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

2020. augusztus 25.  XXVIII. évfolyam 17. szám

„Íme az újkenyér. Isten áldása legyen rajta!”
mester köszönetet mondott azoknak is, akik a tavaszi járványhelyzet hónapjai idején azért tettek,
hogy Békés kiállja ennek a kihívásnak a próbáját.

Később a helyi egyházak képviselői megáldották és megszentelték az újkenyeret és az idén is kisült testvérvárosok kenyerét. Dr.
Esiobu Anayo Augustus, római ka-

Fotó: Gazsó János.

A koronavírus-járvány miatt
életbe léptetett korlátozások miatt
idén a Kecskeméti Gábor Kulturális Központ nagytermében rendezték meg a Szent István-napi városi ünnepséget. Ünnepi beszédében Kálmán Tibor polgármester
kiemelte: e napon egyszerre ünnepeljük meg az államalapító Szent
István királyt és a magyar kenyeret. Mindazok előtt fejet hajtunk,
aki ezeréves államiságunk kezdete óta fáradtságos munkával a magyarság túléléséért és jólétéért dolgoztak, valamint akik évről évre
megtermelik gabonánkat magyar
földön és asztalunkra teszik mindennapi kenyerünket. A polgár-

Ökumenikus szertartás szerint megszentelték és megáldották az újkenyeret a
békési keresztény egyházak képviselői.

tolikus plébános a szertartás során
kiemelte, hogy a magyar egy hazaszerető nép és az ország jó sziklára
van építve, Szent István király hitén nyugszik. Ez segítette át számos nehézségen a történelemben
és ez ad reményt a jövendőről. Bócsa Roland baptista lelkészgyakornok ezért a boldog magyar jövőért
mondott imát, míg Katona Gyula
református esperes a 104. Zsoltár
szavait helyezte a közönség szívére.
Az ünnepi műsorban Szeverényi
Barnabás versmondó, a Békési Hagyományőrző Dalkör, valamint a
Belencéres Néptáncegyüttes lépett
fel, és a Békés Városi Ifjúsági Fúvószenekar működött közre.  Sz. K.

Figyelem!
Szeptember elsejétől
számos újdonság

fizetett hirdetés

a City Falatozóban!

Új tálak, például kemencés tál,
fitnesz tál!
A séf ajánlata, például rose kacsamell
mogyoró burgonyával és grill
zöldséggel, kemencés kacsacomb
almás lilakáposztával, sült báránycsülök
vajas petrezselymes burgonyával!
És még több ínyenc étel!

Megújul pizza kínálatunk!

City Falatozó Étterem,
Kávézó és Pizzéria

Békés, Széchenyi tér 4.

Rendezvényeket vállalunk 70 főig.

Telefonszámunk: +36/66-643-125
Nyitva tartás: hétfőtől vasárnapig 10–22 óra között
Várunk minden régi és új vendéget!
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Önkormányzati hírek, felhívások

Békési Középiskolai
Ösztöndíj
„Békési középiskolai ösztöndíj”ra pályázhatnak mindazok a Békés
területén állandó lakhellyel rendelkező, kimagasló tanulmányi
eredményű magyar állampolgárok, akik középiskolai tanulmá
nyaikat Békésen, nappali tago
zaton 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. ok
tóber 15.
Benyújtás helye: Békési Polgármesteri Hivatal (5630 Békés, Petőfi u. 2.) postai úton, vagy személyesen az erre rendszeresített formanyomtatványon. Formanyomtatvány és a pályázat további részletei
elérhetőek a bekesvaros.hu weboldalon.

Áramszünet
Ezúton tájékoztatjuk a tisztelt
lakosokat, hogy az NKM Áramhálózati Kft. a Békés városát ellátó közcélú villamos hálózaton
előre tervezett munkálatokat fog
végezni, melyek időtartamában
a villamosenergia-szolgáltatás
szünetelni fog.
Időpontja: augusztus 26.
szerda 7:30-16 óra között.

Érintett területek: Bethlen utca 1-15., 2-26.; Damjanich utca
1-23., 2-28.; Kossuth Lajos utca
35/1., 8-30/3/.; Kökény utca 36.;
Posta utca 1-13., 2-14.

FELHÍVÁS

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy
a Békési Roma Nemzetiségi Önkormányzat
Képviselő-testülete

augusztus 31-én, hétfő 10 órától

KÖZMEGHALLGATÁST
tart az önkormányzati képviselők részvételével.
A közmeghallgatásra ezúton tisztelettel meghívjuk
a város azon polgárait, akik szeretnék elmondani
véleményüket, javaslataikat e fórumon.
A közmeghallgatás megtartására a Békési Roma Nemzetiségi
Önkormányzat Képviselő-testületének szervezeti és működési szabályzat 16.) pontjának megfelelően fog sor kerülni.
A közmeghallgatás helye: Békési Polgármesteri Hivatal
(Petőfi utca 2.) kisterme.
Kovács Gusztáv,
a Békési Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke

Békési újság

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 Polgármesteri Hivatal (Petőfi Sándor u. 2.) hirdetőtábláján,
valamint Békés Város honlapján (www.bekesvaros.hu).

További tájékoztatás kérhető
a Polgármesteri Hivatal 30. számú irodájában.

Új támogatási forma
a 3–10 éves gyerekeknek
Nemrégiben döntést hozott Békés
Város Képviselő-testülete, és bevezette az úgynevezett 4 az 1-ben bérletet, melyet kisgyermekes családok
vehetnek igénybe. A Békési Uszodában, a Dánfoki Üdülőközpontban, valamint a helyi múzeumban
és könyvtárban használhatnak azok,
akik jogosulttá válnak rá. Olyan
3-10 éves gyermekek után igényelhető, akiknek a családjában az egy
főre eső havi jövedelem nem haladja meg a 171000 forintot. A bérlet
tartalmaz egy 10 alkalmas bérletet a
Békési Uszodába, 20 alkalomra szóló belépőt a Dánfoki Üdülőközpontba, valamint egy 10 alkalmas bérle-

tet a Békés Városi Jantyik Mátyás
Múzeumba, mindemellett a békési
könyvtár szolgáltatásait is igénybe
vehetik vele. A bérleteket az önkormányzat ingyenesen biztosítja a családok részére és a támogatás egy évben egy alkalommal igényelhető. Az
újonnan bevezetett támogatásra Békés Város Önkormányzata 25 millió
forint értékben különített el forrást,
amely egyelőre csak a 2020. évre vonatkozik. A támogatásra jogosultak a
bérletet a Békési Polgármesteri Hivatal Igazgatási Osztályán augusztus 15-től november 30-ig igényelhetik. A kérelem letölthető a www.
bekesvaros.hu oldalról is.

Támogatás
a tanévkezdéshez
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 alapvagy 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 (5630 Békés, Petőfi
u. 2.) postai úton, vagy személyesen
az erre rendszeresített formanyomtatványon tudják igényelni szep
tember 1-jétől.
Formanyomtatvány és a 11/2012.
(III.30.) számú rendelet további
részletei elérhetőek a bekesvaros.hu
weboldalon. Benyújtási határidő:
szeptember 15.

aktuális

Békési újság

Téged is vár a békési Alapfokú
Művészeti Iskola!
Szeretettel várunk minden kedves szülőt és iskoláskorú gyereket
augusztus 28-án, pénteken délután 16, 17 és 18 órai kezdettel tartandó rövid hangszeres és néptáncbemutatóinkra a Zeneiskola épületébe. A személyes találkozás alkalmával lehetőség nyílik közelebbről
megismerni iskolánkat, tanárain-

kat, kipróbálni különböző hangszereket, megtekinteni szép népvi-

seleteket, és lehetőség lesz a beiratkozásra is.
Helyszín: 5630 Békés, Petőfi u. 1.
Telefon: 0036-31/423-59-51.
Email: amivezeto@gmail.com
Keressen minket, ismerjen meg
minket! Minden kedves érdeklődőt
szeretettel várunk!
Bagoly László, intézményvezető

Fotó: a szerző felvétele.

Békési énekes nyerte a Ki-Mit-Tud-ot

Valósággal berobbant a békési kulturális életbe és kitörő sikert aratott előadásmódjával, csodás énekhangjával Mácsai Andrea.

Idén 12 versenyző mérette
meg magát az ötödik alkalom
mal megrendezett Békés Megyei
Ki-Mit-Tud? versenyben, mely
nek városunk a házigazdája.
A legtöbben - különböző stílusban - énekesként álltak a Kálmán Tibor polgármester vezette
zsűri elé, de volt zenekar, bűvész,
akrobatikus táncos és versmondó

is a fellépők között. A zsűri tagja
volt továbbá Pocsai Ildikó zenetanár, Kiss Viktória zumbaoktatótáncpedagógus, és Bagoly László,
zeneiskolánk igazgatója. A derűs
hangulatú, családias verseny során
a zsűritagok bátorító szavakkal segítették a fellépő tehetségeket tudásuk későbbi minél teljesebb kibontakozásában.

