.
Eladók: 200 l-es, egyspirálos, hőszigetelt, hőcserélős víztartály, I. világháborús fotók, képek.
Érd.: 70/673-55-01.
Eladó: kicsi szőlőprés, DVD-lejátszó-felvevő,
music center két hangfallal, gyümölcscentrifuga. Tel.: 30/272-43-50.
Porcelán tányérok, tálak, kis kávéscsészék, poharak, üvegtárgyak, díszek, ruhák olcsón eladók. Érd.: 70/216-37-03, délután.
Eladó: régi bolti mérleg, kézikocsi, régi rádiók,
petrólámpák, lakatosszerszámok, kovácsülő,
fenyő suszterasztal, réztárgyak, olajvászon festmények, kétajtós fenyővitrin, régi kerékpártartozékok, gépi-kézi libatömő, festett tányérok, vastag fehér tányérok, disznótoros teknő. Révész u.
7. Tel.: 66/413-716.
Eladó: VRF-530-as vízszintes gatterfűrész piaci lehetőséggel kihasználatlanság miatt kedvezményesen, valamint vasipari keretes fűrészgép,
ipari ponthegesztő. Irányár: 250-750 ezer Ft. Tel.:
20/520-15-40.
Eladó: kisebb színes tévé, videólejátszó, sok videofilm, DVD-lejátszó, fenyő polcrendszer, asztalok, székek, vas nyúlketrec, kültéri ajtó tokkal,
beltéri üveges ajtó, fehér ebédlőbútor, fehér tévéasztal. Nagy üveges teraszajtó ingyen elvihető. Érd.: 70/216-37-03, délután.
Félautomata mosógép eladó. Tel.: 30/455-97-99.
Eladó: műanyag asztal, porszívó, szőnyeg, villamos sütő, konyhaszekrény, kerékpár, sarok ülőgarnitúra, étkezőasztal, bojler. Érd.: 50/117-48-62.
Teljesen felszerelt, jó állapotú, 20-as KTM lány
kerékpár eladó. Tel.: 20/426-60-50.
630-as Slavia légpuska, régi pénzek, katonai sisak eladó. Tel.: 20/49-521-73.
Lányka és kisfiú ruhás, bútorok eladók. Tel.:
20/994-65-74.
3 m3 betontörmelék ingyen elvihető. Női Csepel
kerékpár eladó. 20/775-82-62.
Eladó: 2 db kéttálcás mosogató, egyik rozsdamentes, másik zománcos, 2 db új WC műanyag
ülőke, kisebb tükrök, stelázsi, üstház, 2 garnitúra
vadonatúj antibakteriális márkás paplan kispárnával, kis hűtő jó motorral, de szépséghibával.
Érd.: 70/216-37-03, délután.
5 kg-os nagykalapács és 5 tonnás olajemelő eladó. Érd.: 66/411-857, este.

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

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

Hírek, hirdetés

Békési újság

Gyulai Szakképzési Centrum
Ady Endre–Bay Zoltán Szakgimnáziuma
és Szakközépiskolája

KÖNYVAJÁNLÓ

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.

Rendőrségi hírek
A Békési Rendőrkapitányság július 16-án őrizetbe vett két mező
berényi férfit. Mindkettőjüknek az osztrák hatóság rendelte el a körözését embercsempészés bűncselekmény elkövetésének megalapozott gyanúja miatt.

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

Alapfokú végzettséggel, 16 év felettieknek
Kereskedelmi értékesítő
Szociális ápoló és gondozó
Iskolánk jellemzői:
Aktív diákélet, sok program  Ösztöndíjrendszer  Biztos elhelyezkedési
lehetőség, gyors karrier Többletpontot kapsz a szakmai végzettség alapján
a felsőoktatásban  Tanulmányi utak, kirándulások



Jelentkezési határidő:
Biztosítsd a helyed! Jelentkezz
minél hamarabb, de legkésőbb
2020. augusztus 31-ig!
Elérhetőségeink:
http: // www.adybaygyszc.hu
e-mail:
sarkadszakkepzes@gmail.com
telefon: 66/218-908
vagy 0036-20/314-2323

Keresztény témájú
fotókiállítás nyílt

NYÁRI AKCIÓNK:

Tölgy, Bükk, Akác tűzifa
telepünkön MOST egységes áron,
folyamatosan kapható!

