kéthetente
megjelenő ingyenes
közéleti folyóirat
megjelenik:
Békés, Bélmegyer,
Kamut, Murony, Tarhos
településeken
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Októberben lesz a BÉTAZEN Madzagfalvi Napok
– idén másképpen

Javában zajlanak az előkészületek a 44. Békés-tarhosi Zenei Napok rendezvénysorozatához. A zenekedvelőket a szervezők október 1-je és 30-a között várják. A
programok többek közt a kulturális központban, a Dr. Hepp Ferenc

Általános Iskolában és a tarhosi Zenepavilonban lesznek elérhetőek. A
műsor- és helyszínváltozás jogát a
rendezők minden esetben fenntartják. Részletes tájékoztatást az eseményekről a Békési Újság következő lapszámában adunk.

A nagy városi őszi fesztivál a
koronavírus-járványhelyzet miatt
más módon lesz megtartva. Napközben számos kulturális- és sportrendezvényre, gyermekeket és felnőtteket is megszólító, szórakoztató eseményre kerül sor, de az esti,
szabadtéri tömegkoncert nem tartható meg. A szeptember 11-12-én
sorra kerülő Madzagfalvi Családi Napok eseményeiről részletesen
olvashatnak jelen lapszámunkban.

Újabb emléktábla készül
Dr. Szuromi Pál kezdeményezésére a 907-ben lezajlott pozsonyi csata emlékére emléktáblát szeretne elhelyezni a Békési Városvédő és Szépítő Egyesület. Serfecz Dávid elnök a képviselő-testület legutóbbi ülésén a grémium
elé terjesztette a terveket. A márványból készült emléktábla a Honfoglalás
téren lesz látható, és méltó emléket állít a pozsonyi csatában aratott győzelemnek, amelyben a honfoglaló magyarok döntő győzelmet arattak. Az emléktábla minden költségét a Békési Városvédő és Szépítő Egyesület fedezi.

Megkezdődhet számos
utca aszfaltozása
A napokban döntött Békés
Város Képviselő-testülete annak a 181 millió forint támogatásnak a felhasználásáról, amelyet a Belügyminisztérium a települési önkormányzati feladatok támogatására nyújtott a városnak. 120 millió forintot a település számos körzetét érintő utcáinak aszfaltozására fordítanak, 61
millió forintból pedig középületek
felújítását valósítják meg.
Hamarosan megkezdődhetnek a FIDESZ-KDNP képviselői által
már a választások idején is ígért várva várt útalap aszfaltozási munkák, ugyanis a tervek szerint jó néhány utcát látnak el új útburkolat-

Egy csodálatos
pizza élményre vágysz?

City Falatozó Étterem, Kávézó és Pizzéria
fizetett hirdetés

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!

Képünk illusztráció. Fotó: internet.

Akkor gyere el hozzánk
és kóstold meg a megújult
pizza kínálatunkat!

Tízféle új pizzával várunk
mindenkit helyben
fogyasztásra vagy elvitelre.
Édes pizzánk egyedülállóak
és isteni finomak!

Az összes program ismertetését
megtalálják a 6. oldalon.

tal a Belügyminisztérium által folyósított támogatásból. 120 millió
forint ráfordítással új aszfaltburkolat kerül a már meglévő útalapokra. A tartalék utcák aszfaltozása a
tervezés során pontosított felületek
mennyiségének függvényében történhet meg.
A tervezet szerinti utcák: Kökény utca, Váradi utca, Rózsa utca, Kurta utca, Mónus Illés utca,
Kölcsey utca, Jámbor utca, Gorkij
(Fonó) utca, Szív utca (alaperősítéssel). Tartalék utcák: Lapos utca
javítása, Lenkey utca (alaperősítéssel), Kereszt utca (alaperősítéssel),
Kereszt utca (alaperősítéssel), Kispince utca (szeszfőzde környéke).
További 61 millió forintot fognak fordítani a Békési Galéria és a
Békés Városi Jantyik Mátyás Múzeum homlokzatának felújítására,
a Városháza tetőszerkezetének javítására és a Petőfi u. 4. szám alatti régi városháza homlokzatának
felújítására. Ezeken az épületeken
már régóta esedékes ezen munkálatok elvégzése.
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Önkormányzati hírek, felhívások