A közönségtől a legnagyobb tapsot a békési Mácsai Andrea kapta.
A Békéscsabán kiadványszerkesztőként dolgozó fiatal hölgy énekesként lépett közönség elé. Sosem tanulta az éneklést, és sosem
állt korábban színpadra, de elsöprő előadásmódja őrjöngő vastapsot váltott ki a lelkes publikumból,
győzelme így nem volt kétséges.
Második a zsűri döntése értelmében egy korábbi győztes, a szintén
nagyon tehetséges énekes csabai
Miszlai Márton lett, míg harmadik
a kondorosi fiatal bűvész, Szappanos Ádám.
A verseny végén minden fellépő különdíjat vehetett át, így senki
sem távozott üres kézzel.
Szegfű Katalin
A versenyt támogatta: Nemzeti Kulturális Alap, Békés Város Önkormányzata, Bagoly Vendéglő, Békési Csokigyár,
Csaba Center, Családért Alapítvány, Dübögő Szálloda Étterem és Esküvőház, Enter
Center Apartmanháznak Hajdúszoboszló,
Gemma Bt., Grebb Burger, Hot Drink Kft,
Lipcsei Fatelep, Nyíregyházi Állatpark,
Szegedi Vadaspark, Szemüvegek Háza.

Ingatlanvásárlást segít az önkormányzat
A képviselő-testület július végi
ülésén 1,8 millió forint odaítéléséről
döntött két család részére, akik életük első ingatlanát vásárolják meg.
Balog Zoltán, a lakásügyekkel is
foglalkozó Ügyrendi Bizottság el-

nöke (Fidesz-KDNP) arról tájékoztatott, hogy az egyik családot egymillió, a másikat 800 ezer forintos
kamatmentes kölcsönnel segítették. Mint fogalmazott: az elmúlt
évek tapasztalatai azt mutatták,

hogy igen sok családnak jelentett
jelentős segítséget az önkormányzati kamatmentes kölcsön. Erre a
célra a költségvetésben 10 millió
forintot különít el minden évben a
békési önkormányzat. 
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Közérdekű információk
Gyógyszertári
ügyeleti rend
Ügyeletes gyógyszertár
augusztus 22-29.
Jázmin Patika (Rákóczi u.)
augusztus 29. – szeptember 5.
a Turul Patika (Piac tér)
szeptember 5-12.
Oroszlán Patika (Kossuth u.).
Gyógyszertári ügyelet
Hétfőtől-péntekig 18-20 óráig, vasárnap és ünnepnap 9-11 óra valamint 1718 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
Balázs Tamás és Ilyés Anita Nikolett,
Adamik Rajmund és Nagy Mariann,
Vincze Zolán és Bárdos Katalin Ildikó.
Sok boldogságot kívánunk!
Elhunytak
Tar Jánosné született Bucsku Erzsébet (82 évesen, Gyula), Győrfi Ferencné Tóth Erzsébet (85, Gyula),
Boldis Jánosné Molnár Katalin (89),
Dr. Haraszti Jánosné Molnár Terézia
(90), Szilágyi Lászlóné Nóvé Katalin
(73), Nagy Gábor (88, Kamut), Máté
Mihály (75), Palágyi Lajosné Túri Irén
(66), Bíró Istvánné Jakucs Ilona (66),
Vass László (89), Szabó Sándor (54,
Bélmegyer), Kovács János (75), özv.
Haba Lászlóné Juhász Etelka (85).
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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A Bánhidai diótorta lett a befutó
Szabó Erika Bánhidai diótortája lett az első ízben kiírt Békés Tortája verseny győztese. Ez azt jelenti, hogy a hobbicukrász hazavihette
és egy éven át őrizheti a vándorsereget, míg a süteménnyel rövidesen találkozhatunk valamennyi helyi cukrászda kínálatában.
ték meg a legjobbakat.
A versenykiírás szerint 20 cm átmérőjű, kerek tortával lehetett nevezni, amely küllemében és díszítésében Békéshez köthető, és nem
tartalmaz különleges alapanyagot, nem ehető díszeket a dekorá-

Fotó: Apáti-Nagy Lajos.

Az ünnepélyes eredményhirdetés
és díjátadás augusztus 10-én a Városházában zajlott, ide sereglett valamennyi benevezett torta készítője, izgatottan várva, hogy a békési mestercukrászokból álló zsűri megnevezette
a helyezetteket. A verseny ötletgazdája, Mucsiné Fodor Hajnalka mestercukrász, aki lapunkban a közkedvelt Cukrász Álom című rovatot is írja. Elmondta, hogy a versennyel a házilagos cukrászatot kívánják népszerűsíteni és nívós süteménykészítésre buzdítani a hobbiból cukrászkodó
háziasszonyokat és urakat. (A 13 benevezett torta készítője között egyébként egy férfit találtunk.) Mucsiné
Hajni elmondta még, hogy színvonalas, minőségi alapanyagokból elkészített alkotásokat kóstolt végig a zsűri.
Az alkotók kiléte végig titkos volt, és
szigorú pontrendszer alapján nevez-

A felvételen Polgár Zoltán alpolgármester mellett tortáikkal a verseny első három helyezettje: Skara-Wittmann Edina Nóra, Szabó Erika és Gyöngyösi Zsuzsanna.

Újra a szokott rend szerint
tart nyitva a könyvtár
A Békés Városi Püski Sándor Könyvtár augusztus 29-én, szombaton
nem nyit ki, de augusztus 31-től, hétfőtől kezdődően újra a korábban
megszokott nyitva tartással üzemelnek. Azaz hétfőn 14-18 óra, keddtől péntekig 10-18 óra, míg szombaton 9-13 óra között.
A könyvtárosok felhívják az olvasók figyelmét, hogy a járványhelyzet
kialakulása előtt kikölcsönzött könyveket augusztus 31-ig késedelmi díj
nélkül lehet visszavinni. Egyúttal a tagság meghosszabbítására is ingyenesen van lehetőség ugyaneddig az időpontig.

Bútorokat készítettek
A közelmúltban megalakult Békési Fiatalokért Egyesület tagsága
használt raklapokból készített padokat, saját egyesületi céljaikra.
- Fontosnak tartjuk, hogy már
alig vagy egyáltalán nem használt
anyagokból is tudtunk új, hasznos tárgyat készíteni, ezzel kíméljük a környezetünket - mondta
el Serfecz Dávid. Az egyesület el-

ció sem. Az idei téma a dió volt,
amely alapanyagként valamilyen
formában meg kellett hogy jelenjen a tortában.
Polgár Zoltán alpolgármester köszönetet mondott és kisebb
ajándékot adott át a zsűri négy
további tagjának, azaz Nagy Lajos, Lagzi János, Juhász Zoltán és
Sipaki István mestercukrászoknak, akik a zsűrizés mellett vállalták, hogy október 1-től kezdődően

nök hozzátette, hogy az öt darab
padot azon a rendezvényen veszik
majd használatba, amellyel zárják
a nyarat. Az összejövetel helyszíne a Hőzső utcai Civil Szervezetek
Háza lesz szeptember 5-én, szombaton 9 órától. Várnak mindenkit,
aki egyetért az egyesület célkitűzéseivel, és kész annak programjait
önkéntesen segíteni.

- egészen a következő Békés Tortája verseny eredményének kihirdetéséig - cukrászatunkban elérhetővé, folyamatosan kaphatóvá fogják
tenni a győztes süteményt.
Ezután következett a legizgalmasabb rész, az eredményhirdetés.
A „Békés Tortája 2020” címet Szabó Erika Bándihai diótortája viselheti. A fiatal készítő lapunknak elmesélte, hogy már hét éve foglalkozik hobbicukrászattal és ezt a
csokoládétöltelékes, fahéjas piskóta alapú tortát kifejezetten a verseny kedvéért találta ki és tökéletesítgette az elmúlt hetekben. Második helyezett Skara-Wittmann
Edina Nóra „Kötődés” fantázia
nevű tortája lett, a 3. helyen Gyöngyösi Zsuzsanna „Mézes Madzag”
nevű tortája végzett. Különdíjat
kaptak: Kertészné Kozma Enikő,
Dudás Barbara, Skara-Wittmann
Edina Nóra, Szabó Erika. A különdíjasok a zsűrit alkotó cukrászok felajánlásait kapták meg.
Szegfű Katalin

Interjú, Jegyzet

Békési újság

T i s z t a beszéd

Tisztelt olvasóink! Amennyiben ön is szeretné közérdekű kérdését feltenni a városirányítóknak, írja meg nekünk! A kérdést elküldheti e-mailben a
bekesiujsag@gmail.com címre, vagy bedobhatja a Cerka papírboltban és a
városi könyvtárban lévő gyűjtőládánkba.

