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

2020. augusztus 11.  XXVIII. évfolyam 16. szám

Méltó megemlékezés
az árvízről

Újabb támogatás
kisgyermekes szülőknek

Fotó: Gazsó János.

A kisgyermeket nevelő családok anyagi terheit kívánja csökkenteni
az az új támogatás, amelyről a napokban döntött a képviselő-testület. Az úgynevezett 4 az 1-ben bérletet a Békési Uszodában, a Dánfoki Üdülőközpontban, valamint a helyi múzeumban és a könyvtárban használhatnak azok, akik jogosulttá válnak rá.

A közel százesztendős rosszerdei harangot négy évtizedes hallgatás után Barta Györgyi, az utolsó rosszerdei harangozó unokája szólaltatta meg.

Több rendezvénnyel emlékezett meg Békés az 1980-as árvíz
negyvenedik jubileumán. Július 28-án, a gátszakadás pontos
időpontjában, 6 óra 35 perckor az
érintett települések polgármesterei, köztük Kálmán Tibor, Békés
első embere is, a gátszakadás emlékhelyénél koszorút helyezek el.
A tömegeket megszólító rendezvény viszont délután volt, amikorra a református egyházközség udvarára várták a megemlékezőket,
ahol az egykori rosszerdei harang
nyert elhelyezést egy újonnan felállított haranglábban. A nagyon
tetszetős építmény ácsmunkáit Kocsor István helybéli ácsmester végezte el, felajánlásként, míg
a bádogos munkákat Herbert János bádogosmester. Katona Gyula
esperes ismertette a rosszerdei református közösség és a harang történetét. Az árvíz előtt a rosszerdei
tanyavilág reformátusai az iskolában gyűltek össze istentiszteletekre. Nem alkottak önálló gyülekezetet, lelki gondozásukat a békési lelkészek és kántortanítók folytatták. Harangjuk az iskola udva-

rán volt felállítva. A gátszakadás
után a megtalált harangot a TSZ
központba vitték, onnan kerül pár
éve a békési református egyházhoz, és hosszas egyeztetések után
ezen a negyvenéves jubileumon
kapott végső elhelyezést. A presbitérium döntése értelmében iskolai alkalmakkor és rosszerdei kötődésű személyek elhalálozásakor fog
majd megszólalni – ismertette Katona Gyula. A harangot egyébként
1925-ben közadakozásból öntette
Rosszerdő református népe, és rajta a 118. Zsoltár egyik igeverse olvasható: „Jobb az Úrnál keresni oltalmat, mint emberben bízni.”
Az ünnepségen személyes emlékeit is megosztotta a népes érdeklődő sereggel Mike Jenő a baptista
gyülekezet képviseletében. Mint
elmondta, a rosszerdei keresztények, miután az árvíz pusztítását
átélve bekényszerültek a városba,
új közösséget kerestek maguknak,
és sokan tettek arról bizonyságot,
hogy annak terhét és fájdalmát,
hogy mindenüket elveszítették, Istenhitük segített elhordozni.
(Folytatás a 3. oldalon)

A képviselő-testület a nevelésiés tanévkezdési támogatáson túl
az úgynevezett 4 az 1-ben bérlettel
azokat a 3-10 év közötti gyermekeket kívánja segíteni, akiknek a családjában az egy főre eső jövedelem
nem haladja meg a 171 ezer forintot. A bérlet tartalmaz egy 10 alkalmas bérletet a Békési Uszodába, 20
alkalomra szóló belépőt a Dánfoki
Üdülőközpontba, valamint egy 10

alkalmas bérletet a Jantyik Mátyás
Múzeumba, mindemellett a békési
könyvtár szolgáltatásait is igénybe
vehetik vele díjtalanul. A bérleteket
az önkormányzat ingyenesen biztosítja a családok részére és a támogatás egy évben egy alkalommal igényelhető. A kisgyermekek mellett
családonként egy felnőtt is ingyen
jut hozzá, mint a gyermek kísérője.
(Folytatás a 9. oldalon)

City Falatozó Étterem, Kávézó és Pizzéria
Békés, Széchenyi tér 4.

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

Önkormányzati hírek, felhívások

Pályázatból újulhat meg
a Gólyafészek Bölcsőde
konyhája

A Gólyafészek Bölcsőde infrastrukturális fejlesztése sikeres pályázat esetén
kezdődhet el.

Békés Város Önkormányzata
pályázatot nyújt be a Gólyafészek
Bölcsőde infrastrukturális fejlesztésére. Nyertes pályázat esetén közel 21 millió forint támogatással a
bölcsőde konyhája újulhat meg.
- Legutóbbi képviselő-testületi
ülésünkön döntöttünk arról, hogy
pályázatot nyújtunk be az érintett
bölcsőde konyhájának felújítására – mondta el Polgár Zoltán alpolgármester. Választókerületem
bölcsődéje, a Gólyafészek Bölcsőde új konyhával gazdagodhat,
amennyiben a most benyújtandó

pályázat pozitív elbírálásban részesül. A bölcsőde konyhájának
infrastrukturális felújítására, akadálymentesítésére ismételten pályázunk. A bölcsi a 2007-2013as pályázati ciklusban energetikai
korszerűsítésen esett át, a belső
felújítás most már nagyon esedékessé vált, ám eddig nem valósulhatott meg.
A mostani pályázattal közel 21
millió forint támogatást nyerhet el
Békés. Támogatás esetén a felújítási munka egy éven belül megtörténhet.

Nincs változás
a hulladékszállításban
A DAREH BÁZIS Hulladékgazdálkodási Nonprofit Zrt. tisztelettel tájékoztatja az ingatlanhasználókat, hogy Békésen a kommunális
(vegyes) és a zöldhulladék-szállítás időpontja az augusztus 20-i ünneptől függetlenül, a megszokott rend szerint történik. Kérik, hogy
a kukákat, minden esetben reggel 6 óráig szíveskedjenek megfelelő
állapotban az ingatlan elé vagy a gyűjtőpontra kihelyezni.
A közszolgáltatással kapcsolatos részletes információkról, ügyintézésről a www.dareh.hu weboldalon tájékozódhat.

Békési újság

NEVELÉSI ÉS TANÉVKEZDÉSI TÁMOGATÁS

Nevelési és tanévkezdési támogatásra jogosult minden olyan gyermek, aki és akinek a szülői felügyeleti jogot gyakorló szülője vagy családba fogadó gyámja Békés városban 2020. augusztus 1. napján bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezik. További feltétel, hogy a gyermek 2020. szeptember 1. napján megkezdje a bölcsődei, óvodai nevelésben, illetve alap- vagy középfokú oktatási intézmény nappali tagozatán való részvételét. Bölcsődei nevelésben történő részvétel megkezdése 2020. szeptember 30. napjáig lehetséges.
A békési intézményekbe járó gyermekek, tanulók az adott intézmény vezetőjénél tudják a támogatást igényelni, az eddigi gyakorlatnak megfelelően.
Akik nem békési oktatási, nevelési intézménybe járnak, azok a Békési Polgármesteri Hivatal Igazgatási Osztályán (Petőfi Sándor u. 2.)
postai úton vagy személyesen az erre rendszeresített formanyomtatványon tudják igényelni.
Formanyomtatvány és a 11/2012. (III.30.) számú rendelet további
részletei elérhetőek a bekesvaros.hu weboldalon.
Benyújtási határidő: 2020. szeptember 15.

Képünk illusztráció.
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

BÉKÉSI KÖZÉPISKOLAI
ÖSZTÖNDÍJ
„Békési középiskolai ösztöndíj”-ra pályázhatnak mindazok a
Békés területén állandó lakhel�lyel rendelkező, kimagasló tanulmányi eredményű magyar állampolgárok, akik középiskolai tanulmányaikat Békésen, nappali tagozaton végzik. Pályázni a kerekítés
szabályai nélkül 4,2 és afölötti tanulmányi eredmény elérése esetén
lehet, amennyiben az egy háztartásban élők egy főre jutó jövedelme nem éri el a minimálbér 54%át. Az ösztöndíj időtartama 10 hónap, azaz két egymást követő ta-

nulmányi félév. Az elnyert ösztöndíjat közvetlen adó- és TB járulékfizetési kötelezettség nem terheli,
azonban az adóalapot növelő jövedelemnek számít.
Benyújtási határidő: 2020. október 15.
Benyújtás helye: Békési Polgármesteri Hivatal (Petőfi Sándor u.
2.) postai úton vagy személyesen az
erre rendszeresített formanyomtatványon.
A formanyomtatvány és a pályázat további részletei elérhetőek a
bekesvaros.hu weboldalon.

aktuális

Békési újság

Méltó megemlékezés az árvízről

A gátszakadás helyszínénél lévő emlékművet Kálmán Tibor polgármester, továbbá Polgár Zoltán és Vámos Zoltán alpolgármester koszorúzta meg.

gáton dolgozó akkori generációkat, együttérzés az elpusztult ta-

Fotók: Gazsó János.

(Folytatás a címoldalról)
Az újra felállított harangot
Barta Györgyi, az utolsó rosszerdei harangozó, Hrabovszky Pálné unokája szólaltatta meg. Ezután szólt a megjelentekhez Kálmán Tibor polgármester, felidézve 1980. július 28-ának drámai
eseményeit, amikor a megáradt
Kettős-Körös hatalmas nyomásának engedve, minden előzetes
jel nélkül, robbanásszerű hang kíséretébe átszakadt a töltés Békés
és Mezőberény között a Bodzászug alsó végi szakaszán. 208 millió köbméter víz zúdult ki és elpusztított mindent, ami az útjába került. 105 km² mezőgazdasági és lakóterületet öntött el, 4086
embert kellett kiköltöztetni. Sok
ezer haszonállat veszett oda.
A gépek mellett az emberi erő
volt a leghatékonyabb, leggyorsabban mobilizálható munkaeszköz. Volt olyan, amikor több mint
kilencezer személy (civil, katona
és vízügyi szakember) dolgozott
megfeszítetten, összesen közelítően másfélmillió homokzsákot pakoltak a töltésekre. Munkájuknak
is köszönhető, hogy a nagy békési árvíz emberéletet nem követelt
és városunk mellett a többi veszélyeztetett település: Tarhos, Doboz és Bélmegyer is megúszta.
- A védekezési munkálatok a
hatalmas összefogásról, még nagyobb emberségről és a jövőbe vetett hitre mutató munkáról szóltak, üzenetük pedig ma is nyilvánvaló. Köszönet és hála illeti a

A jubileumra jelent meg Szalkai Imre (balra) könyve az árvíz során átélt személyes élményeiről. Az elmosott világ című kötet már megvásárolható.