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

szeptember 9-én, szerdán 9 órától

KÖZMEGHALLGATÁST

tart az önkormányzati képviselők részvételével.
A közmeghallgatásra ezúton tisztelettel meghívjuk
a város azon polgárait, akik véleményüket, javaslataikat
e fórumon el szeretnék mondani.
A közmeghallgatás megtartására a Békési Német Nemzetiségi
Önkormányzat Képviselő-testületének szervezeti és működési
szabályzat 16.) pontjának megfelelően kerül sor.
A közmeghallgatás helye:
Békési Polgármesteri Hivatal (Petőfi S. utca 2.) Kisterem
Takács Istvánné, BNNÖ elnöke

Békési Középiskolai
Ösztöndíj
„Békési középiskolai ösztöndíj”ra pályázhatnak mindazok a Békés
területén állandó lakhellyel 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 (5630 Békés, Petőfi u. 2.) postai úton, vagy személyesen az erre rendszeresített formanyomtatványon. Formanyomtatvány és a pályázat további részletei
elérhetőek a bekesvaros.hu weboldalon.

FELHÍVÁS

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

szeptember 9-én, szerdán 15 órától

KÖZMEGHALLGATÁST

tart az önkormányzati képviselők részvételével.
A közmeghallgatásra ezúton tisztelettel meghívjuk a város
azon polgárait, akik véleményüket, javaslataikat e fórumon el
szeretnék mondani.
A közmeghallgatás megtartására a Békési Román Nemzetiségi
Önkormányzat Képviselő-testületének szervezeti és működési
szabályzat 16.) pontjának megfelelően kerül sor.
A közmeghallgatás helye:
Békési Polgármesteri Hivatal (Petőfi S. utca 2.) Kisterem
Simon Éva, BRNÖ elnöke

Békési újság

Tájékoztatás az
állati hulladéklerakóról
Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy az afrikai sertéspestis betegség terjedésével összefüggésben a Békés Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Főosztálya 2020. augusztus 24.
napjától kezdődően Békés Város Önkormányzatát arra kötelezte, hogy az
általa üzemeltetett 5630 Békés, IX. kerület 0329/2. hrsz. alatt működő
települési állati eredetű melléktermék gyűjtőhelyen vegyék át a vadászatra jogosultak által beszállított vaddisznó állati eredetű melléktermékeket
(vaddisznó hullát).
A vaddisznó hullák tárolása az állati hulladéklerakó telep területén található zárt épületben elkülönítetten, szintén zárt konténerben, a hatóság által előírt, szigorú intézkedések mellett történik,
így a lakossági beszállítások során nem jelent kockázatot a járvány
továbbterjedésének szempontjából.
Kérjük a tisztelt lakosságot, hogy a kiszállított állati hulladékot a
telephely udvarán található konténerekben helyezzék el.
Az állati hulladéklerakó telep minden héten hétfőtől péntekig 7-15
óráig tart nyitva.
Békés Város Önkormányzata

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.

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

Kazánvásárlásra fordítják
a kenyérvásárból befolyt pénzt

A legtöbb kenyér a piaci árusítások alkalmával kelt el. Sokan évről évre vásárolják, kedvelik.

nepen és a megelőző napokban történő árusítások során eladott 1380
kiscipó értékesítéséből mindösszesen 400900 forint folyt be. A kiadások levonása után fennmaradó ös�szeget a Böjte Csaba szerzetes nevével fémjelzett gyergyói Szent Anna
Gyermekotthon fűtéskorszerűsítésére fogják átutalni, ugyanis új kazánra lenne szükségük.
A Testvérvárosok Kenyere mozgalom sikeréhez idén is hozzájárult a
Lipi Liszt Kft., Csapó Imre – Csapó Pékség, a Szent Lázár Alapítvány,
Vágási Sándor vállalkozó, Jenei Lajos vállalkozó, és médiapartnerként
a Békési Újság. A kenyerek értékesítésében a Gál Ferenc Egyetem vett
részt. Nekik lesz még feladatuk a
Madzagfalvi Családi Napok idején
is, amikor - a tavalyi évhez hasonlóan - a Testvérvárosok Pogácsája

sül majd ki, és lehet majd megvenni a rendezvények helyszínén. Ennek
megvásárlásával szintén a gyergyói
árvákat fogják támogatni a lakosok.
Öreg Gábor lapunkon keresztül
mondott köszönetet minden nyitott szívű és pénztárcájú békésinek,
aki a többszöri kenyérárusítás alkalmával megvásárolta a cipókat és néhány száz forinttal melléállt a jó ügynek. Egyben kérte a lakosokat, hogy
járványügyi helyzet miatti szigorításokra tekintettel egyelőre ne ajánlanak fel természetbeni adományokat (ruhát, cipőt, játékot, műszaki
cikket, bútort, tartós élelmiszert), a
testvérvárosok szegényeinek, mert
a raktározási kapacitás megtelt, miközben idegen országba a beutazás,
így az adomány eljuttatása a jelenlegi
körülmények között nem lehetséges.
Szegfű Katalin