Beszélgetőtárs:

Vámos Zoltán
alpolgármester

- Napjainkban nagyon sokakat érintett a
szokásosnál nagyobb szúnyog invázió. Mit tett
a városvezetés az ügyben?
- Szó szerint mindenki érezhette a saját bőrén, hogy a megszokottnál
sokkal több szúnyog tette kellemetlenné a szabadban tartózkodást. Erről
tudni kell, hogy a katasztrófavédelem irányítja a szúnyogok elleni központi védekezést. De az önkormányzatoknak van lehetősége pluszgyérítést végezni a saját költségvetésének terhére. Az invázió első szakaszában több lakos megkeresett, ezért felvettem a kapcsolatot a katasztrófavédelem szakembereivel, és más ismert a témában elismert szakemberrel.
Egyrészt tisztáztuk, hogy milyen időközönként van lehetőség a gyérítésre,
másrészt, hogy milyen módszerrel. Azt is, hogy mi az oka ennek a szokatlan inváziónak. Kiderült, hogy a valódi nyarat megelőzően, az évszakban
szokatlanul sok eső hullott, ami nagyban segítette azoknak a pangó vizeknek a kialakulását, amelyek alapvetően a szúnyogok szaporodási helye.
Például egy 5-6 méteres rossz esőcsatornában megálló vízben egy családi
házat teljesen elárasztó mennyiségű szúnyog képes elszaporodni, akár néhány nap alatt is. Azt fontos megjegyezni, hogy a folyóvizek, így mondjuk a Körös, alapvetően nem tere a szúnyogszaporodásnak. Megszerveztem, hogy kollégámmal beültünk az autós gyérítés teljes időtartalmára a
járművekbe, hogy lássuk, hogyan zajlik, amiről egy filmet is forgattunk.
Ezt sok ezren megtekintették később. Megtudtuk, hogy az egész munkafolyamatot pontosan dokumentálják, még a GPS rendszeren keresztül a
pontosan megtett útvonalat, és még azt is, hogy milyen sebességgel haladt a jármű. Ez azért fontos, mert így jut ki pontosan az a mennyiség a
vegyi anyagból, amennyi szükséges és hatékony. Úgy gondolom, hogy a
katasztrófavédelemmel sikerült nagyon jól együttműködnünk, és a gyérítések is most már megfelelő időközönként megtörténnek. Megkerestem
olyan önkormányzatot, ahol rendelkeznek már saját berendezéssel is. Ennek a költségeit, üzemeltetésének a feltételeit, kihasználtságát vizsgáljuk.
- A szokott kora nyári időszakában idén a Békés-tarhosi Zenei Napok
a vírushelyzet miatt elmaradt. Mi lesz a program sorsa?
- A minisztériumtól kértünk egy olyan lehetőséget, hogy ősszel megtarthassuk a fesztivált. Engedélyezték számunkra, így a szervezést eszerint kezdtük el. A tervek szerint októberben lesznek az rendezvények, a
már megszokott színvonalas koncertekkel, előadásokkal. Van, amit nem
tudunk megtartani, így például a kórustalálkozót, de a lehetőségekhez
mérten szeretnénk, hogy az eddigi hagyományokhoz méltó legyen az őszi
zenei napok is. Újdonság, hogy szervezünk egy konferenciát, ahol szeretnénk országosan elismert szakemberekkel megvitatni a zenei napok eddigi eredményeit, és egy jövőképet felállítani. Erre azért van szükség, mert
teljesen megváltozott a világ amióta a zenei napokat megtartjuk, így a
kor elvárásaihoz kell igazítanunk a lehetőségeket, hogy ezt a csodálatos értéket tovább tudjuk vinni, örökíteni.
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Megújulás és megmaradás
Nemrégiben írtam a nyugat-európai templomok sorsáról. Most, állami és egyházi ünnepünk kapcsán
ismét meg kell tennem ezt. Kulcsár
Anna a Magyar Nemzet hasábjain
beszélgetett Horváth Attila jogtörténésszel, alkotmánybíróval Szent
István ezeréves államáról: „Az Árpádok leszármazottjaként a római
pápától kért koronával avatták magyar királlyá Géza fejdelem fiát, Istvánt, aki ezer évvel ezelőtt létrehozta a magyarok államát. Ezzel az addig jórészt vándorló, pogány népességet a Kárpát-medence keretei között keresztény országgá szervezte.
A koronázással a jog szerint is elismerték Magyarországot keresztény
államnak. A koronát maga István
kérte, mert tudta, hogy egyrészről a
nyugati kereszténységhez kell csatlakoznia, másrészt pedig Magyarország csak akkor lesz igazán szuverén, ha a pápától kapja a koronát,
nem pedig a német–római császártól.” Másik sarokkő, hogy „csupán az az ország lehetett szuverén
állam, amely legalább tíz egyházmegyét alapított és létrehozott egy
érsekséget is.” István végül nem is
egy, hanem két érsekséget alapított,
és kiépítette a teljes egyházszervezetet. Ő tehát zseniálisan oldotta
meg a magyar megmaradás feladatát. Az akkor egyetlen lehetséges
utat választva keresztény és nyugati
államot alapított.
Horváth Attila is azt tartja a legfőbb tanulságnak, hogy a fennmaradáshoz mindig meg kell őrizni a
szuverenitás lehetséges legnagyobb
mértékét és megkötni a szükséges
kompromisszumokat. És ma ismét a szuverenitásunk, a megmaradásunk, a kereszténységünk a
tét. Most azonban mi kell lennünk
azok, akik a V4-ekkel együtt megmentjük a nyugati kereszténységet
- egyáltalán a nyugati civilizációt az eltűnéstől. Bármilyen megdöbbentő, de legalább múzeumi szinten: hogy emlékezni tudjunk rá.
Államalapításkor Istvánnak szinte korlátlan hatalma volt. De azzal, hogy megkoronáztatta magát,

Pálmai Tamás

elismerte maga fölött az isteni törvényeket. Ma „az Alaptörvény erős
nemzeti öntudatot, szuverenitásérzetet ad Magyarországnak. A történeti alkotmány garantálja Magyarország szuverenitását az Európai
Unión belül is.”
Másik újságcikk arról ír, hogy
több száz éves templomokat rombolnak le Nyugat-Európában különböző indokokra hivatkozva, sokszor a helyiek tiltakozása ellenére. Nagyritkán van, hogy megmaradhatnak az épületeket, de üzletközpont, edzőterem, lakóház vagy
kocsma lesz a katedrálisokból.
Franciaországban ez a következő tíz
évben a templomok 10 százalékát
is érintheti, Németországban pedig ötszáz templomra vár ez a sors.
Hollandiában mindez már 20-25
százalék közt van!
Eközben Közép-Európában egyre nagyobb hangsúlyt kap a keresztény örökség védelme - írja a V4NA
nemzetközi hírügynökség. Magyarországon sorra épülnek az új templomok és egyházi épületek, de a korábban megakadt projektek is újraindulhatnak. Magyarországon és
a Kárpát-medence magyarok lakta
területein 2019-ig 9 év alatt 2800
templom újult meg és 120 új templom épült a kormány és az egyházak
összefogásának köszönhetően.
A végső sikerhez azonban még
egy sarkalatos dolog feltétlenül
kell. Emlékezzünk Assisi Szent Ferencre. „Amikor a szegény Assisi
Ferenc és a világ felett uralkodó III.
Ince pápa találkozott, két véglet
képviselői néztek egymásra, akik
azonban a szívük mélyén összetartoztak. A felülről lefelé kezdeményező és az alulról felfelé bontakozó megújulás képviselői voltak ők,
és egyesültek a közös műben: az
Egyház megújításában.”

Tudósítás, Hirdetmény

Asztalokra kerülhet az új
búzából kisütött kenyér

Az élhetőbb békési
városközpont kialakítása
TOP-2.1.2-16-BS1-2017-00007

HELYI ÉRTÉK, BÉKÉSI TERMÉK!
Békés Város Önkormányzata 300 millió forint támogatást nyert el a „Zöld város
kialakítása” című pályázati felhívás keretében benyújtott pályázaton. Az élhetőbb
békési városközpont kialakítása című projekt keretében
a belváros megújításán túl az
is cél, hogy a helyi termelők
gazdasági helyzete erősödjön,
illetve a békési termékek népszerűsége növekedjen.
A projekt keretében többek között összeállítottak
egy olyan mindenki számára szabadon elérhető és folyamatosan frissülő adatbázist, amely tartalmazza a helyi termékeket és e helyi termelőket. Az adatbázishoz folyamatosan lehet csatlakozni
a bekesitermek@gmail.com
e-mail címre írt levéllel. Az
adatbázis célja, hogy a békésiek és a Békésre látogatók ismerjék meg a városban előállított értékeket.
2020. augusztus 20-án Békési Termék Szakmai Fórumra került sor a Kecskeméti Gábor Kulturális Központban. A
fórumot Kálmán Tibor, Békés
város polgármestere nyitotta meg. A polgármester úr ez
év májusában együttműködési megállapodást kötött a Békési Kisgazdakör Egyesülettel
a békési termékek népszerűsítése érdekében. A fórum első előadója Tarkovács István
volt, aki a Békési Kisgazdakör
Egyesület vezetőjeként a Békési Termék Védjegy létrehozásának lehetőségeiről beszélt.
Őt követően a KörösKosár
bevásárló közösséget mutat-

Békési újság

Egy kihívásokkal és nehézségekkel teli mezőgazdasági év után idén
is hálát tudtak adni Istennek a megtermelt búzáért, a lezajlott aratásért a helyi gazdák. A Békési Kisgazdakör évenkénti Aratóünnepén emellett jelképesen megjutalmazták azokat a tagtársaikat,
akik évtizedek óta segítik az 1992-ben újjáélesztett civil szervezet
munkáját.

ta be jó gyakorlatként Pócsi
Gabriella, a Körösök Völgye
Natúrpark Egyesület munkaszervezet-vezetője. Almási
Márta, a Kecskeméti Gábor
Kulturális Központ Dánfoki
Üdülőcentrum táborvezetője
a Békés Kártya tapasztalatairól és lehetőségeiről számolt
be. A szakmai előadásokat
Gyebnár Péter, vidékfejlesztő zárta a termékfejlesztés lehetőségeiről szóló előadásával.
Moderált beszélgetés keretében a helyi termelők bevonásával izgalmas beszélgetés zajlott arról, hogy hogyan folytatódjon a közös gondolkodás a
békési termékek és termelők
érdekében. A Fórum méltó lezárása volt a „Békési Termékek Íze” vendégasztal, ahol a
helyi termelők finomságai jelentek meg.