Nyárfa szelezék:
8000 Ft/kaloda
AKCIÓS CSEMPE:
1490 Ft/m2-től
RAVAK fürdőkádak
„ÉLETTARTAM GARANCIÁVAL”
kaphatók!
Továbbá sóder, homok,
cement, mész, stb.
Igény szerint házhozszállítással.

Adószám:
18392607-1-04.

Ingyenes képzési kínálatunk 2020/2021-es tanévre:
Érettségizetteknek
 Informatikai rendszer- és alkalmazás-üzemeltető technikus (2 év)
 Postai üzleti ügyintéző (2 év)
 Logisztikai technikus (2 év)
 Kereskedő és webáruházi technikus (2 év)

Fotó: Gazsó János.

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
ó ezidáig még soha nem publikált fényképek is találhatók. A kötet ára: 2950 Ft.
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HÉTFŐTŐL PÉNTEKIG: 8–17-ig
Szombaton: 8–12-ig
Tel.: 66/417-294
vagy 0036-30/695-41-44

Békés Kerámia
Békés, Tóth u. 1.

„Fókuszban Csíksomlyó és a
Kárpát-medencei keresztény értékek” címmel nyílt meg a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége
(KÉSZ) békési szervezete kezdeményezésére városunkba érkezett
vándor-fotókiállítás. A kulturális központ Kápolnatermében elhelyezést nyert és augusztus 16-ig
látogatható tárlatot dr. Pálmai Tamás, a KÉSZ országos elnökségének tagja nyitotta meg. Elmondta, hogy a Kárpát-medencei Magyarság Evangelizációjáért Alapít-

vány (KÁMME) által meghirdetett fotópályázat legjava, a legsikerültebb 28 alkotás került a falakra. A pályázó Kárpát-medencében
élő amatőr és hivatásos fotósokat a
többszáz éves magyar keresztény
múlt tárgyi emlékei és a személyesen megélt hit ellesett pillanatai ragadták meg, ezek a leginkább
figyelemreméltó fotográfiák. A tárlatmegnyitót szívszorító fellépésével jelentősen gazdagította Pörneki
Anikó énektanár és Kovács Gabriella zongoratanár. 
Sz. K.
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NEMZETI KONZULTÁCIÓ

A KORONAVÍRUSRÓL

ÉS A GAZDASÁG ÚJRAINDÍTÁSÁRÓL

A TE ORSZÁGOD.
A TE HANGOD.
A NEMZETI KONZULTÁCIÓ 10. KÉRDÉSE

u A koronavírus-járványt követő gazdasági válság
kezelésére Soros György új tervvel állt elő. Ebben azt javasolja, hogy az Európai Unió tagországai vegyenek fel
hatalmas kölcsönöket (örökkötvények), amelyek után
generációkon keresztül, örökre kamatot kellene fizetni.
A szakértők szerint ez adósrabszolgaságba taszítaná
a nemzeteket.

fizetett hirdetmény

Ön elutasítja Soros György tervét, mely beláthatatlanul hosszú időre eladósítaná hazánkat?

Mondja el Ön is véleményét!
Kérjük, vegyen részt a Nemzeti Konzultációban!
Készült Magyarország Kormánya megbízásából.

MK_koronavirus_konzultacio_213x275mm_4.indd 6

2020. 06. 30. 15:00

sport, AKTUÁLIS

Békési újság
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Jól startoltak a kajakosok Fekécs Szilárd újabb korJúlius 4-én rendezte meg a Békési Kajak-Kenu Club az első Békés Kupát, ami az Alsó-Tisza Régió
szezonnyitó versenye is volt egyben.
33 futam alatt összesen 261 versenyző rajtolt el. Jó hangulatban
és vidám szurkolásban telt el a nap.
Az összesített éremtáblázatban
az első helyezett a NKM Szegedi
Vízisport SE lett, a második a Központi Sport- és Ifjúsági SE, a harmadik a Békési Kajak-Kenu Club.
A békési sportklub versenyzői közül győztes Bátori Gábor (K1 Férfi
Masters 6 km Döntő I.), Kondacs
Enikő (K1 Női Szabadidős és Egyetemi 6 km Döntő I.), Perdi Zsombor (K1 Férfi Szabadidős és Egyetemi 6 km Döntő I.), Tatár Máté
(MK1 Férfi Gyermek U10 3000 m
Döntő I.).
További dobogós helyezések:
Bohus Tamás (K1 Férfi Ifjúsági U17-U18 9 km Döntő I. 2. helyezés), Mester Nándor Róbert (K1
Férfi Serdülő U16 9 km Döntő I. 2.
helyezés), Tatár Péter (K1 Férfi Kölyök U13 6 km Döntő I. 2. helyezés), Kálmán Enikő Eszter (K1 Női

osztályos országos csúcsai

A dobogó tetején Perdi Zsombor.