nyavilág ma is köztünk élő lakóit,
leszármazottaikat – fogalmazott
Kálmán Tibor.
Személyes emlékeit is felidézte
arról a bizonyos napról Kürti Sándor, Tarhos polgármestere.
A szalagátvágást követően a
megemlékezők egy-egy szál fehér
szegfű helyezésével és főhajtással
ismerték el az árvízvédekezésben
részt vettek munkáját.
A megemlékezés később a református gyülekezeti teremben
folytatódott, ahol bemutatták
Szalkai Imre „Az elmosott világ”
címmel kiadott visszaemlékezését.
A szerző ebben személyes emlékeit osztja meg az olvasókkal. Édesapja egyike volt azon sokaknak,
akiknek a tanyáját, egész életének
munkáját elmosta, a földdel tette egyenlővé a feltartóztathatatlanul érkező árhullám. Ő 17 éves fiúként élte a történteket, és most
több évtized távlatából igyekezett
összegezni a katasztrófával kapcsolatos emlékeit. A kiadványról
a szerzővel Mucsi András történelemtanár beszélgetett, aki a kötetben a békési tanyavilágról tanulmányt is írt és a könyvet szerkesztőként is jegyzi. Az elmosott világ című, 92 oldalas, szép kivitelű könyv 900 forintért vásárolható
meg. Külön értékét adja a gazdag,
részben eddig még nem publikált
fotóanyaga.
Szegfű Katalin
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Közérdekű információk
Gyógyszertári
ügyeleti rend
Ügyeletes gyógyszertár
augusztus 8-15.
Oroszlán Patika (Kossuth u.)
augusztus 15-22.
Levendula Patika (Csabai u.)
augusztus 22-29.
Jázmin Patika (Rákóczi 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.

Anyakönyvi hírek
Házasságkötés
Zubor Bence és Kolozsi Éva, Filó Mihály és Sándor Erzsébet, Kocsor István és Kiss Dóra.
Sok boldogságot kívánunk!
Elhunytak
özv. Pap Jánosné Lukács Ilona (86
évesen, Bélmegyer), Buzder István
(69), Simon József (85, Bélmegyer),
özv. Futaki Lászlóné Szerencsi Eszter (87), Szeleczki Terézia Sarolta
(50, Murony), özv. Veres Györgyné
T. Nagy Zsófia Zsuzsanna (92), özv.
Kovács Sándorné Csökmei Erzsébet
(67), Bagi Sándor (68), Bodor Erzsébet (83), Mucsi Sándorné Fodor Mária (94), dr. Giricz Béla (81), Hőgye Mihály (79), Ferenc János (67), Tar Jánosné Bucsku Erzsébet (81), Győrfi
Ferencné Tóth Erzsébet (85, Gyula).
Nyugodjanak békében!

Békés, Szarvasi út 27.

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

30/2-512-102

békési-tem

Temetkezési
szolgáltatás

Békés, Piac tér 1.

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

Békési újság

Közösen a járvány ellen

Az embert próbáló helyzetekben megtett konkrét lépések talán
idővel halványodhatnak emlékezetünkben, de a siker, az eredmény
építőkövekként él velünk, bennünk tovább – összegezte a tavaszi
járványügyi helyzetben helytálltak
megbecsülésére tartott ünnepséget
közösségi oldalán tett bejegyzésében Kálmán Tibor polgármester.
A Városháza nagytermében július 24-én megtartott rendezvényre
azokat az intézményvezetőket, civil és egy házi szervezeti képviselőket, cégvezetőket hívták meg, akik
helytállásukkal sikertörténetté tet-

ték a koronavírus-járvány első hulláma elleni védekezést Békés városában is.
- A közös munkában részt vevő intézmények, cégek, szervezetek nagyon gyorsan álltak át a kialakult vészhelyzet által megkívánt tempóra – emlékeztetett az
ünnepségen Polgár Zoltán alpolgármester, aki az elrendelt intézkedéseknek, a védekezés lépéseinek részletes és szemléletes összefoglalását mutatta be. Nem titkolta, hogy ezzel egy eseteges második járványhullámra való felkészülést is segíteni kívánják.

- Rendkívül fontosnak tartom,
hogy az itt megjelent vezetők mögött békési emberek százai, ezrei
sorakoznak, hiszen a sikerhez hozzátartozott az érintett dolgozók
megfeszített munkája és a békésiek példaértékű fegyelme is, így a
köszönet őket is megilleti. Hiszem,
hogy ez a munkában összekovácsolódott csapat nem csak az én, de
városunk bizalmát is bírja, így az
első hullám tapasztalataival felvértezve, felkészülten indulhatunk tovább az előttünk álló kihívások felé
– mondta el Kálmán Tibor polgármester. 
Sz. K.

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.
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.

Fotó: Gazsó János.

Rendőrségi
hírek

A tavaszi koronavírus-járvány idején helytállt intézményvezetőket, vállalkozókat, civil és egyházi szervezetek képviselőt
köszöntötte állófogadáson a városvezetés.

A Békési Rendőrkapitányság
augusztus 4-én szabálysértési őrizetbe vett egy 35 éves kamuti férfit, aki elment az élettársához annak ellenére, hogy a rendőrség ideiglenes megelőző távoltartó határozatban megtiltotta neki, hogy felkeresse őt. Ittas volt és agresszíven
viselkedett a nővel. A rendőrök a
férfit a távoltartás szabályainak
megszegése miatt három napon
belül bíróság elé állíthatják.

A járványügyi veszélyhelyzet miatt szokatlan időpontban, egy kánikulai augusztusi délutánon rendezte meg évenkénti díjátadóját a
Keresztény Értelmiségiek Szövetsége (KÉSZ) békési szervezete. A díjat ezúttal Dr. Csiby Miklós szülész-nőgyógyász főorvos kapta meg.
A tizenötödik KÉSZ díjátadónak a Galéria nagyterme adott otthont. Ennek patinás falai között lépett fel a kulturális műsorban Kelemen Kitti fuvolista, Trescsik Ádám
és Trescsik Áron harsonás, a zeneiskola növendékei, továbbá ifjabb
Mahovics Tamás szólónéptáncos,
Szeverényi Barnabás tanár úr, az
Izsó Borbála – Izsó Lajos néptáncos

páros, Pörneki Anikó énektanár és
Kovács Gabriella zongoratanár.
Az idei díjazottat Makláry Ákos
parókus, a KÉSZ országos elnöke
méltatta. A városunkban közismert
szülész-nőgyógyász hosszú éveken
át dolgozott a békési szülőotthonban, számtalan békési gyermek világra jövetelénél segédkezett, és
nyugdíjasként még ma gyógyít a

rendelőintézet szakrendelésein. Orvosi munkája mellett aktív a közéletben is. Hosszú éveken át volt a
helyi és a megyei képviselő-testület
tagja, jelenleg a Városvédő és Szépítő Egyesület alelnökeként, és a
Békési Fürdőért Közalapítvány elnökeként fejt ki tevékenységet a
békési emberek jólétéért.
Díját - amely egy Bende Róbert
keramikusművész által elkészített
angyalszobor - a szakmáját mélységes, keresztényi alázattal elvégzett
gyakorlásáért és aktív közéleti szerepvállalásáért vehette át. Sz. K.

Fotó: Gazsó János.

Dr. Csiby Miklós kapta az idei KÉSZ díjat

Dr. Csiby Miklós szülész-nőgyógyász
főorvos vehette át az idei KÉSZ díjat.

Interjú, Jegyzet

Békési újság

T i s z t a beszéd

Tisztelt olvasóink!
Új rovatot indítunk „Tiszta beszéd” címmel, melyben a város vezetőit (a
polgármestert és az alpolgármestereket) kérdezzük majd aktuális témákban.
Amennyiben önnek is van közérdekű kérdése, melyre választ várna, küldje el nekünk, és mi lehetőség szerint továbbítjuk a városirányítóknak. A kérdést elküldheti e-mailben a bekesiujsag@gmail.com címre, vagy bedobhatja
a Cerka papírboltban és a városi könyvtárban lévő gyűjtőládánkba.

Beszélgetőtárs:

Kálmán Tibor
polgármester

- Miért vezeti be a városvezetés a kisgyermekes családokat megsegítő 4 az 1-ben
bérletet? Mi az új támogatási forma lényege?
- A 4 az 1-ben bérlet esetében több célt
is figyelem előtt tartottunk, és ahogyan a
kezdeményezés neve is mutatja a fő cél a
kisgyermekes családok többrétű szórakoztatása. Városunkban számos kikapcsolódási, szabadidős lehetőség kínálkozik, ezeket szeretnénk most elérhetővé tenni a kisgyermeket nevelő családok számára. Fontosnak tartjuk, hogy minél
több fiatal sportoljon, mozogjon, ismerje meg a város értékeit, létesítményeit, ugyanekkor fedezze fel kulturális talentumainkat is, tehát
játszva művelődjön. Bízom benne ugyanakkor, hogy így a gyerekekkel
együtt a szülőket is ki tudjuk mozdítani egy kicsit.
A bérlettel tehát - melyet 3-10 éves korú gyermeket nevelő családok igényelhetnek - a gyerekek és velük együtt családonként egy szülő ingyen veheti igénybe 20 alkalommal a Dánfoki Üdülőközpont, tehát a szabadstrand, valamint 10-10 alkalommal az uszoda, a Jantyik
Mátyás Múzeum és a Püski Sándor Könyvtár szolgáltatásait. Ez utóbbi 10x1 óra internetet kínál az érdeklődőknek.
A kérelem az Önkormányzat honlapjáról letölthető vagy a Polgármesteri Hivatalban a szociális ügyintézőktől kérhető augusztus 15től.
- Milyen rendezvények megtartására nyílik mód augusztus 20-án
városunkban?
- Sajnos a jelenlegi helyzetben szigorú, ám indokolt szabályozásoknak kell megfelelnünk. Természetesen minden rendelkezésünkre álló
eszközzel azon leszünk, hogy a nemzeti ünnepet méltó módon megünnepelve emlékezzünk meg államiságunk történetéről. Augusztus
20-án, csütörtökön délelőtt 10 órától tartjuk meg a város hivatalos
ünnepségét a Hősök kapujánál, majd délután a Kecskeméti Gábor
Kulturális Központban a Ki-Mit-Tud? megyei tehetségkutató verseny döntőjére is sor kerül, a vonatkozó rendelkezések szem előtt tartásával. Úgy gondolom, hogy mindehhez biztosítani tudjuk a megfelelő feltételeket.
Ezzel összefüggésben fontos pozitívumként szeretném megemlíteni, hogy a kialakult helyzetben is él, lélegzik a város, mind intézményeink, mind civil szervezeteink helytállnak, rendezvényeink folyamatosak és várják az érdeklődőket.
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Jegyzet