Tarkovács István kisgazdaköri
elnök elmondta, hogy tagtársaiknak a rendkívül szeszélyes időjárás
(aszályos időszakok után hatalmas

A következő kapcsolódó
rendezvény szeptember 12-én,
a Madzagfalvi Családi Napok
keretén belül lesz, ahol bemutatják a finom békési ízeket.
A frissülő információkért érdemes követni a https://www.
facebook.com/bekesitermek/
facebook oldalt, vagy a Kecskeméti Gábor Kulturális
Központ honlapját. https://
bekesikultura.hu/

esőzések) mellett a koronavírusjárvány miatti nem mindennapi
nehézségekkel is meg kellett küzdeniük. De a sok elvégzett munkának köszönhetően kellő men�nyiségű búza termett idén is, és
kisülhet belőle az életet adó kenyér.
Kenyérsütési bemutatót a kisgazdakör tagságából is vállaltak
páran ezen a kellemes estén, mobilkemencében készült a ropogós
cipó, melyet a vacsorához kínáltak.
Az ünnepségen - feleségével
együtt - részt vett Kálmán Tibor
polgármester is, aki beszédében
külön kiemelte azt az együttműködési megállapodást, melyet a
közeli hetekben kötött a városvezetés a Békési Kisgazdakörrel, és
amelynek sarkalatos része a „Békési Termék” védjegy bevezetése lesz.
Ennek alapszabályait és részletes

A projekt Európai Uniós támogatás segítségével, a Széchenyi
2020 program keretében valósul
meg.
Projekt címe: Az élhetőbb békési
városközpont kialakítása
Projekt azonosító: TOP-2.1.216-BS1-2017-00007

szabályozását most dolgozzák ki a
szakemberek.
Ezután került sor az emléktárgyak átadására. Több évtize-

Fotó: Gazsó János.
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Idén is hálát adtak a békési gazdák Istennek az aratásért. A felvételen a megáldott új kenyérrel Molnár Máté lelkipásztor.

den keresztül a Békési Kisgazdakör életében végzett áldozatos
munkájáért elismerést vehetett át
Egeresi Ferencné Julika, Egeresi
Ferenc, Pap Gábor, Hégely László, Öreg Péter, Tóth Attila, valamint posztumusz Pásztor János.
Közülük Hégely Lászlót, Békés
Város Díszpolgárát külön is köszöntötték 84. születésnapja alkalmából.
Az esten nagy sikerrel lépett fel
a Belencéres Néptáncegyüttes kamaracsoportja Hankó Tamás vezetésével, valamint a Hégely Laci bácsi irányította Körös Citerazenekar.
Végül Molnár Máté református lelkipásztor adott hálát Istennek az idén is megáldott gabonatermésért, az újkenyérért, majd
megszegték és kézről kézre adták a
helyben kisült finom cipót.
Szegfű Katalin

INTERJÚ, HÍREK

Békési újság
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Békési sorsok, békési arcok
Hát érezd magad jól!

- Hogy ragadhatott rád a név, a libás Molnár? Miért pont libákat nevelsz?
- Hát, mert a libát is el kell adni. Félretéve a
viccet, a kezdet a gyerekkoromba nyúlik vissza.
A mezőgazdaságban nőttem fel, egy tarhosi tanyán, ahol a szüleim mindenféle jószággal foglalkoztak. Már 30 éve, hogy tanyán élem az életemet. Ebből ered a mezőgazdaság, a vidék szeretete. Ma is biztosan, de akkor az embereknek
fontos volt, hogy a gyerekeiket úgy neveljék,
ahogyan ők is éltek. Mivel a szüleim kisebb gazdaságot vezettek, természetes volt, hogy én is
ezen az úton indulok el és megyek végig. Elsősorban libával foglalkozom, általában 3-4 ezer
jószágom van, de a baromfiudvarban akad csirke, tyúk, gyöngyös és más is. Elsősorban saját
felhasználásra nevelem őket, de eladásra is bőven jut belőle. Bemutatásra van még szarvasmarhám, disznóm, birkám. A mintagazdaságot
oktatási céllal hoztam létre. Szerződésem van
több iskolával is, hogy a tanulóik nálam szerezhetnek gyakorlati tapasztalatokat.
- Eredetileg kereskedelmi és vendéglátói
szakközépiskolát végeztél. Nem hiányzik az
ilyen irányú tevékenység?
- Nem hiányzik, mert falusi vendégasztallal is
foglalkozom immár 15 éve, ami a vendéglátásnak egy része. A kereskedelem is szerepel a palettán, hiszen értékesítem a libák húsát, tollát,
de kereskedem más élő és feldolgozott állatokkal, sőt tüzelőanyaggal is.
- Vendégasztal? Mit értsünk ez alatt?
- Ez teljesen más, mint a megszokott vendéglátás. A lényege, hogy elfogadod, amit a gazda

Fotó: Gazsó János.

,,Jól itt nálunk, És ne feledd el azt, mi mindig várunk!” Biztosan van, akinek ismerős ez a
- Apropó rendezvény. Hogy indult útjára a
régi slágerszöveg, de ez lehetne a szlogenje az 59 éves Molnár Istvánnak is, vagy ahogyan Márton napi?
már sokan ismerik őt, a libás Molnárnak. Bokros teendői közepette is szakított időt egy
- Tanyareklám nem létezik, ezért egy-egy
kis barátságos beszélgetésre ez a közvetlen, komolyan humoros úriember, hogy betekint- fesztivál keretében vendégül láttunk minden érhessünk abba, amit csinál, s ezáltal jobban megismerhessük őt is.
deklődőt. A legjobb reklám, ha szájról szájra ter-

szeret, kínál, nincs felszolgáló, a vendég szolgálja ki magát, mintha csak otthon lenne.
- Szóval semmi megrendelés, semmi szolgáltatás?
- Természetesen van, akár telefonon, akár
személyesen. Én ezt a formát jobban szeretem,
lehet egyeztetni, mi legyen az asztalon, de a főszereplő mindig a liba. Szezonban disznóvágást
is rendezünk kérésre és az idejutás sem gond,
ha nincs autója vagy nem akar vezetni a vendégünk, mert van egy mikrobuszunk, ami a rendelkezésükre áll. Sőt, ha szeretne itt éjszakázni,
mert mondjuk messziről érkezett, megfogta a
hely hangulata, úgy szállást is tudunk biztosítani 20 főig. Bátran állíthatom, hogy a vendégeink 90 százaléka visszatérő vendég, s ez a szám
árulkodik arról, milyen hangulatúak a rendezvényeink. Ha arra van igény, vállalunk lakodalmat, születésnapot vagy névnapot. Bármilyen
családi eseményt emlékezetessé teszünk.

jed a fesztivál híre. Ez volt a kezdet, és mostanság évente 3-4 alkalommal nyílt napot tartunk,
ahová bárki eljöhet bejelentkezés nélkül. Minden belépőt mézespálinkával meg a libazsíros
kenyérrel fogadunk. Annyit ehet belőle, amen�nyi csak belefér. Emellett a terített asztalon libasült, sertés- és marhapörkölt vár térítésért az
arra éhezőre. A górészínpadon szervezett műsor gondoskodik a szórakoztatásról, meghívott
és önkéntes fellépőkkel. A kézműves kiállításon
pedig a környék kézművesei mutatkoznak be.
- Sokakat érdekel, hogy lesz-e az idén is Márton-napi mulatság.
- Elképzeléseink szerint igen, mint mindig
novemberben, Márton nap környékén, 7-8-án.
Szervezés alatt van az esemény. Az engedély
megvan rá, de sajnos bármikor vissza is vonhatják, ha a járványhelyzet azt indokolja.
- Család? Lesz folytatás?
- Jelenleg nőtlen vagyok, de van két felnőtt
gyermekem. A lányom, az agrártudományok
doktora és még Belgiumban él a férjével, de szeretnének hazatelepedni. A fiam inkább a mezőgazdaság gépészeti részét szereti, ő velem él és
kiveszi részét a munkából. Reményeim szerint
ők fogják továbbvinni a stafétát.
- Munka, munka és munka. Na és a pihenés,
a szórakozás?
- A pihenés is ez, amikor a vendégeimmel törődöm, beszélgetek velük és együtt kóstolgatom a finomságokat. Szórakozásként élem meg,
nem munkaként. Úgy is mondhatjuk, minden
reggel felkelek szórakozni. 
Gugé
Következő beszélgetőtárs: Szabó Erika hobbicukrász, a Békés Tortája verseny győztese.