Kölyök U13 6 km Döntő I. 2. helyezés), Szabó Luca (MK1 Női Kölyök U13 6 km Döntő I. 2. helyezés),
Nyeste Márton (K1 Férfi Szabadidős
és Egyetemi 6 km Döntő I. 2. helyezés), Kmotricza Igor (C1 Vegyes
Kölyök U14 6 km Döntő I. 3. helyezés), Farkas Áron (K1 Férfi Szabadidős és Egyetemi 6 km Döntő I. 3.
helyezés), Gyucha Gergő (MC1 Vegyes Gyermek U12 3000 m Döntő
I. 3. helyezés), és Balogh Koppány
Menyhért, Márton Milla, Kmotricza
Zalán és Csarnai János Dániel (TC4
Vegyes Gyermek U10-U12 3000 m
Döntő I. 3. helyezés).

A koronavírus-járvány miatti
leállást követően újra indult a
súlyemelő- versenysorozat.
Fekécs Gergő élete első versenyén, a Biharnagybajomban megrendezett Kelet-magyarországi Tini OB-n, a serdülők 55 kg-os súlycsoportjában versenyezve egyéni
csúccsal az első helyen végzett.
Ugyanezen a helyszínen az immár kiemelt Juhász Sándor Emlékversenyen versenyzett a serdülők
67 kg-os súlycsoportjában Nagy
Zsolt, aki egyéni csúccsal az első
helyen végzett. Az ifik 81 kg-os
súlycsoportjában mérlegelt Fekécs
Szilárd, és rögtön átadta a múltnak szakításban, lökésben és ös�szetettben is az országos csúcsokat.
117+148=265 kg-os eredménnyel
nemcsak a súlycsoportja versenyét
nyerte meg hatalmas előnnyel, hanem ő érte el az egész verseny legjobb teljesítményét.

Tamásiban, az Iskolások Országos Bajnokságán újra a súlyok mögé
állt a serdülők mezőnyében Fekécs
Gergő és Nagy Zsolt. Fekécs Gergő az 55 kg-osok népes mezőnyében egyetlen kilóval lemaradva a
dobogóról, egyéni csúccsal a negyedik helyen végzett. Nagy Zsoltnak
a 67 kg-os, roppant erős mezőnyében a nagyszerű egyéni csúcsot jelentő eredménye ellenére meg kellett elégednie az ötödik hellyel. Az
ifik 81 kg-os mezőnyében indult
Fekécs Szilárd, tovább folytatva a
csúcsjavításokat. Mivel azonban az
Iskolás OB nem kiemelt verseny,
így ezek a csúcsok nem hitelesíthetők. Szilárd az elkövetkező időszakban a remélhetőleg megrendezendő nemzetközi versenyekre az ifi
válogatott kerettel a Tatai Olimpiai
Edzőtáborban készül.
A békési súlylökők edzője: Balog János.

Következő lapmegjelenés:
augusztus 11.

Három mezőőr dolgozott
a kertek védelméért tavaly

A HARILA - PLUSZ KFT
újra várja a kedves ügyfeleit.
Új hallókészülékek, elemek,
tartozékok, hallókészülék-tisztítószerek,
hallásgondozás.

Hétfői és csütörtöki napon
a Rendelőintézetben.
Telefonos egyeztetés:
0036-30/984-14-38

Mint minden évben, 2020-ban is
beszámolót kaptak az önkormányzati képviselők a békési mezőőrök
előző évi tevékenységéről. Mind kiderült, a 2007-ben létrehozott mezőőri szolgálatban három fő tevékenykedik, és főleg a zártkertekben
található ingatlanok őrzéséről gondoskodnak. Ebbe Nagykert, Jégvermi-kert, Rosszerdő, Szécsénykert,
Krisztinazug, Malomasszonykert,
Csatárkert, Sebőkkert, Borosgyán
tartozik bele.
2019-ben 33 igazoltatás történt, ebből négy esetben kellett
a rendőrséget értesíteni és ellenük feljelentéssel éltek a mezőőrök. 105 esetben kellett magánszemélyt terménylopás elkerülése miatt felszólítani, valamint