Mai mozaik
A meghatározás szerint a mozaik olyan művészeti technika, amelyben kicsi színes üveg-, vagy kavicsdarabokból állítják össze a mintázatot. Mai történelmi helyzetünk érzékeltetésére próbálom most ezt a
régi mezopotámiai technikát alkalmazni.
Schmidt Mária minap az amerikai modell bukásáról beszélt, Amerika alatt nemcsak a kontinens északi részét, hanem az egész nyugati
kultúrát értve. A közismert „most
múlik pontosan” slágerbetéttel jelölik eszmei mondanivalójának lényegét, s bizony nagyon találó ez a
megjelölés. Míg mi, akik meg-, átés túléltük a kommunizmust, addig
Nyugat „megfizet azért, mert nem
akart tanulni a kommunizmus tapasztalatából”.
Híres, három évvel ezelőtti
tusványosi világpolitikai helyzetelemzésében Orbán Viktor emlékeztetett arra, hogy „míg a rendszerváltoztatás után készek voltunk
arra, hogy teljes hasonulással igazodjunk a Nyugathoz, addig mára
a saját utunkat akarjuk járni.” Ezt
érezte és tartotta anno Trump saját
megválasztásánál és a brexitnél is
fontosabbnak a V4-ek megerősödését, és mondta el első, nagy ívű beszédét Varsóban: „A Nyugatért folyó harcunk nem a harcmezőn kezdődik, hanem az elménkben, az
akaratunkkal és a lelkünkkel. Szabadságunk, civilizációnk és fennmaradásunk a történelem és az emlékezet kötelékein múlik.”
Schmidt Mária emlékeztet arra
is, hogy Orbán már akkor egyértelművé tette, hogy „27 évvel ezelőtt
itt Közép-Európában abban hittünk, hogy Európa a jövőnk. Most
azt érezzük, hogy mi vagyunk Európa jövője.” És ez múltunk megőrzésére kötelez bennünket. „Ne
akarja tehát a Nyugat átnyomni hozzánk megosztó, megfosztó ötleteit. Hagyjanak minket békében, hogy mi is békében hagyjuk őket! Nekünk nincs szükségünk genderelméletre, transzozásra! A mi nyelvünk több mint ezer

Pálmai Tamás

éve gendersemleges! Nem vesszük
át tőlük a faji szemléletet, mert ahhoz nekünk semmi közünk. Amerika és Nyugat-Európa dolgozza fel a
saját múltját, ha tudja, ahogy tudja, de ne akarja ránk tolni a saját
problémahalmazát, mert pont semmi közünk hozzá. A mi múltunkkal
majd mi foglalkozunk, a magunk
módján! Arrogáns felsőbbrendűségüknek nem maradt semmi alapja.
Nem akarunk olyanok lenni, mint
ők, sőt mindent megteszünk az ellenkezője érdekében! Mi Saját utunkat járjuk!”
Igen. A saját utunkat, saját értékeinkre vigyázva. A tudományban épp most hozott áttörést az Árpád-házi királyok genetikai azonosítására irányuló nemzetközi kutatás, melynek eredményei érintik az
egész magyar művelődést. „Ezek az
eredmények azt bizonyítják, hogy
az Árpád-ház férfi őseinek csak a
férfiakban öröklődő génszakasza
4500 évvel ezelőtt, az ókori Baktria
területén alakult ki. A kereszténység felvételével a dinasztia küldetése
szakrális szintre emelkedett, kiteljesedett.” - nyilatkozta Kásler Miklós, aki szerint „ideje lenne nálunk
is a politikai érzelmeket eltemetni,
és helyettük a tények felé fordulni.”
A napokban Müller Cecília nyilatkozott az Új embernek. Az újság
úgy mutatta be, mint aki a nyakában viselt kereszttel vallja meg hitét
és a KÉSZ Szent Adalbert díjának
kitüntetettje. Megtisztelő számunkra. Az interjúból meg kiderül, hogy
ő olyan, mint amilyenek mi is szeretnénk lenni és azt szeretnénk, hogy
nagyon sok magyar is ilyen legyen:
hitében szilárd, magyarságában tántoríthatatlan, örök határőrként éber,
emberként szelíd, szerető, de kőkeményen elkötelezett minden iránt,
ami keresztény magyar érték.
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Békési újság

Dr. Gáspár László professzorra emlékezve
A dobozi születésű, de Békésen eltemetett Dr. Gáspár László profes�szor sírjánál tartottak megemlékezést július 21-én. A Malomvégesi
temetőben megrendezett alkalmon jelent volt dr. Gurmai Zita, az
MSZP frakcióvezető-helyettese, továbbá a párt Békés megyei vezetői és több tagja, valamint Gáspár László egykori kollégái, tisztelői.
Megemlékező beszédet mondott
Dr. Köteles Lajos mondott, felidézve Dr. Gáspár László alakját.
Az 1937-ben született pedagógus
pályáját tanyasi tanítóként kezdte
Mezőhéken. Később elvégezte az
ELTE magyar szakát és a Magyar
Tankönyvkiadó felelős szerkesztője lett. Közben kidolgozott egy kísérleti oktatási programot és igazgatóként lehetőséget kapott ennek
megvalósítására a Szentlőrinci Általános Iskolában. Folyamatosan
képezte magát: a neveléstudományok kandidátusa, majd a neveléstudományok doktora tudományos fokozatokat is megszerezte. A
Pécsi Egyetem docense lett, majd
megkapta az egyetemi tanári kinevezését. 1978-ban Állami Díjban,
1987-ben Gyermekekért Díjban,
1995-ben Kiss Árpád Díjban részesült. Több pedagógiai könyvet
írt. Beválasztották a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógia
Bizottságába, és több más neves
szakmai szervezet elnöki tisztségét
is ellátta.
Kidolgozta a szentlőrinci iskolakísérlet középiskolai változatát,
majd otthagyva pécsi egyetemi
karrierjét, 1987-ben Jakó István

tanácselnök hívására visszaköltözött Békés megyébe, hogy a kísérleti program középiskolai vál-

Számos egyetemi tanárt vont be
a programba. Dr. Gáspár László
1993-ban lemondott iskolaigazgatói tisztségéről, majd 1994-ben
Sarkadról is távozott. Ezt követően a Békéscsabai Kőrösi Csoma
Sándor Főiskola főigazgató-helyettese, gyakorlatilag Dr. Köteles
Lajos közvetlen helyettese lett.

és haláláig a tagja. Szintén tagja az MSZP Országos Választmányának.
- 1998-ban hunyt el. A szakmában korát szinte mindenben
megelőző pedagógiai gondolkodónak tartják. Több könyv, írás jelent meg róla. Nemzetközi szintű
pedagógusnak tekinthetjük, aki-

Egykori kollégái és MSZP-s párttársai emlékeztek a Békésen eltemetett Dr. Gáspár László neveléstudományi professzorra a minap. Középen koszorúval a kezében dr. Gurmai Zita, az MSZP frakcióvezető-helyettese.

tozatát Sarkadon valósítsa meg.
Így lett 1987-ben a Sarkadi Ady
Endre Gimnázium és Szakközépiskola igazgatója, amely később a
Sarkadi Ady Endre Kísérleti Középiskola nevet vette fel. Sarkadon
megalapította a Neumann János
Innovátorképző Egyetemet, amely
távoktatási módszerrel dolgozott.

Kutatási területe a pedagógiai
innováció és az emberi erőforrások
fejlesztésének területe volt. Sokan
akarták látni és tapasztalni, hogy
miként lehet egy gyerekközpontú
iskolát teremteni, vonzó pedagógiai programmal, egyedi arculattal.
Gáspár László Békés megyében
egyik alapítója volt az MSZP-nek

ről mégis sajnos keveset tudunk –
mondta el a Békési Újságnak Molnár Gábor Zsolt, a békési képviselő-testület MSZP-s tagja.
Dr. Gáspár László Békésen van
eltemetve, sírja szépen gondozott,
melyet ezen a megemlékezésen
megkoszorúzott az emlékezők közössége.

Az első világháború békési Újabb áramszünet
áldozataira emlékeztek
Július 28-án a békési önkormányzat az első világháború kitörésére
emlékezett a világháborús emlékműnél.
A békési önkormányzati képviselők és külsős bizottsági tagok, valamint Tárnok Lászlóné jegyző július 28-án az első világháborús emlékműnél koszorút helyeztek el és
mécseseket gyújtottak a több mint
700 békési áldozat emlékére. Mucsi András képviselő, történész rövid megemlékező beszédében em-

lékeztetett: július 28-a kétszeresen
is gyásznap a békésieknek: ezen a
napon tört ki 1914-ben a nagy háború, amely sok száz békési család
fájdalmát jelentette, másrészt ekkor volt az 1980-as gátszakadás. Elmondta: egy igazságosabb békével
talán a második világháború is elkerülhető lett volna.

Az NKM Áramhálózati Kft. a Békés városát ellátó közcélú villamoshálózaton előre tervezett munkálatokat fog végezni, melynek időtartamában a villamosenergia-szolgáltatás szünetelni fog.
Időpontja: augusztus 13. csütörtök 7:30-16:30 között, a következő területeken:
Bocskai utca 21-83., 16/1-70.; Galamb utca 1-37.,2 /1-22.; Jámbor utca
1-9-, 2-34.; Jégveremi Kert 1-10005 HR., 2-9996.; Kasza utca 1/1-15.,
2-16.; Kispince utca 15-75., 16-100.; Kopasz utca 1-45., 2-58.; Nagykert
33-9885., 28-9888.; Nyíri utca 1-19., 2-20.; Sodrony utca 1-31., 6-16.;
Szécsénykert 10082 hrsz.


Lapunkat kéthetente keresse a postaládájában!
Békési Újság – a békési családok lapja.

Interjú

Békési újság
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Békési sorsok, békési arcok
Helyzet van…

Ugye ismerős a címben leírt kifejezés. Amikor valami hirtelen probléma jelentkezik, előszeretettel használjuk. Nos, vannak, akik ilyenkor kedvező helyzetben vannak, mert csak egy telefon és már intézkedik is a helyzet megoldásáról egy kedves, intelligens, toleráns
fiatalember, Füredi János. Ismerjék meg Önök is ezt a mosolygós,
jó humorú, sokoldalú férfit!
ben tartjuk a dolgokat, 90 százalékban csökkent a bérlakások lelakása, és a különböző tartozások
nagysága.
- A hallottak alapján úgy érzem jogos a kérdés, mennyi az ön
munkaideje?