A segítségére siető ápolót akarta megütni
Lezárta a nyomozást a rendőrség abban az ügyben, amelynek során egy 27 éves férfi megütni próbált és megöléssel fenyegetett egy ápolót. Az eset
még tavaly szilveszterkor történt. A férfi a családjával italozott és rosszul lett. Erőszakosan viselkedett,
a mentők rendőri segítséggel jutottak el vele a kór-

házba, ahol néhány percre megnyugodott, majd rátámadt egy ápolóra. Felé ütött, rúgott és megöléssel
fenyegette őt. Az ápoló a lélekjelenlétének köszönhetően ki tudott térni az ütések és a rúgások elől,
így nem sérült meg és meg tudta fékezni a megbotránkoztató módon viselkedő, a betegeket és az egész-

ségügyi dolgozókat is megfélemlítő erőszakos férfit.
A Békéscsabai Rendőrkapitányság a közfeladatot ellátó személy elleni erőszak bűntett miatt elrendelt
nyomozás vizsgálati szakaszában a szükséges eljárási
cselekményeket elvégezte és a büntetőeljárás iratait
augusztus 11-én továbbította az ügyészségre.
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NEMZETI KONZULTÁCIÓ

A KORONAVÍRUSRÓL

ÉS A GAZDASÁG ÚJRAINDÍTÁSÁRÓL

A TE ORSZÁGOD.
A TE HANGOD.
A NEMZETI KONZULTÁCIÓ 12. KÉRDÉSE

u Az Európai Bíróság határozata szerint jogellenes a bevándorlókat a magyar határon felállított tranzitzónában várakoztatni. A döntés értelmében járványveszély idején is be kell
engedni a migránsokat az ország területére. Ez az ítélet
egybevág Soros György migrációra vonatkozó régi tervével,
amely szerint Európába mindenáron évi egymillió bevándorlót kell beengedni.

fizetett hirdetmény

Ön egyetért azzal, hogy a kormány továbbra is lépjen fel a bevándorlás ellen, és tartsa fenn
a magyar határ szigorú védelmét?

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

NK_koronavirus_konzultacio_213x275mm.indd 7
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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: 66/411011, 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 rászo
ruló személyeknek 450 Ft. Békés Városi Szociális Szolgáltató
Központ Idősek Klubjaiból elvihető vagy helyben fogyasztható
el munkanapokon 11:30-13 óra
között.


Drogfogás
Kábítószer-kereskedelem bűntett
elkövetésével gyanúsítható három
férfit fogtak el augusztus 11-én. A
Csokonai utcában a 45 éves békési
R. Attila egy nylon szatyorban közel fél kilogramm növényi törmeléket adott át a 44 éves szintén békési
Sz. Tamásnak. A Békéscsabai Rendőrkapitányság nyomozói a Békés
Megyei Rendőr-főkapitányság Közterületi Támogató Alosztályának
rendőreivel közvetlenül azután fogták el őket, hogy a kábítószer gyanúját keltő anyag átadása megtörtént.
A növényi törmelék mellett köz el a
szatyorban 300 ezer forint készpénz
is volt, amit a rendőrök az anyaggal
együtt lefoglaltak. A Békési Rendőrkapitányság rendőrei pár órával
később elfogták és előállították a 49
éves E. Zoltánt, aki a gyanú szerint
vásárolt a kábítószer gyanúját keltő anyagból, és a szerből többeknek
adott, tehát kábítószert terjeszthetett. Házkutatás során nála a rendőrök élő kendertöveket és szárított
növényi törmeléket foglaltak le. A
Békési Rendőrkapitányság mindhárom férfit őrizetbe vette.

NÉVJEGY

Név: : Nag y Attila
Foglalkozás: videótechnikus
Kedvenc sorozat : Family guy
Kedvenc étel, ital: mustár, gyömbér
Kedvenc hely: természe tese n Békés
Kedvenc idő töltés: a munká m a hobbim
- Milyen út vezetett el oda, ahol
most tartasz?
Alapvetően a műszaki légkör
belengte az egész életemet, hiszen
Édesapám elektronikai műszerész, bár engem nem áldottak meg
olyan érzékkel, mint őt, aki mindent meg tud javítani. 2006-ban a
Dr. Hepp Ferenc Általános Iskolában kapcsolatba kerültem Király
Gyulán keresztül az iskolarádiózással. Onnan már tudtam, hogy
nem fogok másfelé kacsingatni.
Kicsit később a Mezgében kialakítottunk egy kis médiaműhelyt.
Ezekben az években ismerkedtem
meg Vámos Zoltánnal, aki ekkor
már a Békéscsabai Jókai Színházban dolgozott. Ott elvégeztem a
Színpadtechnikus - Szcenikus képzést. Itt tovább erősödött bennem,
hogy ezzel kellene foglalkoznom.
Tanulmányi évem alatt, és azóta is
a szüleim mindenben támogatnak.
Itt igyekeztem minél több tudással és rutinnal felvértezni magam,
így kerültem a Fővárosi Nagycirkusz videótárába. Ebben a szakmában az fogott meg, hogy se a szín-
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Staféta

ház-, se a cirkusz világában nincsen két egyforma előadás, hiába
ugyanazt játsszuk estéről estére. Ez
alatt a közel 15 év alatt rengeteg
ember segítette az utamat, akik
próbáltak jó szakembert formálni belőlem. Nélkülük nem lennék
ott, ahol most vagyok. Köszönöm
nekik.
- Mit tartasz az eddigi legnagyobb sikerednek?
- Minden rendben lement előadás siker. Ha ki kellene emelni,
akkor a Nagy Szilárd – Ragány Misa: Európa 2020 című klipje lenne
az egyik. Sikernek könyvelném el
azt, hogy valakinek egy életen át
tartó hobbit, munkát adni, inkább
úgy fogalmaznék, hogy mutatni,
szerintem hatalmas élmény. De a
legnagyobb siker az lenne, ha profi lehetnék a szakmámban, amihez
még sok száz év is kevés lenne, hiszen mind ismerjük a mondást: „A
jó pap, holtig tanul.”
- Hogyan képzeled el az életed
10-20 év múlva?
- Ezen még úgy igazán komolyan nem gondolkodtam el. Az bi-

Rovatgazda:
Serfecz Dávid

zonyos, hogy szeretnék egy biztos
egzisztenciát magam mögött tudni, mind szakmailag, mind anyagilag. Az ideális 10-20 év az úgy
nézne ki nálam, hogy egy kertes
ház, egy türelmes és megértő feleség, néhány gyerek, és 1-2 térd fölé érő kutya. Ezekre én nem szabok
időpontot, hogy tíz éven belül ennek mindnek meg kell valósulnia.
Szakmailag igyekszem minél jobb
lenni, szerencsére rengeteg jó szakember van a közelemben, így van
kitől tanulnom.
A Stafétát Samu-Deák Tímeának adom tovább.

10

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.

Békési újság

Apróhirdetések
Ingatlant keres
Belvárosban első emeleti lakás vásárolnék. Tel.:
30/215-43-34, 16-18 óra között.
Vennék teljeskörűen, korszerűen, új kombi kazánnal, radiátorokkal, villany- és vízvezetékekkel
felújított, erkélyes, csendes, zöldövezeti lakást.
30/897-12-98.

Kert, szántóföld
Mezőmegyerhez közel 1,2 hektár szántó és 2000
m2 bekerített gyümölcsös eladó. Érd.: 66/750225, 70/346-85-50. Irányár: 4,95 millió Ft.

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.
Legelő utcában ház eladó. Irányár: 4 millió Ft.
Készpénzzel kedvezmény. Tel.: 70/527-90-82.
Fábián utca 11. szám alatt 886 m2-es építési
telek eladó 4,9 millió Ft-ért. Tel.: 66/634-832,
30/380-47-67.
Ingatlan 5-7 millió Ft között
Csatárkertben tanya eladó kövesút mellett, melléképülettel, nagy kerttel, komfortos, sürgősen
6,5 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.
Fáy u. 5/1. B. IV. emeleten 58 m2-es lakás eladó
7 millió Ft-ért. Érd.: 20/571-83-79.

Jármű, alkatrész
Műszakizott lakókocsi teljes felszereltséggel
(klíma, mikró, tévé, hűtő, aggregátor, elősátor,
kempingbútor, WC) eladó. Irányár: 750 ezer Ft.
Tel.: 20/520-15-40.