a kerttulajdonosok bejelentéseit ellenőrizni. Négy alkalommal
kellett ebeket kábítani, és tizenegy csapdát helyeztek ki. Számos
esetben segítettek a rendőrségnek. Mindezek mellett a mezőőrök tevékenysége sokrétű: hivatali hirdetményeket tesznek ki, illegális hulladéklerakókat derítenek fel, összeírják az elhanyagolt
ingatlanokat, ebrendészeti feladatokban működnek közre.
Csibor Géza, a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnöke arról tájékoztatott, hogy 2019-ben
1884 személy fizetett mezőőri járulékot, ebből a városnak 6 millió
forintos bevétele származott.
A beszámolót egyhangúlag elfogadta a grémium.

Gyerekeknek, Gasztronómia

Ha

jn a l -tár

Rovatgazda: Horváth Hajnalka alkotóművész

Cucu Laca átlépi
Álomország kapuját
Nem tudom, hallottál-e már
róla kedves olvasó, hogy van egy
olyan mendemonda, miszerint, ha
össze-vissza eszel mindenfélét, akkor az álmaidba egész érdekes dolgok férkőzhetnek... Na, Lacával is
ez történt! A nagy lakoma után amit csupán ebédnek semmiképpen nem nevezhetünk ezek után,
hiszen Laca még sohasem sámfázta ki ennyire a pocakját, pláne
nem ennyiféle csodálatos és érdekes, néha ismeretlen gyümölcsökkel - elgörgette magát az ágyig,
amiben egy hatalmas, meleg és
puha szénászsák várta, isteni illattal csalogatva. Apát nem is figyelte, aki szintén hasonló problémákkal szembe találva magát egy
szemközti ágyra vetődött. Laca is
ráhuppant, s nem győzött csodálkozni, mert ő még életében nem
feküdt ilyen puha ágyon, amibe
ennyire elsüppedhetett.
A Sárpanzió nem kínált efféle szolgáltatást, ott szalmazsákok
voltak, nem szénával béleltek és

olykor átszúródtak a zsákon, ami
Lacát néha fel is ébresztette és közel sem volt ennyire kellemesen
puha, jó illatú és meleg. Hát igen,
a sünrokonok tudják mi a jó, hiszen jól ismerték milyen érzés a
szúrás! Laca pillanatok alatt álomba merült, talán még soha életében nem sikerült ilyen hamar átlépnie ezt a határt, ami Álomország kapujában található. Biztosan e kényelmes fekhely és a degeszre tömött malacpocak lehetett az oka, de még a nyála is kicsordult a szénazsákra.
Kistüske nem moccant mellőle,
olyannyira, hogy a saját ágyát üresen hagyva, Laca ágya mellé kuporodott, kis gombócba kanyarodva.
Úgy nézett ki, mint egy kis tüskés
kakaós csiga, Laca kedvence.
Kedves Olvasóm! A feladatunk ezúttal nem más, minthogy előre megírjuk vagy megrajzoljuk, esetleg mindkettő, hogy vajon mi is történt Lacával
átlépve Álomország kapuját!

Békési újság

Cukrász Álom

Rovatgazda: Mucsiné Fodor Hajnalka mestercukrász

Túró rudi torta
Történet
A túró rudi igazi magyar
sikersztori. Ki találta ki? Honnan
indult? Hol készül? 1954-ben három magyar tejipari szakember a
Szovjetunióba utazott, ahol megkóstolták az Eszkimó nevű fagyit. Kívül csoki, belül édes túró.
Megtetszett nekik és hazaérve kifejlesztették azt a terméket, amelyet ma túró rudiként ismerünk.
Ezért a névválasztásért az egykori Erzsébetvárosi Tejüzem vezetője
Mandeville Róbert felelt. A névválasztáson egyébként elég sokat vitatkoztak, mert kezdetben nagyon
pajzánnak ítélték. Nem illett bele a Kádár-korszak puritán és humort nem tűrő világába. Gyártása 1968-ban kezdődött, innentől
kezdve használják a jelképpé vált
pöttyös csomagolást. Jelenleg Mátészalkán készül. A túró rudi világnapját a tej világnapján, május 25én ünneplik meg.
Készítsük most el ennek a méltán népszerű desszertnek a tortaváltozatát!
Hozzávalók a piskótához:
- 120 gramm finomliszt
- 1 kávéskanál sütőpor
- 2 dkg cukrozatlan kakaópor
- 4 db tojás
- 120 gramm cukor

Illusztráció: Horváth Hajnalka.