- Hivatalosan 12-től 20 óráig
tart, de a valóságban 24 órás elérhetőséget jelent.
- A politika sem teljesen idegen öntől, hiszen indult az önkormányzati választáson. Hogy látja
ezt így visszatekintve?
- Valóban indultam a kerületi
képviselőválasztáson egy nagyon
komoly ellenfél, Rácz Attila ellen,
aki már régen a testület tagja, és
mindössze tíz szavazattal maradtam le. Bevallom, 2-3 napig ros�szul esett ugyan, de az a fajta va-

Akadémia szociális szakán. Erre
a továbbképzési lehetőségre Mucsi András hívta fel a figyelmemet és ő a mentorom is egyben.
Levelező oktatási formában tanulok, mert így összeegyeztethetem a munkámmal. Ez azt jelenti, hogy e-mailben kapom meg a
tananyagot, havonta egyszer előadást hallgatok és félévente vizsgázom. Bár már rendelkezem
többféle végzettséggel, van érettségim, szakmunkás vizsgám kerékpár műszerészként, vagyon-

Fotó: Gazsó János.

- Ön, ha jól informálódtam, lakásgondnok a BKSZ-nél. Mit kell
értenünk ez alatt?
- A BKSZ, azaz a Békési Kommunális és Szolgáltató Kft. az önkormányzathoz tartozik. Ezen belül én az önkormányzati bérlakásokkal foglalkozó résznél vagyok.
Az én felelősségem az önkormányzati bérlakások állagának megőrzésére figyelés, a folyamatos kapcsolattartás a lakókkal, a felmerülő problémák megoldásában a
segítésük, a meghibásodások javításának megszervezése, szakember küldése, ellenőrzése, és az esetlegesen adódó konfliktushelyzetek
megoldása. Leggyakoribb gond
a víz-, villany-, gázberendezések
meghibásodása, szerelése, pótlása
szokott lenni. Ilyenkor, ha a lakó
megkeres, egyeztetek a feletteseimmel, majd az engedélyezés után
szakembert keresek, végül az elkészült munkát ellenőrzöm. Engem
könnyű elérni, hiszen mindenütt
ki van téve az elérhetőségem, de
szájról szájra is terjed ez, na meg
a folyamatos kapcsolattartás is
nagyban segít a lakóknak.
- Mióta van ezen a poszton és
milyen eredménnyel?
- Ez a pozíció 2015 óta létezik,
és azóta vagyok itt. Mucsi András
képviselő kezdeményezésére jött
létre, és az idő igazolta, hogy volt
értelme. Amióta ilyen módon kéz-

gyok, aki nem nyaldossa a sebeit,
hanem továbblép.
- Ennyi volt vagy lesz folytatás?
- Jelenleg a KDNP békési szervezetének és a megyei szervezetének is a titkára vagyok, valamint
helyben a lakásügyi bizottságban
is tag vagyok, és ez egyelőre elég
nekem. Persze azért még benne
van az újraindulás lehetősége…
- Információim szerint még tanul is. Igaz ez?
- Igen, hiszen harmadéves leszek ősszel a Baptista Teológiai

őri és boksz bírói vizsgám, de ez
a mostani diplomaszerzés sokat
segíthet a munkám tökéletesebb
elvégzésében, segíthet a mindennapi feladataimban, ezért tartom
fontosnak elvégezni.
- Alaposan kihasznál minden
percet. Mit szól ehhez a család?
- Megértőek, bár nem egyszerű
az egyeztetés. Elfogadják a helyzetet. Természetesen hiányolnak, de
annál nagyobb az öröm, ha végre
velük lehetek.
- Ha már szóba került a család,
mit szabad tudni róluk és a magánéletéről?
- A feleségem, Ildikó, óvodában dolgozik és három gyermek
boldog szülei vagyunk. Barbara 13 éves és kiváló hiphop táncos, sőt segédtanár is egyben, Janika 7 éves és a kézilabda a mindene, Botond pedig 4 éves és óvodás. Büszke vagyok a családomra,
mindig megoldjuk, amit kell, ös�sze tudunk hangolódni. Otthon
nincs munkamegosztás, minden
feladat mindenkié, az oldja meg,
aki előbb odaér. Még arra is van lehetőségem, hogy ha egy kis csendre, magányra vágyom, elmenjek
vadászni vagy horgászni, de imádok a családommal kirándulni is.
- Szerintem ön egy nagyon sokoldalú ember, de hogyan látja önmagát?
- Egyszerű, mezei „parasztgyerek” vagyok. Tudom honnan jöttem és hova tartok. Maradok, aki
voltam és csak annyit változom,
amennyit a világ megkövetel.
Gugé
Következő beszélgetőtárs a „Libás
tanyás” Molnár István lesz.

Hirdessen a Békési Újságban! Hívjon minket! Telefon: 0036-30/432-20-30.
Lapunk kéthetente öt településen jelenik meg. Hirdetése mintegy 24 ezer személyhez juthat el.
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Hirdetmény, Hirdetés

Békési újság

A Fenntartható Térségért Alapítvány (FETA)
GINOP-3.3.3-17-2019-00150
számú, „Teljesedj ki - új lehetőségek a virtuális világban” című
projektjével támogatást nyert el
a digitális írástudás fejlesztésére.
A projekt keretén belül az alapítvány a békési és szarvasi járás 9 településén élők részére
(5000 fő alatti települések) digitális tudást és digitális eszközöket népszerűsítő kampányt biztosít. Az alapítvány a projekt által motiválni kívánja a térségben élőket a digitális készségek
elsajátítására.
A projekt keretében az alapítvány minden településen elméleti
és gyakorlati foglalkozásokat tart
a helyi lakosok számára díjmentesen. A rendezvényeken olyan
mindennapi témákat dolgoznak fel, mint például az internetes biztonság, a közösségi oldalak
használata, az internetes vásárlás,
az ügyfélkapu használata.

Vicc
A szőke nő megáll egy kirakat előtt, és olvasni kezdi a kifüggesztett reklámtáblát:
„Amit nem lát a kirakatban,
azt megtalálja a boltban!”
Erre bemegy és azt kérdezi:
- Tessék mondani, itt van az
anyukám?
- Miért lenne itt?
- Mert a kirakatban nem látom...

MEGEMLÉKEZÉS

POCSAJI MIHÁLY
halálának 1. évfordulóján.

Nem vársz már engem ragyogó szemekkel,
nem örülsz már nekem szerető szíveddel.
De bennem él egy arc ,
egy védtelen szeretet,
amit tőlem soha senki el nem vehet.
Telhetnek hónapok, múlhatnak évek,
Szívből szeretünk, s nem feledünk téged.
Soha el nem múló szeretettel emlékezik:
felesége, a Károlyi család, testvérei,
és a jó szomszédok.

A projekt által érintett települések: Tarhos, Bélmegyer,
Kamut, Murony, Köröstarcsa,
Békésszentandrás, Kardos, Csabacsűd, Örménykút.
Az alkalmakról a pontos részleteket a https://www.
facebook.com/teljesedjki/ oldalon naprakészen olvashatnak a jelentkezők, vagy érdeklődhetnek a következő telefonszámon: +36-30/65-41-686.
Várjuk azon intézmények,
civil szervezetek, közösségek
jelentkezését a fenti településekről, akik szeretnék igénybe venni a szolgáltatást, szívesen fogadják az ingyenes programokat.

Világszínvonalú
hajtetoválás Békésen!

Hajszálsűrítés,
Kopaszodást eltüntető tetoválás!

A hajtetoválás egy olyan fájdalommentes esztétikai kezelés, amely hosszú távon megoldást nyújt:
 kopaszodásra
 hajritkulásra
 foltos – teljes hajvesztésre (Alopecia)
 műtéti és baleseti hegek eltüntetésére

Haj mikropigmentáció
– az egyetlen megoldás
minden hajvesztési problémára!
Ingyenes személyes konzultáció!

Több információ: www. skalptetovalas.hu
Bejelentkezés telefonon: 0036-20/352-85-88
Cím: Békés, Széchenyi tér 8.

hírek, interjú

Békési újság

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


Újabb támogatás
kisgyermekes
szülőknek
(Folytatás a címoldalról)
Az újonnan bevezetett támogatásra Békés Város Önkormányzata 25 millió forint értékben különített el forrást, amely egyelőre csak
erre az évre vonatkozik. A támogatásra jogosultak a bérletet a Békési Polgármesteri Hivatal Igazgatási
Osztályán augusztus 15-től november 30-ig igényelhetik.

NÉVJEGY

Staféta

Név: Vámos Bence
Foglalkozás: O nline marketing,
Front-end fejlesztő
Kedvenc zene: Her kules – Bírnom kell a
célig
Kedvenc film : For rest Gump
Kedvenc étel, ital: barátnőm húslevese,
Coke zero
Kedvenc hely: az otthonom
Kedvenc idő töltés: biciklizés
- Milyen út vezetett el oda, ahol
most tartasz?
- Alapvetően egy dolog határozta meg az életemet, az, hogy katona szerettem volna lenni. Ebből az okból jelentkeztem a Szegedi Tudományegyetemre. Szeretek focizni, ezért eljártam kisebb
mérkőzésekre egy csapattal. Az
egyik meccsen elszakadt mindkét belső szalag a térdemben, így
a katonaságról szőtt álmaimról le
kellett mondanom. 22 évesen újra kellett terveznem az életem, új
célt kerestem. A szerelmemmel elköltöztünk Budapestre és kaptam
egy lehetőséget, hogy a Fővárosi
Nagycirkuszban dolgozzak. Marketing asszisztensként kezdtem, és
egy sikeres projekt után előléptettek marketing menedzserré. Egy
kolléga távozása után úgy döntöttem, szeretnék az online szekcióban dolgozni. Én kezelem a Fővárosi Nagycirkusz több online kommunikációs csatornáját. Autodidakta módon elkezdtem tanulni a
webszerkesztést. A Fővárosi Nagycirkusz új weboldalán több aloldalt
én alkottam, így a vezetőség úgy
döntött, hogy szakirányú iskolában tanuljam ki a webfejlesztést.
Örülök, mert megtaláltam az új
célom, ami nem csak az, hogy kiváló webfejlesztővé váljak, hanem
a mozgásszeretetem miatt, hogy

a „legedzettebb informatikus” legyek.
- Mit tartasz az eddigi legnagyobb sikerednek?
- Szerencsés vagyok, mert a
munkám során nagyon sok lehetőség adódik, hogy maradandó dolgokat alkossak. Két év alatt volt
projektem Spanyolországban, Izraelben és Albániában. A legnagyobb sikeremnek mégis a „Zene
mindenkinek” nevű eseménysorozat létrehozását és sikeres lebonyolítását tartom. Nagyon szeretem a
szülővárosomat, régi álmom volt,
hogy visszaadjak valamit, ennek a
csodálatos közösségnek. Az Emberi Erőforrások Minisztérium által
kaptunk lehetőséget, hogy kulturális eseményt hozzunk létre Békésen. Amikor elkezdtük a tervezést,
beütött a pandémiás helyzet. Rengeteg dolgozó került bajba, köztük énekesek, technikusok is. Ekkor jött a gondolat, hogy ezzel nem
csak a békésieknek tudunk zenés
eseményt létrehozni, hanem még
segíteni is tudunk. Négy héten
át, minden szombaton, szabadtéri
koncertekkel kedveskedtünk a békési közönségnek. Nagyon kedvező
fogadtatása volt. Örülök, hogy ebben a projektben Édesapámmal és
jó barátaimmal dolgozhattam.
- Hogyan képzeled el az életedet
10-20 év múlva?