Állat
Kacagó gerlék eladók. Tel.: 30/433-79-89.
Kilenchetes egerésző kiscicák ingyen elvihetők.
30/214-75-81.

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

Ingatlan 7-10 millió Ft között

Hűtők, fagyasztók, kombinált hűtők javítása. Szívós Ferenc. 0036-70/311-99-07.

Fáyn, III. emeleti, másfélszobás, 51 m2-es, parkettás, gázkonvektoros, zuhanykabinos, lomkamrás lakás eladó. Irányár: 7,3 millió Ft. Érd.:
30/30-65-304.
Frekventált helyen felújítandó ház eladó. Irányár:
8,2 millió Ft. Tel.: 30/514-88-75.

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

Ingatlan 10 millió Ft fölött

Munkát keres, ajánl

Irányi utcában kétszobás ház eladó 12 millió Ftért. Tel.: 30/96-18-765.
Gagarin utcában kétszobás, ebédlős, felújított
ház eladó. Irányár: 14,49 millió Ft. Érd.: 30/51365-76.
Baky 5-ben földszinti lakás eladó. Irányár: 15,9
millió Ft. Tel.: 30/915-46-83.
Két és fél szobás, összkomfortos kertes családi ház garázzsal, melléképülettel eladó Gyulán.
Irányár: 20 millió Ft. tel.: 30/648-39-12.

Takarítói munkát keresek. Tel.: 70/39-59-732, 15
óra után.
Házkörüli munkákban jártas férfit keresek, jogosítvány szükséges. Érd.: 20/505-87-82, esti
órákban.
Takarítói munkát keresek magányszemélyeknél,
vállalkozásoknál, cégeknél. Tel.: 20/430-99-66.

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

Egyéb
Akció! Száraz kemény konyhakész tűzifa
eladó. 3300 Ft/mázsa. Tel.: 0036-20/3966642.
Elektromos masszírozó fotel eladó Muronyban.
Ár megegyezés szerint. 30/394-95-55.

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: szeptember 1. kedd 12 óra

Vállalkozásból megmaradt műkő váza áron
alul eladó. Temetőbe vagy teraszra alkalmas.
30/813-03-94.
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.
28-as férfi MTB, 28-as régi hajított vázú női kerékpár, 2 db gyerekülés eladó. 30/27-28-342.
Eladó: szekrénysor, ebédlőasztal, konyhaszekrény. Érd.: 20/571-82-79.
2 m-es leánder, szobafenyő, varrógép asztallal,
függönytartó eladó. Érd.: 66/748-915.
Lószerszámot, disznótoros asztalt, régi bútort,
tollakat, satupadot, gyalupadot, régi zománcos
lemezkádat, bádogteknőt, mosófazekat, locsolót veszek. 70/21-72-267.
Befőttes üvegek eladók. 70/210-19-33.
Eladó: szőlőzúzó, szőlőprés, vezetékes gáztűzhely, barackpálinka, fa gyümölcsös ládák. Tel.:
66/744-003, 30/203-73-41.
Eladó: franciaágy, szekrénysor, gáztűzhely, szőnyeg és egyéb ingóságok eladók. 30/914-36-33.
Eladók: mocsári hibiszkuszok, majomfák, kön�nyező pálmák, leánderek. Érd.: 66/643-333.
Piros-barna futószőnyeg (6,5x0,85 m) 3000 Ftért, 2 db sárga-barna összekötő szőnyeg 1000
Ft/db áron, alig használtan eladó. 70/236-35-37.
Tölgyfa bejárati ajtó (90x210 cm) tokkal, biztonsági tárral, hevederzárral, 3-3 kulccsal eladó 50
ezer Ft-ért. Érd.: 20/592-85-04.
Kb. 10 mázsa vilmoskörte cefre lesz eladó 60 Ftos áron, Köröstarcsán. Tel.: 30/83-90-217.
2 db cementvályú 150x37 cm 1000 Ft/db, és
sárga kerek, szobába való műanyag villanybúra
1000 Ft-ért eladó. 70/236-35-37.
Eladó: szagelszívó, bojler, villanysütő, kerékpárok, konyhabútorok, asztalok, szőnyeg. Érd.:
50/117-48-62.
Két bála hőszigetelő ásványgyapot, OSB lap,
spájzajtó eladó. Érd.: 30/385-43-97.
Olcsón eladó: kisebb íróasztal, női és férfi bicikli, régi fűrészek, csillárok, zöldszínű konyhaszekrény, háromajtós ruhás szekrény, fotelok,
székek, kockaasztal, mázsa, fali képek, kisebb
kerek asztal, éjjeli lámpák, jó fekete-fehér tévé.
Rákóczi u. 18.
Étkezőasztal, műanyag asztal, tévé, kárpitozott székek és fotel, teleszkópos dohányzó asztal, íróasztal, konyhabútor. Érd.: 50/117-48-62,
66/643-333.
Eladó: tonet székek, régi szék, hokedli, lóca,
pad, kanapé, felépítményes komód, május elsejei felvonulásos képek, híres magyar festők
nyomatai, paraszti díszfogas, bádog vizeskanna,
vizes kiskanna, szovjet minitévé, rádió, erővágó, betonvas hajlító, régi biciklilámpák, U-vas
50x150 cm. 20/445-73-48.
Garázsvásár keretében márkás, használt kislány ruhák, kabátok eladók 86-140 méretig, cipők 21-30 méretig. Damjanich u. 24. Szeptember 6. 10-17 óra között.
Kisbálás búzaszalma eladó. Szállítás megoldható. Tel.: 30/433-79-89.
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.
Kisbálás hereszéna eladó. Tel.: 20/245-99-32,
16 óra után.
Jó állapotú hordozható csempekályha eladó (85
cm magas, 43 cm széles, 65 cm hosszú). Érd.:
70/673-55-01.

Kisbálás hereszéna, nagy leánderek eladók.
Érd.: 20/31-40-954.
Eladó: bontásból hófogócserép, teli ajtólap
(192x65 cm), Naumann varrógép, mosógépmotor. Érd.: 66/634-207.
Eladó: betonoszlop, disznótoros teknő újszerű
állapotban, lakatos szerszámok, réztárgyak, régi
kerékpár alkatrészek: kerekek, villák, kormány,
nagy vastag szivacs, keverő lábbal együtt. 20 db
ablakszárny ingyen elvihető. Révész u. 7. Tel.:
66/413-716.
Eladó: ágyneműtartós heverő két fotellal (25
ezer Ft), könyvek, bakelitlemezek, olajfestménye vezetékes telefon, régi cserépedények. Tel.:
30/467-13-39.
Eladó: 200 l-es egyspirálos, hőszigetelt víztartály, első világháborús fotók, képek, iskolaszerek, befőttes üvegek. Érd.: 70/673-55-01.
Gyulán eladók leánderek, citromfa, hibiszkusz,
babérlevélfa. Tel.: 30/648-39-12.
A Régi kép békési emlékek című könyv első kötetét keresem megvételre. A Kisváros újság adta
ki. 66/411-767.
Felújított 120 l-es Hajdu villanybojler eladó.
70/21-60-092.
Eladó: zsírosbödön, zománcos edények, konyhai
eszközök, paradicsompasszírozó, kerti lóca, 39es gyógyszandál, kéziszerszámok. Érd.: 70/67355-01.
Eladók: különböző méretű ajtók, duplaüveges
ablakok, szúnyoghálós ajtók, harmonikaajtók,
tíztagos radiátorok, régi típusú redőnyök. Tel.:
66/736-746, 30/530-96-23.
Eladó: VRF-530-as vízszintes gatterfűrész kihasználatlanság miatt, azonnali folyamatos
munkával eladó. Tel.: 20/520-15-40.
Gyulán eladó: kétszárnyú fakapu hat kerítésbetéttel, NB méhkaptár keretekkel, méhészeti kellékek,
720 ml-es üvegek lapkával. Tel.: 30/648-39-12.
Kb. 2200 db szalagcserép (egygombos) eladó,
megegyezés szerint. Tel.: 66/643-971.
Eladó: 28-as Csepel régebbi női kerékpár, gumi
csizmák, retro előszobafal a 70-es évekből.
Érd.: 70/673-55-01.

Dolgozzon
otthonában!

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

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

hirdetés

Békési újság

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

Adószám:
18392607-1-04.