Hozzávalók a krémhez:
- 2 csapott evőkanál zselatin

Fotó: internet.
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- 250 gramm porcukor
- 500 gramm túró
- 1 vaníliarúd kikapart belseje
- 1 db citrom
- 1 dl tejföl
- 2,5 dl hideg tejszín
- tetejére olvasztott csokoládé
Elkészítése:
A piskótát a szokott módon kell
elkészíteni. 24 cm átmérőjű kapcsos tortaformába öntjük, 180 fokon kisütjük. Hagyjuk teljesen kihűlni. A krémhez a zselatint egy dl
vízzel összevegyítjük és felolvasztjuk. Forralni nem szabad! A tejszínt felverjük. A porcukrot a túróval, a vaníliarúd kikapart belsejével, a citrom reszelt héjával és levével, a tejföllel összekeverjük. Hozzáadjuk a zselatint. A felvert tejszínt is óvatosan beleforgatjuk. A
piskótára rásimítjuk a túrókrémet.
A tetejét áthúzzuk olvasztott csokoládéval és legalább egy napra hűtőbe tesszük dermedni. Szeletelését
forró késsel ajánlom.
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 Facebookoldalán, az aktuális recept bejegyzésénél! A legcsábítóbb sütemények közül a rovatgazda, Mucsiné Fodor Hajnalka mestercukrász
negyedévente választ egyet, és elkészítője egy különleges tortát
kap ajándékba. A győztes nevét és alkotása fényképét lapunkban
is megjelentetjük. Sütésre és játékra fel!

Békési újság
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az Ön pénzügyi partnere!
A pénzpiac legelőnyösebb
szolgáltatásait kínáljuk:
• Őstermelők forgóeszköz hitele
• Földalapú támogatások 5 munkanapon
belül történő előlegezése
• Számla faktoring szolgáltatás
• Vállalkozói szabad
felhasználású gyorskölcsön
(24 órás hitelelbírálattal a lenti feltételek szerint)

Számos egyéb pénzügyi szolgáltatás
jogi személyek részére!
Mi is a Gyorskölcsön előnye?

Kiknek ajánljuk?

Szabad felhasználású kölcsön kedvező feltétekkel
vállalkozóknak, őstermelőknek!

• akiknek azonnali kölcsönre van szüksége, extra szolgáltatások igénybevétele nélkül
• akik legalább 6 hónapja működő vállalkozások, őstermelők
• tárgyi fedezet nélkül
• negatív KHR esetén szükséges kezes vagy egyéb fedezet
bevonása

A gyorskölcsönnel rejtett költségek és extra szolgáltatások
nélkül igényelhet akár 3 millió forintot 48 hónapra, már 24
órás elbírálással. Futamidő alatt rögzített kamat.

A tájékoztatás nem teljes körű. A fentebb részletezett gyorskölcsön THM mértéke hitelbírálat függyvényében 9,8-18,8% között változhat. Termékek és szolgáltatások részletes feltételeit az aktuális kamatokat és díjakat a www.foldana.hu honlapon közzétett vonatkozó tájékoztatók tartalmazzák. Jelen ismertető
kizárólag a figyelemfelkeltés célját szolgálja így nem minősül a Foldana Pénzügyi Zrt. részéről nyilvános ajánlattételnek vagy ajánlattételi
felhívásnak. A Foldana Pénzügyi Zrt. a hitelbírálat jogát valamint a kondíciók módosításának jogát fenntartja. Kérjük a változásokat kisérje figyelemmel. Amennyiben felkeltettük az érdeklődését kérjük tájékozódjon személyesen ügyfélszolgálatunkon és a www.foldana.hu honlapon közzétett vonatkozó üzletszabályzatokból, azok
mellékleteiből és a vonatkozó hirdetményekből.