Rovatgazda:
Serfecz Dávid

Fotó: Nagy Attila.

Ebédrendelés
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- Családcentrikus ember vagyok.
Hiszek abban, hogy a gyermeknevelés a legfontosabb dolog egy ember életében, hiszen ők általuk válik igazán halhatatlanná az ember,
így minimum egy háromgyermekes
édesapaként képzelem el magam.
Én is és barátnőm is nagyon szeretjük a kutyákat, így mindenféleképpen lesz kettő is. Azt szeretném,
hogy a gyermekeink és a kutyák
együtt nőjenek fel, hogy az állatok
iránti szeretet és tisztelet már egészen kis koruktól meglegyen bennük. Szeretnék beindítani egy vállalkozást, így remélem 10 év múlva sikeres üzletember leszek, hogy
a családom semmiben ne szenvedjen hiányt. Nagyon aktív életet élek
és ezt idősebb koromban sem szeretném elengedni. Fontos, hogy a
sport szeretetét is átadjam a majdani gyermekeimnek. Én így képzelem el magam, egy szerető családban, egészségben, boldogságban.
A Stafétát Nagy Attilának
adom tovább.

Megújult feltételek a házasságkötési ceremóniáknál
Az anyakönyvi rendelet módosításával megváltoztatta a házasságkötés költségeit, lebonyolítására vonatkozó szabályait Békés Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete. A rendelet
most már tartalmazza a családi
események – névadó, házassági

évforduló, fogadalom megerősítése - lebonyolítási rendjét is.
A módosított rendelet érinti többek között az anyakönyvvezető hivatali helyiségében a páron kívül
ott tartózkodható személyek számát. Így a házasulandó páron és a
két tanún kívül további 6 fő lehet

jelen az eseményen, amennyiben az
ingyenes alapszolgáltatás lebonyolítását választják munkaidőben, a
hivatali helyiségben. Szabadtéren
anyakönyvi és családi esemény kizárólag április 1. és szeptember
30. napja közötti időben tartható és engedélyezhető, kedvező idő-

járás esetén. A munkaidőn kívül
eső anyakönyvi és családi események esetén, amennyiben a díszteremben a helyszín, 31750 forintot
szükséges fizetni, a hivatali helyiségen kívüli lebonyolítás esetén pedig 50800 forintot számolnak fel a
szolgáltatás díjaként.
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hirdetés

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

Lapunkban KIZÁRÓLAG olyan
ingatlanhirdetéseket teszünk közé,
amelyben FELTÜNTETIK
AZ INGATLAN IRÁNYÁRÁT is.
Megértésüket köszönjük.
Ingatlan 2 millió forintig
Lakható kis hétvégi ház gyümölcsöskerttel
Békés-Rosszerdőn eladó. Irányár: 1,8 millió Ft.
Érd.: 20/39-23-451, 66/634-372, este.
Ingatlan 2-5 millió Ft között
780 m2-es telken, felújításra szoruló kis ház telekáron eladó, 2,5 millió Ft-ért. Csak készpénzes
vásárlás lehetséges. 30/30-57-955.
Mátra utcában, a fürdő szomszédságában
nagy portával rendelkező, felújítandó ház eladó.
Irányár: 4,9 millió Ft. Érd.: 20/33-93-474.
Ingatlan 5-7 millió Ft között
Csatárkertben tanya eladó kövesút mellett 6 millió Ft-ért. Tel.: 30/96-18-765.
Ady 6-ban III. emeleti, erkélyes lakás eladó.
Irányár: 6,7 millió Ft. Érd.: 70/568-77-59.
Ingatlan 7-10 millió Ft között
Fáy utca 5/1-ben, első emeleti, 58 m -es lakás
eladó. Irányár: 10 millió Ft. Érd.: 30/736-97-48.
2

Ingatlan 10 millió Ft fölött
Irányi utcában kétszobás ház eladó 12 millió Ftért. Tel.: 30/96-18-765.
A Kodály utcában kétszintes, tégla, összkomfortos, ötszobás családi ház eladó 12,3 millió Ftért. 30/322-53-33.
Második emeleti, háromszobás, erkélyes lakás
eladó 13,5 millió Ft-ért. Tel.: 20/326-79-26.
Karacson negyedik emeleti, kétszobás lakás
plusz egy garázs eladó, vagy kertes házra cserélhető. Irányár: 13,6 millió Ft. Tel.: 70/682-6820.
Gagarin utcában kétszobás, ebédlős, felújított
ház eladó. Irányár: 14,49 millió Ft. Érd.: 30/51365-76.

Dolgozzon
otthonában!

Kozmetikai dobozok hajtogatása
és egyebek elérhetőségei.
Érd.: 06-90-60-36-07
(audiopress.iwk.hu
635 Ft/min, 06-209104517)

Békési újság

Apróhirdetések
Háromszobás családi ház bútorokkal együtt eladó a Rákóczi u. 18. alatt. Irányár: 17 millió Ft.
Tel.: 20/88-620-77.
Két és fél szobás, összkomfortos kertes családi ház garázzsal, melléképülettel eladó Gyulán.
Irányár: 20 millió Ft. tel.: 30/648-39-12.
Durkó u. 1. szám alatti háromgenerációs családi ház eladó. Irányár: 25,5 millió Ft. Tel.: 70/27495-55.

Kiadó ingatlan
Egyszobás, második emeleti lakás egyedülálló
igényes személynek vagy idősebb párnak kiadó.
70/21-60-092.

Kert, szántóföld
1108 m2-es zártkert kőházzal a Sebőkben eladó.
Villany, fúrt kút van. Irányár: 950 ezer Ft. Érd.:
20/92-93-720.
4220 m2-es kert a Malomasszonykertben, a zsiliptől 500 méterre eladó. rajta 500 m2-es fóliaváz, víz, háromfázis, gazdasági épületek. Érd.:
20/325-40-74.
Malomasszonykertben kert eladó. Érd.: 20/36708-50.

Jármű, alkatrész
Régi motorokat keresek, vásárolok: Simson, MZ, Jawa, Pannónia, stb. Telefon:
0036-20/572-51-42.
2 db Piaggio Liberty robogó eladó, vagy kisebb
robogóra csere érdekel. Tel.: 30/457-23-02.
MTZ traktor alkatrészek eladók. Tel.: 66/411-857,
este.
Felújításra szoruló kétütemű Trabantok, bontott és új alkatrészekkel egyben eladók. Tel.:
30/609-15-42.

Állat
Előnevelt gyöngyösök eladók, továbbá étkezési tyúktojás és fürjtojás eladó. Hajnal u. 19. Tel.:
30/85-81-911.
Kacagó gerlék eladók. Tel.: 30/433-79-89.
Előnevelt csirke eladó. 20/597-35-84.
Gyönyörű, játékos, szelíd kiscicák ingyen elvihetők. Tel.: 30/214-75-81.

Társkeresés
23 éves fiatalember párját keresi komoly kapcsolatra. Tel.: 70/539-52-90.
Látássérült, zárkózott, komolyzenét kedvelő, 27
éves békési fiatalember feleséget keres. 70/26868-15.

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 18. kedd 12 óra

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.

Munkát keres, ajánl
Napi két órában házimunkákban besegítő, egyedülálló, nyugdíjas, minden káros szenvedélytől
mentes hölgysegítőt keresünk. 70/236-35-37.
Házkörüli vagy kerti munkát, idősgondozói, nekik kisegítői munkát keresek. Tel.: 70/519-87-54.
Takarítói munkát keresek magányszemélyeknél,
vállalkozásoknál, cégeknél. Tel.: 20/430-99-66.
Sürgősen keresek női-férfi munkaerőt, békési lakost, hosszú távra. Megbízható személyt.
70/626-95-10.
Időseknél kisegítői munkát keresek, pl. ebédhordást, bevásárlást, ügyintézést. Tel.: 30/357-1843.

Egyéb
Akció! Száraz kemény konyhakész tűzifa
eladó. 3000 Ft/mázsa. Tel.: 0036-20/3966642.
Elektromos masszírozó fotel eladó Muronyban.
Ár megegyezés szerint. 30/394-95-55.
Eladó: 2 db 1000 l-es vastartály, 10 kg-ig mérő
skálás mérleg, olasz tésztakészítőgép, használt
34-37-es görkorcsolya, 41-es új férfi bőrcipő,
30 m2-es vas fóliaváz. Érd.: 20/325-40-74.
Vásárolnék 2 dl és 5 dl szódásüveget, szerszámokat, húsdarálót, háború előtti pénzérméket,
katonai tárgyakat, régi disznótoros asztalt, hústokot, lócát, padot, gyaluasztalt, satupadot, teljes hagyatékot. Tel.: 30/24-56-925.
Eladó: sarokülő garnitúra fotellal, 2 db gázpalack, sziesztakályha, búvárszivattyú, 22-es
elektromos húsdaráló, nyolcfokos kitolható alulétra, 2x3 m-es perzsaszőnyeg, üstház üsttel,
kárpitozott székek. Tel.: 70/553-63-10.
Szekrénysor, ebédlőasztal, konyhaszekrény eladó. Érd.: 20/571-83-79.
Lekvárnak való szilva eladó. 70/210-19-33.
Jó állapotú, lábon álló asztalsparhert 30 ezer Ftért eladó. Tel.: 66/416-580, délután. Durkó u. 4.
Eladó: franciaágy, 2 db rekamié, szekrénysor, kanapé, kolbásztöltő, bontott cserép. Érd.:
70/241-82-97.
Veres szilva és besztercei szilva szedéssel eladó. 20/355-77-26.
20-as rózsaszínű, kislánynak való, alig használt
gyermekkerékpár megkímélt állapotban eladó.
Tel.: 70/539-52-90.
Gyermek íróasztal eladó 6000 Ft-ért. Érd.:
30/533-80-08.
5 kg-os nagykalapács és 5 tonnás olajemelő eladó. Tel.: 66/411-857, este.
Eladó: ágyneműtartós heverő, bakelit lemezek, CD lejátszó, hálózsák, szobaantenna. Tel.:
30/467-13-39.
Eladó: 200 l-es egyspirálos, hőszigetelt víztartály, első világháborús fotók, képek. Érd.:
70/673-55-01.
Gyulán eladó: kétszárnyú fakapu hat kerítésbetéttel, NB méhkaptár keretekkel, méhészeti kellékek, 720 ml-es üvegek lapkával. Tel.: 30/64839-12.