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

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

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

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

Elektronikai
hulladékgyűjtés
Békés Város Önkormányzata
a DAREH Bázis Nonprofit Zrt.
együttműködésével gyűjtési akciót
szervez szeptember 10-12. között,
a feleslegessé vált elektronikai cikkek leadására.
A cím, ahová
az elektronikai
hulladékot elvihetik és leadhatják a lakosok: Szarvasi út 64/1.
Időpont: szeptem
ber 10-én és 11-én,
csütörtökön és pén
teken 8-16 óra kö
zött, szeptember 12-én,
szombaton 8-12 óra között.
Az alábbi elektronikai cikkeket
áll a gyűjtést meghirdetők módjában ingyenesen átvenni: nagy
háztartási gépek /pl.: mosógép,
hűtőgép, porszívó, stb./, kis háztartási gépek /pl.: vasaló, kávéfő-

ző, hajszárító, ventilátor, stb./, számítástechnikai berendezések/pl.:
számítógép, telefon, fénymásoló, stb./, szórakoztató elektronikai
cikkek /pl.: tv, rádió, HiFi torony, magnó, stb./,
barkácsgépek /pl.:
fúrógép, sarokköszörű, elektromos
fűnyíró, stb./, orvosi
berendezés /pl.: vérnyomásmérő, stb./,
világítástechnikai berendezések /pl. lámpatestek/.
Nem adható le az
E-hulladék, ha az átadásra szánt berendezések
rongált, szétszedett, törmelékes
vagy erősen szennyezett állapotban
vannak.
A begyűjtött hulladékot az európai előírások szerint feldolgozzák
és a kinyert anyagokat újra visszaforgatják a termelésbe.
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NEMZETI KONZULTÁCIÓ

A KORONAVÍRUSRÓL

ÉS A GAZDASÁG ÚJRAINDÍTÁSÁRÓL

A TE ORSZÁGOD.
A TE HANGOD.
A NEMZETI KONZULTÁCIÓ 1. KÉRDÉSE

u A járvány újabb hulláma esetén Ön az alább

javasolt intézkedések közül melyiket támogatná?

• Kijárási korlátozás bevezetése

• Rendezvények korlátozása

• Távolságtartás elrendelése

• Védett idősáv a 65 év
felettieknek

• Maszkviselés elrendelése
• Országhatárok lezárása

fizetett hirdetmény

• Az oktatási intézmények bezárása,
és áttérés a digitális oktatásra

• Védekezéshez szükséges eszközök
kivitelének korlátozása
• Ingyenes parkolás

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

MK_koronavirus_konzultacio_213x275mm_4.indd 1

2020. 06. 30. 14:57

KULTÚRA, SPORT
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Amikor már sokan régóta „temetik” az olvasást és a nyomtatott betű tiszteletét, aközben
soha nem látott számban jelennek meg színes
lapok, magazinok, könyvek, és ami az esetünkben lényeges: helytörténeti témájú kiadványok.
Ilyen nálunk a már sok éve megjelenő Békési Kalendárium, amelynek értékét sokszínűsége és a széles szerzői gárda adja, sikere elsöprő.
Mellette lelkes lokálpatrióták újra és újra megírnak és módot teremtenek rá, hogy megjelentessenek egy-egy tematikus könyvet. Az Emlékhelyek Békésen című kötet szintén ebbe a
sorba illeszkedik, melyet szerzőként dr. Fábián
Judit, kiadóként a Békési Városvédő és Szépítő
Egyesület jegyez.
Szeretem benne, hogy sok-sok fotóval színesített, szépen tördelt és egyszerűen jó kézbe
venni. Dicséret illeti a szerzőt, aki lelkes gyűj-

Fotó: Serfecz Dávid.

Újabb olvasnivaló a Békést szerető embereknek

Szegfű Katalin: Gazdag tartalmú, témájában hiánypótló könyv készült a városvédők gondozásában.

tőmunkával egy gazdag tartalmú, témájában
hiányt pótló kötetet állított össze. A 192 oldalas könyvet végiglapozva - és olvasva! - az
emlékhelyeken keresztül (emléktáblák, köztéri szobrok, kopjafák, emlékművek) kirajzolódik
szeretett városunk gazdag története, így az olvasó egészen biztosan nyitottabb szemmel jár
majd szerte-széjjel, és talán jobban fog ragaszkodni Békéshez.
Köszönet a szerzőnek és a kiadónak, hogy ez
a szép könyv megjelenhetett. Bízom az Emlékhelyek Békésen című kötet sikerében, amit a
sok eladott példány jelez majd.
Jó olvasást mindenkinek hozzá!
A könyvajánlót a városvédők kérésére megfogalmazta: Szegfű Katalin, a Békési Újság főszerkesztője.

Ketten kapnak idén Készül a Békési
Kalendárium
Nefelejcs Díjat

Fekécs Szilárd
elismerése

Idei tavaszi szabadtéri
rendezvényeit a koronavírus-járvány
begyűrűzése miatt nem
tudta megtartani a
Nefelejcs Békési Kulturális és Hagyományőrző Közhasznú Egyesület. A Vigalom és a Dínomdánom programjait a tervek szerint jövőre fogják pótolni.
A napokban arról is határoztak az egyesület
tagjai, hogy nem tartják meg a szeptember végére tervezett Békési Tökmulatságot sem, tekintettel a járványhelyzet kilátásban lévő romlására és az emiatti várhatóan szigorodó járványügyi korlátozásokra.
Ugyanakkor viszont megrendezik a díjátadó
rendezvényüket. Az eseményre szeptember 19én, szombaton 16 órától kerül sor, helyszíne a
Békési Galéria lesz. Az egyesület idén is két személynek, a békési közoktatás és művelődésügy
jeles alakjának kívánja átadni a díját egy színvonalas kulturális műsor keretében. Köszöntőt Vámos Zoltán alpolgármester mond majd,
míg a fellépők kilétét az egyébként titokban
tartott két díjazott személyéhez igazítják. A
díjátadót vendéglátás zárja majd. Az ünnepség egészében maximálisan betartják a zártterű rendezvényre életbe léptetett közegészségügyi szabályokat. Minden kultúrabarátot
szeretettel vár a szervező egyesület.

A Magyar Súlyemelő Szövetség a koronavírus-járvány miatt április hónapról elhalasztott
közgyűlését augusztus elsején sikerült megrendezni. A közgyűlésen Fekécs Szilárd átvehette a
2019-es év férfi súlyemelőjének járó díjat. Elismerést kapott a tavaly elért 29 új országos csúcsáért is, sőt Szilárd kapta a Földi Imre Emlékdíjat is – tájékoztatott a sportolótehetség edzője, Balog János.

Tizenhatodik Békési Kalendáriuma kiadására készül a Családért Alapítvány. Az évkönyv
az elmúlt másfél évtizedben a legolvasottabb
és legszeretettebb, évenként megjelenő kiadvány lett városunkban, aminek megjelenését
sokan várják. Nem csak olvasni szeretik számosan, hanem szerepet is vállalnak a megírásában.
Az állandó cikkszerzők között néprajzost, történészt, muzeológust, gasztronómiai szakértőt,
nyelvészt és helytörténetkutatót is találunk.
Évről évre nő az irodalmi- és a fotópályázatunk
kedveltsége. A következő Békési Kalendáriumhoz például 14 irodalmi-, és 12 fotópályázat érkezett, melyek helyet kapnak a kiadványban.
Ezek összefoglalóan a múltból fakadó helyi értékekről, a hagyományainkról, a jövőnk stabil
építőköveiről szólnak.
A Békési Kalendárium ötletgazdája és kezdettől a szerkesztője Szegfű Katalin, aki ismertette, hogy mások mellett tanulmány lesz olvasható
a kiadványban a békési hímzés nagy alakjairól,
a tűzkutakról, a Szikszay Sándor mézeskalácsos
mesterről, a szeszfőzdéről, Békés zenei életével
összefüggő évfordulókról, Jantyik Mátyás művészetéről, Békés természeti értékeiről, a búzacsíramálé készítéséről, az ibrányi városrész történetéről, a legendás helyi fotográfusokról, és még
persze számos további érdekes témáról.
A kiadvány a tervek szerint november elején jelenik majd meg, és mint minden évben,
sok-sok békési család karácsonyfája alá kerülhet
megfizethető és színvonalas ajándékként.

Fekécs Szilárd az év súlyemelője.