A tájékoztatás nem teljeskörű,
kérem bővebb felvilágosításért keressen minket!

www.foldana.hu

04FOL_1073-1_213x275_hirdetés.indd 1

Foldana Pénzügyi Zrt.
5630 Békés Rákóczi út 3 • telefon: 06 1 786-0402 • mobil: 06 70 636-2805
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Újraavatták
a
háborús
Csendesül... hősök kopjafáját
Tanuld meg befolyásolni a téged körülvevő légkört. A negatív hozzáállás ragályos, vigyázz a „hordozóival”! Szeresd őket, emeld fel őket, ha
tudod, de sose engedd, hogy megfertőzzenek! Mosolyogj, még ha nem
is vesz egy kandi kamera! Egyszer egy nő kapott egy szép kis növényt,
amelyet hazavitt, megöntözött, tápanyagot adott neki, és kitette a napra.
Egy évvel később jött csak rá, hogy selyemvirág volt. A mai napig is nevet ezen a történeten. Amikor biztonságban érzed magad, tudsz nevetni
magadon. A nevetőizmok közvetlenül az agy azon területéhez kapcsolódnak, amely a hangulatunkat meghatározzák. Ezért mondja Salamon: „A
vidám szív a legjobb orvosság” (Példabeszédek könyve 17:22). Alkalmazd
a 90/10 szabályt! Amikor a körülmények 90 %-át nem befolyásolhatod,
koncentrálj arra a 10 %-ra, amivel tudsz valamit kezdeni! Istennek egyetlen egy ötlete képes mindent megváltoztatni! Ő a lehetetlen helyzetekre
szakosodott! Ő tudja kezelni a helyzetedet, ami előtted már heggyé nőtt,
és akár pillanatok alatt alagutat készít a hegy gyomrán át. Csak annyit
kér tőled, hogy életed része legyen!
Krizsanyik Győző, lelkipásztor
Helyesbítés: a június 30-ai Csendesül rovatban Szent Margit helyett természetesen Szent Erzsébet rózsái értendők. Elnézést kér az „elíró”: P. T.

Játéknap keddenként
a Gyermekkönyvtárban
Keddenként 9-12 óráig érdekes nyári programokkal várja az érdeklődőket (gyerekeket, szüleiket és nagyszüleiket) a gyermekkönyvtárba
a Püski Sándor Könyvtár. Programok: július 28. mozimatiné, augusztus
4. kavicsfestés, augusztus 11. tablet nap és társasjátékozás, augusztus 18.
tűnemezelés. A belépés díjtalan.


Békésen is lesz iskolaőr
Az iskolaőrség bevezetésére vonatkozó törvényjavaslatot július
3-án elfogadta az Országgyűlés,
ennek értelmében szeptembertől
több Békés megyei általános és
középiskolában elkezdheti munkáját az iskolaőr.

A beol.hu információi szerint
megyénkben tizenhét intézményben működik majd. Az általános
iskolák közötti felsorolásban találjuk a békési Dr. Hepp Ferenc
Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola nevét is.
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A vidám szív

A városvezetés és az itt élő polgárok nevében az emlékkoszorút Kálmán Tibor
polgármester helyezte el.

Eredetileg egy új kopjafa felállítására gyűltek össze július 19-én
az érdeklődők a Rózsa temetőbe.
Az első hírek arról szóltak, hogy a
2010-ben a Szent György Lovagrend által a második világháborúban odaveszett hős békési katonák
emlékére felállított kettős kopjafát ismeretlenek eltulajdonították.
Csak később derült ki, hogy valójában nem történt lopás, pusztán
a korábbi, megkopott kopjafát az
egyik felállító békési személy elvitte restauráltatni. Így a megemlékezés idején a felújított és újra felállított régit áldották meg.
Az ünnepség során Izsó Gábor
előző polgármester a háború nevesített és meg nem nevezett hőseiről való megemlékezés fontosságát
hangsúlyozta, majd Mucsi András
történelemtanár emlékezett azokra
a vészterhes időkre, amikor a szere-

tett katona rokon hogylétéről, életéről vagy haláláról pusztán a tábori posta adott hírt, megnyugvást
vagy felzaklató üzenetet. Az emlékhely olyanoknak is emléket állít,
akikről soha nem érkezett hír, köztük a doni katasztrófában a németek által a szovjet hadseregnek prédaként odavetett 200 ezer magyar
katona közül annak a 150 ezernek,
akik nem térhettek már haza.
Később Hégely Laci bácsi katonadalokat adott elő, végül Katona
Gyula református esperes megáldotta az újra felállított kettős kopjafát, melyet egyébként eredetileg
a Szent György Lovagrend Békéscsabai Priorátusa, a Történelmi Vitézi Rend és a Békési Református
Egyházközség emeltetett, vitéz lovag Füredi Gábor tervei alapján és
kivitelezésében. 
Szegfű Katalin

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