Eladó: öntvény 170-es fürdőkád, öntvény radiátorok, harmonikaajtók, kéményes gázkonvektorok, szúnyogháló ajtók. 30/530-96-23.
Eladó: nagyméretű ágyneműtartó, kétégős palackos gáztűzhely, talpas mosdókagyló (halványzöld), műanyag kannák, WC kagyló. Tel.:
30/74-84-468.
Bontásra eladó egy 600 m2-es, 10 m széles
duplavázas fóliaváz. 250 m2 területű horganyzott
váz, 70 cm-es ventillátorlapát 3 fázisú villanymotorra egybeépítve eladó. Érd.: 20/325-40-74.
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.
Terménydaráló eladó 22 ezer Ft-ért. Tel.:
70/279-39-73.
70 cm képátlóval kifogástalan színestévé 5000
Ft-ért eladó. Hajnal u. 19. Tel.: 30/85-81-911.
Kisbálás búzaszalma eladó. Szállítás megoldható. Tel.: 30/433-79-89.
6,7 m3 száraz, konyhakész tűzifa kedvező áron
eladó. Tel.: 70/230-45-75.
Vállalkozásból megmaradt műkő virágváza eladó áron alul. Temetőbe vagy teraszra alkalmas.
Tel.: 30/813-03-94.
Teljesen felszerelt, jó állapotú, világoskék-fehér
színű, 20-as KTM kerékpár eladó. Tel.: 20/42660-50.
Kisbálás hereszéna, nagy leánderek (különféle
virágú, rózsaszín, fehér, piros színben) eladó.
Érd.: 20/31-40-954.
Eladó: lábon álló gáztűzhely, javításra szoruló
kerámialapos villanytűzhely, etetőszékek, 5 l-es
borosüvegek, zsíros bödönök, fakarnisok görgővel (kb. 230 cm), 220 l-es cefrés hordók, villamos sövényvágó, fúrógép, retro konyhabútor,
fehér műanyag kerti bútor. Tel.: 66/637-187.
Házi készítésű, jól bevált 300-as keltetőgép eladó. 20/597-35-84.
Eladók: zsíros bödönök, kerti lóca, zománcos
edények, konyhai eszközök, 39-es gyógyszandál,
kerti szerszámok. Érd.: 70/673-55-01.
Eladó: kovácsoltvas bográcstartó nyárssal, kukoricadaráló, kukoricamorzsoló, 10 m-es félcolos slag, német masszázsfotel, vízszintező, 1
pár súlyzó, fűrészek, műanyag bödönök, munkaasztal székkel. Tel.: 30/272-43-50.
Régi réztárgyakat, mozsarat, vasalót, kardot, bajonettet, régi pénzt vennék. Tel.: 20/49-521-73.
Eladó: régebbi 28-as női Csepel kerékpár, gumicsizmák, retro előszobafal a hetvenes évekből
(190x95 cm). Érd.: 70/673-55-01.
Gyulán eladók leánderek, citromfa, hibiszkusz,
babérlevélfa. Tel.: 30/648-39-12.
Eladó: női és férfi kerékpár olcsón, asztalok,
székek, összerakható szép csempekályha, gázmelegítő palackkal. Rákóczi u. 18. Tel.: 20/88620-77.
630-as Slavia légpuska és rohamsisak eladó.
Tel.: 20/49-521-73.
Felújított 120 l-es villanybojler eladó. 70/21-60092.

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.

Hirdetés, Hirdetmény

Békési újság
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Gyulai Szakképzési Centrum
Ady Endre–Bay Zoltán Szakgimnáziuma
és Szakközépiskolája

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)
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

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

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

SZAKMAI FÓRUM
A BÉKÉSI TERMELŐKNEK
„Az élhetőbb békési városközpont kialakítása” című
projekt keretében a belvárosban megvalósuló fejlesztéseken túl cél az is, hogy a települési arculat javuljon és
a békési identitás erősödjön. Ennek egyik eleme, hogy
összeállításra került egy olyan, korábban a Békési Újság hasábjain is közzétett adatbázis, amely tartalmazza
a helyi termelőket és a helyi termékeket. A mindenki
számára szabadon elérhető és folyamatosan frissülő adatbázis célja az, hogy a békésiek és a Békésre látogatók ismerjék
meg a városban előállított értékeket, valamint a helyi termelők és termék-előállítók piaci pozíciói javuljanak.
Az adatbázis nyitott, tehát a békési termelőknek továbbra is lehetőségük van, hogy bekerüljenek és termékeiket ezen
csatornákon keresztül is ajánlják. A teljes adatbázis a www.
bekesvaros.hu/bekesitermekek oldalon érhető el, ahol a
termelők elektronikus elérhetőségei és további információk is
megtalálhatóak. A termelőkről, a termékekről, a békési vásárlási lehetőségekről folyamatosan megosztásra kerülnek információk a www.facebook.com/bekesitermek oldalon.

Adószám:
18392607-1-04.

Annak érdekében, hogy a termelők termékeiknek megfelelő piacot találjanak, és minél több csatornán tudjanak

értékesíteni, szakmai fórumra kerül sor augusztus 20án 11 órától a Kecskeméti Gábor Kulturális Központban. A meghívott előadókkal a résztvevők az olyan fontos
kérdéseket járják körbe, mint a termékfejlesztés, a termelők
online megjelenési és értékesítési lehetőségei, a védjegy lehetőségei, illetve a Békés Kártya.
A rendezvényen való részvétel díjmentes, de előzetes regisztráció szükséges! Regisztrálni a bekesitermek@gmail.
com e-mail címre küldött levéllel és a Békési Termék
facebook oldalon közzétett jelentkezési lapon keresztül lehet.
A projekt Európai Uniós támogatás segítségével, a Széchenyi
2020 program keretében valósul meg.
Projekt címe: „Az élhetőbb békési városközpont kialakítása”
Projekt azonosító: TOP-2.1.2-16-BS1-2017-00007
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Hírek, Hirdetés

Békési újság

Lemezbemutató
koncert
Az Akela zenekar tagja, Arany
Máté gitáros mutatja be új lemezét a zenebarátoknak augusztus
14-én, pénteken 21 órától a Kecskeméti Gábor Kulturális központban. Jegyek kizárólag a helyszínen,
a koncert előtt vásárolhatóak, korlátozott számban, ára felnőtteknek
1500 Ft, diákoknak 1000 Ft.

Korábban lesz
az Apostol koncert
Sikerült a zenekarral találni egy korábbi időpontot, így
szeptember 17-én, csütörtökön 19 órától tudja pótolnia a
járványhelyzet miatt korábban
elhalasztott Apostol koncertet
– tájékoztatott a Kecskeméti Gábor Kulturális Központ.
A helyre szóló jegyek már csak
korlátozott számban kaphatók
a központ recepcióján. Az 50
éves jubileumi koncertre már
korábban megváltott jegyek
természetesen érvényesek erre
a napra.

Közlekedési baleset
A Széchenyi téren július 28-án 9
óra 45 perc körül elesett és nyolc
napon túl gyógyuló sérülést szenvedett egy elektromos kerékpárral
közlekedő nő. A baleset okát és körülményeit a Békéscsabai Rendőrkapitányság vizsgálja ki.

KLÍMATUDATOS BÉKÉS
Békés Város Önkormányzata a „Zöld 14” BékésBihor Eurorégió Fenntartható Fejlődéséért Egyesülettel közösen sikeresen pályázott a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programban
(KEHOP). A projekt keretében a klímaváltozással kapcsolatos információk és tudás megosztása, a
szakmai párbeszéd kialakítása és fenntartása, valamint a jó gyakorlatok átadása okán a szakmai szervezetek és a helyi szereplők bevonásával klímatudatosságot erősítő szemléletformálási workshopok és
klímavédelmi konferencia kerültek megszervezésre,
valamint megkezdte munkáját a klímavédelmi kerekasztal.
Augusztus 5-én a Dánfoki Látogatóközpontban
két klíma-tudatosságot erősítő workshopra került sor. Egyik a térség települési önkormányzatai
dolgozóinak részére, a másik a térségben működő
oktatási intézmények pedagógusai számára. Az interaktív, gyakorlatorientált program célja a klímaváltozással kapcsolatos összefüggések és problémák
bemutatása, az önkormányzat munkatársai számára
a környezeti hatásokat csökkentő megoldások feltárása és az önkormányzat részére a jó gyakorlatok
megismertetése, a pedagógusok számára kiemelve
a környezeti szemléletformálás fontosságát a gyerekek, fiatalok körében.
Augusztus 6-án kezdte meg alakuló ülését a Települési Klímavédelmi Kerekasztal. Bemutatták
a „Klímatudatos Békés” projekt céljait, a klímavál-

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

tozással kapcsolatos legújabb modelleket, jó gyakorlatokat, továbbá a korszerű fejlesztési lehetőségeket,
majd a szakértők a résztvevőkkel közösen egyeztették a készülő települési klímastratégiát. A résztvevők megoszthatják véleményüket, észrevételeiket,
feltehetik kérdéseiket, ezzel is segítve a tervezési
munkát.
A kerekasztal után rendezték meg a Klímavédelmi Konferenciát. A konferenciát Kálmán Tibor,
Békés város polgármestere nyitotta meg, majd átadta nyereményét a „Klímaváltozás a városomban
- Logópályázat” első helyezettjének, Kovács Emíliának. A szakmai előadók - Duray Balázs és Gyurkó
Tamás Dániel - beszámoltak a készülő klímastratégiáról, a helyi cselekvési lehetőségekről, kiemelten a
fásítás jó gyakorlatáról.
A szakmai programok folytatódnak még, friss
és részletes tájékoztatás található a https://www.
bekesvaros.hu/klimatudatosbekes és a https://www.
facebook.com/klimatudatosbekes oldalakon.
A projekt Európai Uniós támogatás segítségével, a
Széchenyi 2020 program keretében valósul meg.
Projekt címe: Helyi klímastratégiák kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás
megvalósítása Békésen
Projekt azonosító: KEHOP-1.2.1-18-2018-00038

aktuális

Békési újság

Újra látogathatók
a kiállítóhelyek
Ismét látogathatóak a Jantyik Mátyás Múzeum kiállítóhelyei a megszokott időpontokban és jegyárakkal.
A Békési Galériában, a Széchenyi tér 4. szám alatt a „Láss csodát!” című magángyűjtemény, illetve a „Bújj, bújj, zöld ág” című, a békési kosárfonást bemutató időszaki kiállítás tekinthető meg keddtől
szombatig 10-16 óra között.
A Széchenyi tár 6. szám alatti
Múzeumban Békés város természeti, helytörténeti és néprajzi kiállításai láthatóak. Mindenkinek
ajánljuk figyelmébe többek között
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Tanszerekkel segítettek

Kecskeméti Gábor békési olimpikon emlékkiállítását. A tárlatok
kedden és szerdán 10-14 óra között
tekinthetők meg.
A Jantyik Mátyás Múzeum
munkatársai újranyitási akcióként
minden látogatói jegy mellé egyegy képeslappal, valamint családoknak vagy csoportoknak ajándék kiadvánnyal kedveskednek.
A belépőjegyek rendkívül kedvezményesek. Nyugdíjasoknak és
gyerekeknek 100 Ft-ért, felnőtteknek 200 Ft-ért válthatók meg. Szeretettel várnak mindenkit. 