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: szeptember 10-én
és 11-én, csütörtökön és pén-

Közérdekű információk
Gyógyszertári
ügyeleti rend
Ügyeletes gyógyszertár
szeptember 5-12.
Oroszlán Patika (Kossuth u.)
szeptember 12-19. között
Levendula Patika (Csabai u.)
szeptember 19-26.
Jázmin Patika (Rákóczi u.).

Fotó: Serfecz Dávid.

Idén is lezajlott a Testvérvárosok Kenyere program, mellyel
hosszú évek óta erdélyi testvértelepülésünk, Gyergyószentmiklós
Szent Anna Otthonát, az ott élő
nehéz sorsú gyerekeket kívánják
segíteni. Ebben az évben a szokatlan járványügyi helyzet számos kihívás elé állította a szervezőket. A
határok lezárása miatt például ezúttal nem érkezhetett – még jelképes mennyiségben sem – búza a
kenyerekhez használt liszthez Románia felől. Így a Testvérvárosok
Kenyere kizárólag békési gazdák és
termelőszövetkezetek búzafelajánlásaiból sült ki. Összesen 950 kilogramm gabonát adtak össze az adományozók, név szerint a Bétak Kft.,
a Hidasháti Zrt., Nagy János vállalkozó, özv. Dr. Kocsis Imréné, Bíró
Ferenc és Baji János.
Amint a főszervező, Öreg Gábor
a Békési Újságnak elmondta, akitől
csak lehetett, inkább pénzadományt
vártak vagy kértek, tekintve, hogy a
korábbi években a kimaradó lisztet
is eljuttatták romániai testvértelepülésünkre, de idén ez nem lehetséges. Pénzadománnyal járult hozzá a
mozgalom sikeréhez a mezőberényi
Markos család, továbbá Gellén János, Hégely László, Hégely Anna,
Tarkovács István, Berczi Sándor, Fábián János, Lipcsei Gábor, Öreg Péter és családja.
A pénzadományokból 180 ezer
forint, míg az augusztus 20-i ün-

teken 8-16 óra között, szeptember 12-én, szombaton 8-12
óra között.
Az alábbi elektronikai cikkeket áll a gyűjtést meghirdetők módjában ingyenesen átvenni: nagy háztartási gépek,
kis háztartási gépek, számítástechnikai berendezések, szórakoztató elektronikai cikkek,
barkácsgépek, orvosi berende-