Gyerekeknek, Gasztronómia

Ha

jn a l -tár

Rovatgazda: Horváth Hajnalka alkotóművész

Cucu Laca tovább álmodik...
Laca, ahogyan egyre közelebb szállt a Kastély felé, még mindig tátott malacszájjal, rájött, hogy azért látja őket olyan távolinak, mert olyan apróak, mint
amikor az építőkocka lakói megelevenednek játék közben. Minden picurka volt.
Laca Gulivernek képzelte magát, amit nem is olyan régen olvasott, hiszen Terka
néni, a magyartanár ezt adta fel kötelező olvasmánynak a múlt nyárra. Olyan
apróak voltak a malacok, hogy akár kiülhettek volna az orra hegyére, vagy lecsúszhattak volna Laca kunkori malacfarkán, mint a tűzoltók vészhelyzetben...
Nagyon serényen tevékenykedtek a kis malackák, észre sem vették az óriási repülő malacot, csak egy figyelő pillantást vett észre Laca az egyik kastélyablakból, ami a legmagasabb torony közelében volt. Azt hitte, valami gülüszem
pislangat felé, de nem az volt, csak egy messzelátó nagyította fel az apró malacszemeket. Arrafelé vette Laca az irányt, hirtelen el is libbent a függöny az ablak
mögött, de Laca tudta, hogy észrevették, s kicsit izgatott lett, izzadni kezdett.
Persze a malacok nem a hónaljukon izzadnak, hanem a szájukon keresztül, így
nagy cseppekben kezdett el csepegni a nyála. Rohangálni kezdtek alatta a malacok, nem lehetett tudni, hogy esőnek hitték, vagy rájöttek, hogy egy hatalmas
malac repül a fejük felett... Akinek nem mellesleg csepeg a nyála...
Hirtelen összekutyulódtak a színek, olyan volt, mint Laca palettája festés
közben. Nagy visítások hallatszódtak: uííí, uííí, uííí, ami malacnyelven azt jelentette: S.O.S., azaz segítség. A malacok hajlamosak nagyon hamar pánikba esni,
egy apró kis rezzenéstől is frászt kapnak, ezt Cucu Laca is sokszor tapasztalta
már. Félősnek és óvatosnak teremtődtek, de ami most alatta zajlott, az a káosz,
az felülmúlta minden elképzelését...
Kedves olvasóm! A feladatunk is ehhez a nagy zűrzavarhoz kapcsolódik a héten. Az
előző alkalommal kitalált szivárványszíneket kevergessük össze és nézzük meg, hogy melyikből milyen szín lesz, ha összekeveredik a másikkal! Jó kísérletezést kívánok! A feladatot vízfestékkel vagy temperával oldjátok meg egy A4-es lapon! S az, hogy milyen alakzatban teszitek mindezt, az rátok van bízva.

Békési újság

Cukrász Álom

Rovatgazda: Mucsiné Fodor Hajnalka mestercukrász

Brownie
Puha, nagyon csokis, nagyon
szaftos, ez az Egyesült Államok
egyik legismertebb cukrászati exportcikke a sajttorta után. Hazánkban is méltán népszerű. Cukrászdákban nem igazán találkozunk vele, de otthon igazán kön�nyen és gyorsan elkészíthetjük.
Édesszájúaknak, csokirajongóknak
garantáltan ízleni fog.
Története:
Amerika felfedezésének 400. évfordulója alkalmából, 1893-ban a
chicagói Palmer Hotelben rendezett összejövetelre rendelt a hotel
tulajdonosának felesége a séftől egy
desszertet. Olyan süteményt szeretett volna, amely belefér a vendégeknek kiosztott uzsonnás dobozba. Eredetileg sütőporral készült
volna, de a séf véletlenül kifelejtette belőle. Ez lett a brownie. Baracklekvárral kenték meg, diót szórtak
rá és olyan sikere volt, hogy ezt követően egyszer sem vették le az étlapról.
A jó brownie három titka: nem
szabad túlsütni, nem szabad túlkeverni, és jó sok vajat illetve minőségi kakaóport kell hozzá felhasználni.

Illusztráció: Horváth Hajnalka.

Recept:
- 4 db tojás
- 300 gramm kristálycukor
- 200 gramm vaj
- 200 gramm étcsokoládé

Fotó: internet.
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- 150 gramm liszt
- fél kiskanál só
- 60 gramm holland kakaópor
Elkészítése:
A tojásokat a cukorral habosra keverjük, eközben a csokit és
a vajat gőz fölött megolvasztjuk.
Egy tálban összekeverjük a lisztet a kakaóporral és a sóval. Ha a
csoki-vaj keverék megolvadt, hozzáöntjük a cukros tojást és a lisztet. Elkeverjük, de csak annyira,
hogy homogén masszát kapjunk.
Sütőpapírral kibélelt tepsibe
vagy tortaformába öntjük. A tetejét megszórjuk aprított dióval.
Előmelegített sütőben, 175 fokon kb. 25 percig sütjük. Ajánlatos még melegen tálalni, házi baracklekvárral, friss gyümölcsökkel (leginkább piros bogyósokkal, málna, eper), de kiválóan illik hozzá a vanília- és a pisztáciafagylalt is.
Jó étvágyat kívánok hozzá!

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!

Azonnali segítség
vállalkozóknak?

Gyorsan elérhető
kölcsönt kínálunk!
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.

Foldana Pénzügyi Zrt.
www.foldana.hu
02FOL_1078-1_213x275_hirdetés 02_Békési Újság.indd 1
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Békési újság
Élő fortélyaink

Csendesül...
Augusztus, a nyár utolsó hónapja. Milyen is volt az idei nyár? Ha az
időjárásra gondolok, akkor elég változatos, időnként szélsőséges. Ha az
ilyenkor szokásos időtöltést, a nyaralást vesszük górcső alá, akkor az sem
olyan volt, amihez hozzászoktunk az elmúlt évek során. Azonban a koronavírus miatti intézkedések nem csak a nyaralási szokásainkat, hanem
az életünk egyéb területeit is befolyásolták. S a jelenlegi vírushelyzet sem
kecsegtet nyugodt folytatással, hiszen világszerte inkább szigorításokról
hallunk, mintsem az élet normális kerékvágásba történő visszatéréséről.
Bizonytalanságban éltünk, élünk, az idei év nagyon is erről szólt. Eddig, s valószínű, a folytatás sem lesz könnyebb.
Kezdődik az iskola, ami szintén tartogathat meglepetéseket, akár kellemetlenségeket is.
Ám e soktényezős bizonytalanság ellenére is betakarították az idei gabonatermést, a jövő évi kenyerünk biztonságban van. Az utóbbi idők legtöbb
gyermeke született eddig idén hazánkban. És sorolhatnánk a sok-sok pozitív, örömteli tényt, ami naponta megörvendezteti szívünket, életünket.
És mindezeken felül is van egy jó hírem! Van Valaki, Akiben minden
élethelyzetben jó reménységgel bízhatunk, s ez a bizalom megerősít, sőt
boldoggá tesz. Így vall erről a zsoltáros a 84. Zsoltár 13. versében: „Seregek Ura, boldog az az ember, aki benned bízik!”
Azt kívánom, legyen részünk ebben a boldogságban!
Katona Gyula, lelkipásztor

Miért együnk kölest?
A köles tápanyagban és ásványi
anyagokban gazdag, alacsony a kalória- és a magas a rosttartalma. Jó
hatással van a hangulatunkra és az
energiaszintünkre.
A főtt köles remek helyettesítője a
reggeli zabpehelynek, de akár a pirítósra, salátákra is szórhatjuk, ha kellemes, lágy, édeskés ízt szeretnénk.
Ráadásul a köles főzése nem telik

Kiváló antioxidáns, vagyis segít,
hogy védjük magunkat a szabad gyökök károsító hatásaival szemben. Tanulmányok szerint a köles csökkenti a „rossz” koleszterin szintjét, ám
emeli a jó koleszterinét. Ellentétben
a finomított gabonákkal, a köles nem
teszi lehetővé a rossz baktériumok
elszaporodását, de hozzájárul a jó
baktériumok mennyiségének növelé-

sok időbe, könnyű beiktatni étrendünkbe. Fogyókúrázóknak is ideális,
hiszen alacsony a kalória- és a magas a rosttartalma. Hosszabb ideig
telítettnek érezhetjük magunkat tőle, esélyes, hogy a kalóriadús ételek
iránti sóvárgást is elkerüljük. A köles
lúgosító élelmiszer, segít fenntartani
testünkben az egészséges pH-egyensúlyt, és ez elengedhetetlen a betegségek megelőzésében. Lisztérzékenységgel küzdők számára is ideális, hiszen a kölesben nincs glutén.
Fontos magnézium-forrás. Bizonyítottan csökkenti a migrénes rohamok
számát és kordában tartja az asztmát. Magnézium mellett mangánt,
foszfort és vasat is tartalmaz. A köles
nagy mennyiségű B-vitaminnal látja
el szervezetünket, melyek testünk
energiaszintézisében szerepet játszanak. Ha tehát energiát szeretnénk és
fáradtnak érezzük magunkat, egy tálka köles mindig jól jöhet, megfelelő
mennyiségű energiával tölt fel bennünket.

séhez, amik kulcsszerepet játszanak
az emésztésben. Kölesben gazdag
étrenddel megelőzhetjük a magas
triglicerid (vérzsír) okozta szívproblémák kialakulását, mert segít fenntartani a megfelelő trigliceridszintet, egészséges szív- és érrendszert
eredményezve. Ez a gabona javítja
a hangulatot, mert triptofánt tartalmaz, mely segíti a szerotonin termelődését, ezáltal jelentős hatással van
hangulatunk, alvásunk és étvágyunk
alakulására. Jó minőségű fehérjeforrás, csupán 50 gramm belőle fedezi
a napi javasolt fehérjebevitel 12 százalékát. A vegetáriánus étrendet követők számára ezért fokozottan ajánlott kölest fogyasztani.
A köles rendkívül változatosan elkészíthető.
Fontos megjegyezni, hogy túlzásba sem kell vinni a köles fogyasztását. Már meglevő pajzsmirigy-problémák esetén a köles vagy köles alapú
ételek bevitelét korlátozni kell, mert
ronthatja a tüneteket.

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.

 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.

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
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