A Békési Fiatalokért Egyesület
tagjai célul tűzték ki többek között a békési fiatalok közösségszervezését, a rászoruló helyi gyermekek támogatását. Ennek megfelelően – most első alkalommal –
az iskolájukat szeptemberben
megkezdő egy-egy első osztályos
kislánynak és kisfiúnak vásároltak iskolatáskát, tolltartót és füzeteket, ezzel is könnyítve a szülők
iskolakezdéssel összefüggő anyagi
terhein. Az adományt a Szociális
Szolgáltató Központ munkatársainak adták át, őket kérték arra,
hogy a megfelelő helyre kerüljenek
az iskolaszerek. A központ igazga-

tóhelyettese, Guskáné Kiss Mónika megköszönte, majd elmondta,
hogy kiválasztották azt a két családot, ahol valóban nagy segítség
a felajánlás.
- Örülünk, hogy segíteni tudtunk, bízunk benne, hogy jövőre
is tudunk hasonló vagy akár nagyobb méretű felajánlást is tenni a
központ felé - fogalmazott Serfecz
Dávid. A szervezet elnöke kiemelte, hogy nem csak karácsonykor jó
adni, hanem az év bármely időszakában. Tanévkezdés előtt nagy
könnyebbséget jelenthet minden
hasonló adomány a kisgyermekes
családoknak.

Gyűjtik a búzát a Testvérvárosok Kenyeréhez
Javában folyik a búzaadomány-gyűjtés a
Testvérvárosok Kenyere mozgalomban, amely
jószándékú helyi lakosok kezdeményezésére
indult több évvel ezelőtt. Célja erdélyi testvértelepülésünk, Gyergyószentmiklós árvaháza
lakóinak megsegítése. A gazdáktól összegyűjtött búzát megőröltetik, a lisztből kenyeret

süttetnek, melyet augusztus 20-a környékén
értékesítenek, és az így befolyó pénzzel támogatják a Szent Anna Otthon gondozottjait.
Idén a Gál Ferenc Egyetem, Technikum,
Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium
is bekapcsolódott a gyűjtésbe, a búzát náluk
is le lehet adni. Továbbá a jól megszokott he-

lyen, Öreg Gábor vállalkozásának telephelyén.
Kenyérvásárlásra lehetőség lesz augusztus
16-án a templomok előtt, majd 18-án a piac két
pontján, 20-án a városi Szent István-napi ünnepség rendezvényén, továbbá augusztus 21-én
szintén a piac két pontján. Segítsen ön is!

Mesék és vidám együtt alkotás a Galériában
Amint Kékkovács Mara a Békési Újságnak elmesélte, a fővárosban már többször tartott hasonló JAM tábort, hol a partnere Somlai Valéria zongoraművész
szokott lenni, így ott hangsúlyt
kap a zene. Szülővárosában, Békésen a mesés történetek mellett
az alkotás kapott nagyobb szerepet. A tábor maximális létszámmal működött, húsz gyermeket
hoztak el a szülők nap mint nap.
A javarészt kisiskoláskorú gyerekek sokat játszottak, jól megismerkedtek és összebarátkoztak
egymással, együtt zenéltek, táncoltak, voltak vetélkedők, és persze mindenekelőtt sok-sok vi-

dámság. Minden nap egy-egy
újabb mesével várták őket, melyet Mara olvasott fel, majd a délelőtt folyamán ennek mondanivalójához, tanulságához kapcsolódott a kézműveskedés, amihez
változatos technikákat használtak
fel. Készült itt álarc, madárszárny
tollból, hímzés és persze rajzok is.
A mesék más-más nemzet kultúrájába adtak betekintést, és érdemes megemlíteni, hogy az egyik
történetet Mara írta. Történetek
alkotásával a táborozó gyermekek
is próbálkoztak, a legjobb írásokat felolvasták. Az alkotások javát pedig bemutatták a vidám
hangulatú táborzáró alkalmon,

a szerző felvétele.

Az első „Játssz – Alkoss – Muzsikálj” azaz JAM tábort rendezték amire a szülők is ellátogattak.
folytatásban gondolkodnak: admeg nemrégiben Kékkovás Mara színművésznő, drámapedagógus
A Kékkovács Mara – Horváth ventben ünnepváró játszóházat
kezdeményezésére. A Békési Galériában megtartott egyhetes fog- Hajnalka művészpáros jó együtt- fognak tartani a tervek szerint.
lalkozások során a segítsége Horváth Hajnalka alkotóművész volt. működését jellemzi, hogy máris a
Szegfű Katalin

Jókedvvel telt az első JAM tábor. A pillanatképen a gyerekek körében Horváth
Hajnalka és Kékkovács Mara.

Gyerekeknek, Gasztronómia

Ha

jn a l -tár

Rovatgazda: Horváth Hajnalka alkotóművész

Cucu Laca álmodik
Cucu Laca Álomország kapuja
felé tartva, egyre mélyebbről kezdett röffenteni, szája tátva maradt, sonkái elernyedtek, szemhéja alatt egy kis film kezdődött...
Mindenfelé érett gyümölcsök repkedtek: cseresznyék, szőlőszemek,
szamócák, málnák… Ott repültek
Laca körül, mintha csak követték volna és utat mutattak volna
az Álomoszágba vezető kapu felé.
Lacának is szárnyai voltak, nem is
madár, hanem inkább tündérszárnyak, a lila minden árnyalatában
megfestve. Amikor megpillantotta, elámult a hatalmas kaputól,
szív alakú íve felett nagy, rózsaszín
és narancsszínű villogó felirat hirdette, hová is tart a repkedő kalandor. Ahogyan egyre közelebb
szállt, valami láthatatlan erőtől kinyílott és arany fény vakította el
a szemét. Csak hunyorgott, pislogott, próbálta kinézni, mi is lehet
az, ami szép lassan kirajzolódik a
távolban...
Egy hatalmas aranyszínű kastély
vakította el egy szivárványos domb
tetején, mint azokban a giccseslányos mesékben, amiket a nővé-

rei olvastak mindig kisebb korukban. Laca nem is akart hinni a szemének: ha ezt látnák a Testvérei!
Ahogy közeledett a Aranykastély
felé, egyre jobban kitisztult a kép...
Látta, hogy apró malacok serénykedtek a kastély körül kirajzolódó földeken, amelyek színes sávokként simultak egymáshoz. Nem
lehetett összekeverni, hogy ki melyik földön dolgozik, mert olyan
színű volt a ruhája és a malacszőre
is, meg a rakodó kerekesek is, amelyekre a termések kerültek. Minden igazodott az adott termés színéhez, s pontosan úgy követték
egymást, ahogyan a szívárvány színei. 
Folytatjuk...
Kedves Olvasó! Eheti feladatunk is
ehhez kapcsolódik. Találjuk ki, hogy
Laca szemhéja alatt hogyan rajzolódott ki a látvány, azaz hogyan követték egymást a szivárványos föld színei
és melyik sávban milyen terméseket kényeztettek és szedtek a színes malackák! Írjuk le őket, s akinek van kedve, szabadon választott technikával és
méretben meg is jelenítheti egy szép alkotásban.

Békési újság

Cukrász Álom

Rovatgazda: Mucsiné Fodor Hajnalka mestercukrász

Macaron

Fotó: internet.
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Története:
A macaron hagyományosan
egy franciának tartott édesség,
de korabeli források bizonyítják, hogy igazából olasz eredetű. Franciaországba a XVI. században jutott el Medici Katalin
által. A mai macaron formáját
1930-ban Pierre Defonstaines álmodta meg, aki a híres Ladurée
cukrásza volt. Ő volt az első, aki
a két kis macaront krémmel töltötte be. Ha macaronról beszélünk, fontos megemlíteni Pierre
Hermé-t is, akit a Vogue magazin „a cukrászat Picassojának”
nevezett. A macaron viszonylag kevés összetevőből áll össze:
mandulaliszt, tojásfehérje, porcukor, kristálycukor, valamint
ételfesték.

Illusztráció: Horváth Hajnalka.

Hozzávalók:
- 160 gramm mandulaliszt
- 160 gramm porcukor

- 180 gramm kristálycukor
- 140 gramm tojásfehérje
- ételfesték a kívánt színben
A tölteléknek csak a fantáziánk
szabhat határt.
Elkészítése:
A tojásfehérjét kemény habbá
verjük, hozzáadjuk a kristálycukrot,
majd az összeszitált porcukrot és a
mandulalisztet. Habzsákba töltjük és sütőpapírral kibélelt tepsibe
kis gömböket nyomunk. Ha valaki
profin szeretné elkészíteni, ma már
könnyen beszerezhető hozzá szilikonforma is. Kicsit meg-megütögetjük, hogy a levegő távozni tudjon a tésztából. Egy órát pihentetjük. Akkor jó, ha a macaronjaink
megbőrösödtek. Előmelegített (160
fokos) sütőben 10-12 percig sütjük. Akkor lesz tökéletes, ha a külseje keményebb, mint a belseje, és
van talpa. Kihűlés után ízlés szerint
töltjük. 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

sport
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Támogatás a helyi civil- és sportszervezeteknek
Két civil szervezet és tizenkét sportszervezet kapott működési táA Belencéres Néptáncegyütte- lásáról az év végén kell beszámogatást Békés Város Önkormányzatától, összesen 11,4 millió fo- sért Egyesület 1,5 millió forintot molniuk a testületnek. Most tirint értékben.
kapott működésre, ők a hagyo- zenkét sportszervezet kapott ös�mányőrzés, az ifjúságnevelés és a
kultúra területén végeznek kiemelkedő munkát – mondta el a döntés
hátteréről az ülésen Kálmán Tibor
polgármester.
A sportszervezetek is megkapják a 2020. évi költségvetésből
elkülönített keretből járó támogatásukat, amelynek felhaszná-

A Békési Polgárőrség Közhasznú Szervezete kiemelt szerepet vállalt a koronavírus-járvány
elleni védekezésben, emellett elmondható, hogy Békés szinte ös�szes rendezvényén jelen vannak a
lakosok biztonsága és a rendezvények nyugodt lebonyolítása érde-

kében. A most megítélt támogatás nemcsak ennek a feladatnak
a teljesítésére szól, hanem az önkéntes polgárőrök által végzett
egész éves tevékenység segítése is
a célja, melyet szem előtt tartva a
képviselő-testület 1 millió forintot
ítélt oda.

Kipróbálhatók
az eszkimó hajók

Végighajózták
az Élővíz-csatornát
Tovább folytatódik a Zöld Folyosó Projekt előkészítése – írta a
közösségi média felületein a minap
Kálmán Tibor. A polgármester
hozzátette, hogy ennek következő
lépéseként az érintett települések
vezetőivel, a KÖVIZIG szakembereivel és Dankó Béla országgyűlési képviselő úrral végigjárta a projekt által lefedett folyószakaszt, az
Élővíz-csatorna teljes szakaszát. A

beruházás által érintett területeken
nagyon sok megoldandó feladat
van, így az előkészületek megtervezése nagy körültekintést igényel.
- A program során szakmai
szempontok szerint jártuk sorra
a különféle helyszíneket, ám így
is szembeötlő volt a folyószakasz
szépsége, valamint a benne rejlő
turisztikai lehetőségek is – fogalmazott Kálmán Tibor.

szesen 8,9 millió forintot.
Polgár Zoltán alpolgármester javaslatára újra életre hívják
a Sport Tanácsot, amelynek feladata lesz, hogy kidolgozza a település sportkoncepcióját és a támogatások nyújtásának mindenféle elfogultságtól mentes szabályrendszerét.

Fess
Rochilde
Új áru
érkezett!
▶ cipők
▶ ruhák
▶ lakástextil
Békés, Teleki u. 17.
Tel.: 66/411-023

Közösségépítés a Körös hullámain
Augusztus első hétvégéjén
tartották meg a 14. Egy hajóban evezünk vízitúrát. Szombaton Gyulán, a Fehér-Körös duzzasztójánál szálltak vízre a túrázók,
ahonnan Békés-Dánfokig eveztek.
Másnap pedig a kishajókikötőtől a
köröstarcsai célállomásig.
- Az induláskor felidéztük a
nemrég elhunyt Wichmann Tamás
világ- és Európa-bajnok, olimpiai
ezüstérmes kenus legenda alakját,
aki Békés város régi barátjaként
évekig elkötelezett résztvevője volt
a túrának, tavalyig az összesen
részt vett. A táv a folyás irányában
haladva könnyű, kezdők számára is teljesíthető kihívás volt, mely
a sportélmény mellett nagyszerű
csapatépítési lehetőség is egyben
– tájékoztatott Kálmán Tibor polgármester.

Az egykor Izsó Gábor által megálmodott vízitúra célja éppen ez a
közösségi élményszerzés, amellett,
hogy népszerűsíti a Körösök vidékét a kikapcsolódni vágyók körében. Az idén az árvíz és a koronavírus-járvány miatt többször elha-

lasztott túra végül meghozta a hozzá fűzött várakozást: az idei nyár
kiemelkedő szabadtéri programjaként a régi résztvevők mellett számos új taggal gyarapította a vízitúrázás, az evezés szerelmeseinek táborát.

Fotó: Gazsó János.

A Békési Kajak-Kenu Club tájékoztatja a szülőket és a gyerekeket, hogy megérkeztek hozzájuk
az új eszkimó kajakok, melyek a
7-11 éves korosztálynak lettek kifejlesztve. Kiemelkedő képességfejlesztésre alkalmasak a fiatal korosztály számára, játékos edzések
formájában.
Akit érdekel ez a lehetőség, keresheti a klub szakembereit, edzőit a csónakháznál, a Tátra utca 36.
szám alatt. Ki is lehet próbálni az
új eszközöket.
Bővebb tájékoztatás kérhető telefonon vagy a Facebook oldalon.
Úszástudás elsajátításában is
kérhető segítség az edzőktől.
Lány kajak csoport: Pankotai
Gábor +36-30/228-92-17.
Fiú kajak csoport: Farkas Áron
+36-70/354-58-66.


A Körösök vadregényes túraútvonalát mintegy 150 régi és új vízitúrázó teljesítette közel 50 hajóban.
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Emlékműsor
a
Roma
Csendesül... Holokauszt Áldozatainak
A Szeretet
Emléknapján

Madzagfalvi Családi Napok
Mivel a jelenleg hatályos kormányrendelet tilt minden zenés-táncos
rendezvényt 500 fő fölött, a szervezők úgy döntöttek, hogy a Madzagfalvi Napokat nem eredeti formájában tartják meg. Nem lesznek este
szabadtéri nagykoncertek, de megtartják az úgymond kísérő programok
egy részét, a jogszabályok és higiéniás előírások betartása mellett.
Madzagfalvi Családi Napok elnevezéssel szeptember 11-én, pénteken fél
öttől pótolják az elmaradt gyermeknapot a Rendezvénytéren, a mókás vetélkedők után pedig a mezőberényi Kacagó Bábszínház műsora lesz látható.
Szeptember 12-én ugyanezen a helyszínen lesznek programok, ezek között sportjellegű, hagyományőrző elemek mellett találunk városnéző kenutúrát, cica- és kutyaszépségversenyt, és kedveznek majd a gasztronómia
szerelmeseinek. A szabadtéri programokat a kajakosok lampionos felvonulásával zárják. A nap végén koncertre kerül sor a kulturális központ színháztermében. Az ingyenes esemény a kormányrendeletnek megfelelően
ülőhelyes lesz és regisztrációhoz kötött. Fellép Deniz és Orsovai Reni.

Fellép Deniz
és Orsovai Reni.

BÉKÉSI ÚJSÁG
helyi információs, közéleti és hirdetési újság
Megjelenik: 1994. évtõl, minden második héten
Főszerkesztõ: Szegfû Katalin +36 30/432-20-30
Kiadó: Családért Alapítvány Postacím: 5630 Békés, Petőfi u. 20.
E-mail: bekesiujsag@gmail.com Web: www.bekesiujsag.hu
Nyomda: Délkelet-Press Kft. (Békéscsaba) HU ISSN 1218-4241

Fotó: Gazsó János.

Istennek nagyon sok tulajdonsága van. Ezek közül vannak olyanok is,
amelyek az emberi életben összeférhetetlenek: például egyszerre kegyelmes és igazságos, erős egyben szelíd. Mégis a Biblia arról beszél, hogy a
legfontosabb tulajdonsága a szeretet, mert ő maga a szeretet.
Ha Isten él a szívünkben, az ő szeretete kell, hogy uralkodjon az életünkben. Pál apostol a korinthusi gyülekezethez írt első levelében ír a szeretetről, a 13. részben. A 4. verstől így olvashatjuk: A szeretet türelmes,
jóságos. A szeretet nem irigykedik, a szeretet nem kérkedik, nem fuvalkodik fel. Nem viselkedik bántóan, nem keresi a maga hasznát, nem gerjed haragra, nem rója fel a rosszat. Nem örül a hamisságnak, de együtt
örül az igazsággal. Mindent elfedez, mindent hisz, mindent remél, mindent eltűr. A szeretet soha el nem múlik.
Ha ezeket a saját életünkben önmagunktól megpróbáljuk betartani,
egy lehetetlen küldetés elé nézünk. Azonban ha Isten segítségét kérjük,
jöhetnek nehézségek, viták, nézeteltérések, mégis az igazi szeretet fog
uralkodni bennünk.
Bócsa Roland, lelkészgyakornok

A roma holokauszt áldozataira emlékező műsorban fellépett versmondással
Fehérné Horváth Katalin és Balogh Attila dobozi prímás.

Idén is megemlékezést tartottak augusztus 2-án, a Roma Holokauszt Áldozatainak Emléknapján
Békésen. A városi önkormányzat,
a roma kisebbségi önkormányzat
és a Magyar Pünkösdi Egyház Országos Cigánymisszió által szervezett ünnepségen Deákné Domonkos Julianna tanácsos mondott beszédet, melyben a 20. századi európai és magyar történelem szégyenfoltjára, a náci pusztítás rémségeire emlékeztetett, amelynek
más nép-, etnikai- és vallási csoportok mellett a cigányság is áldozatául esett. A képviselő asszony
szerint a történtekben a korabeli
magyar állam felelősségét is meg
kell látnunk.
Surman László, a Magyar Pün
kösdi Egyház Országos Cigány
misszó missziós igazgatója 1944.
augusztus 2-át idézte fel. Azon a
napon a munkaképes férfiak közül mintegy kétezret más táborokba szállítottak, majd az éj leple alatt
másik háromezer személyt, köztük
nőket és gyerekeket a gázkamrákba tereltek és meggyilkoltak, fel-

számolva ezzel az auschwitzi cigány
haláltábort.
- A ma emberének nem a miértekkel és a hogyanokkal kell küzdenie. A ma emberének más feladata
van! Az a feladata, hogy a múltat
megismerve, törekedjen arra, hogy
soha többé ne fordulhasson elő az,
amely milliók életét pusztította el.
A történelem minden egyes nemzetellenes mészárlása a közbeszéd
átformálásával kezdődött. Ezért
amikor gyűlöletkeltő közbeszéddel
találkozunk, nem rejtőzködhetünk
el a félelem fekete csöndjében, mint
saját bőrüket mentő megalkuvók
- fogalmazott a lelkipásztor, aki az
ünnepség zárásaként áldást kért a
magyarságra, benne a cigány népre.
A műsorban Balogh Attila dobozi prímás, továbbá versmondással Fehérné Horváth Katalin lépett fel. Elhangzott Choli Daróczi
József Elvitték a cigányokat, valamint Lakatos Gyula Láttam című
költeménye.
Végül a szervezők elhelyezték koszorúikat a Széchenyi téri második
világháborús emlékműnél.  Sz. K.

Következő lapmegjelenés:
augusztus 25.