zés, világítástechnikai berendezések.
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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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
Lele Árpád László és Nyiri Marianna,
Gábor Miklós és Darányi Éva, Reszelő Mihály Zoltán és Miczura Tímea,
Kardos József és Pap Zsuzsanna,
Nagy Balázs és Filipinyi Hajnalka, Zahorán Zoltán és Balog Magdolna.
Sok boldogságot kívánunk!
Elhunytak
Tóth Erzsébet (69 évesen, Vésztő),
özv. Györfi Jánosné Kovács Eszter
Anna (78), Szalacsi János (69), Palotás László (82), Baricsa Ferencné
Oláh Anna (82), özv. Kocsor Istvánné Baji Eszter (91), özv. Liszkai Istvánné Kis Zsuzsanna (75, Kamut), Lovas
Barnabásné Szatmári Erzsébet (69,
Kamut), Farkas István (85, Tarhos).
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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Hatékonyan pályázik
a békési könyvtár
Arculatfejlesztésre és a koronavírus-járvány elleni védekezésre nyert
összesen 1,2 millió forintot a Békés Városi Püski Sándor Könyvtár.
A közel 60 ezer kötetből álló, kölcsönözhető könyvállomány biztonságos használatához 200 ezer forint támogatásban részesült az
intézmény. További 1 millió forintot nyertek a könyvtár arculatának megújítására. Ezekről nemrég kapott értesítést az intézmény
igazgatója, Erdősné Sági Mária.
A Nemzeti Kulturális Alap pályázatán elnyert 1 millió forintból
a jelenleg is működő honlap fejlesztésén túl gyermek és felnőtt
könyvtárismertetők megjelentetését tervezik megvalósítani színes,
látványos formában, infografikával,
sok képpel, olvasói véleményekkel,
érdekes adatokkal, innovációkkal,
amely minden korosztályhoz közelebb viszi az olvasás élményét.
Mindemellett a könyvtár új logóval jelenik meg az ügyviteli dokumentumain és az általuk kibocsátott reklámtárgyakon, kitűzőkön,
pólókon. Közterületen új zászlóval,
irányító- és megállító táblákkal, új
nyitva tartás táblával, cégtáblával,
LED-kijelzővel és roll-uppal, valamint új üvegdekorációval találkozhatnak a járókelők és a könyvtár
látogatói. Az új logó az épület belső
tereiben is természetesen meg fog
jelenni – ismertette a részleteket
Erdősné Sági Mária igazgató.
- A koronavírus-járvány terjedésének csökkentése és megelőzése érdekében a könyvtár ideiglenesen bezárt idén tavasszal. Az intézmény munkatársai azonnal reagáltak a megváltozott helyzetre, az olvasókkal való kapcsolattartást a digitális világ irányába terelték. Az
újranyitás mellett az egészségvédelem elsődleges szempont az olvasók
és látogatók biztonságos fogadása érdekében – tette hozzá Polgár
Zoltán, Békés város alpolgármestere. Most a koronavírus-járvány
terjedési kockázatának csökkenté-

sére szolgáló eszközök beszerzése
200 ezer forint támogatásban részesült a könyvtár, szintén a Nemzeti Kulturális Alapból.
Figyelembe véve, hogy elsődleges cél az emberélet védelme, a
könyvtárhasználók és a könyvtá-

Próbanépszámlálást
tart a KSH
Ezek a mobil térelválasztók tovább
növelhetik a biztonságérzetet, segíthetnek akár a pultok előtti izolálásban, vagy az egyéb könyvtári
terek járványügyi helyzetben történő igénybevételében. Mivel mozgathatóak, így könnyű áthelyezhetőségüket kihasználva szükség szerint akár a gyermekkönyvtár tereit, akár az olvasóteremben elhelyezett olvasóasztalokat is megfelelően el tudják választani egymástól.
Átalakítás előtt áll a könyvtár, amelynek célja a közösségi tér
funkciójának erősítése. A tervek

Reprezentatív, azaz a teljes magyar társadalmat leképező adatgyűjtés keretében próbanépszámlálást indított augusztus 31-én
a Központi Statisztikai Hivatal
(KSH). A próbafelvétel célja, hogy
adatokkal segítse a 2021. évi népszámlálás szakmai előkészítését. A
részvétel önkéntes, de fontos, hiszen egy-egy kitöltő közel 350 háztartást képvisel.
Országszerte 72 település, mintegy 14 000 háztartása vesz részt a
Központi Statisztikai Hivatal augusztus 31. és október 7. között
rendezett próbanépszámlálásán. A
válaszadásra felkért címzetteknek
legkésőbb szeptember 3-áig postai levelet küld a KSH. Az adatszolgáltatás önkéntes, de különösen fontos, hogy a megkérdezettek
aktívan részt vegyenek a népszámlálás próbafelvételben, hiszen az
adatgyűjtés reprezentatív, azaz leképezi a teljes magyar társadalmat,
így egy-egy kitöltő közel 350 háztartást képvisel.


A könyvtárbéli változásokról, fejlesztésekről tájékozódott Polgár Zoltán alpolgármester Erdősné Sági Mária igazgatótól.

ri dolgozók egészségének megóvása, a munkaállomások pultjainak
mindegyikén egy-egy plexi védőfalat terveznek elhelyezni megfelelő méretű kiadónyílással. A felnőtt kölcsönző részlegen állomásonként egyet-egyet, valamint az
olvasóterem és a gyermekkönyvtári pultoknál szintén egy-egy védőfalat állítanak fel, amelyek biztosíthatnák a szükséges szeparációt. A
pultokon elhelyezett műanyag védőfalakon kívül lábakon álló térelválasztók beszerzésével is segítik a
könyvtár biztonságos működését.

között szerepel ifjúsági közösségi
sarok, valamint manó kuckó kialakítása kicsiknek, csevegő kisközösségi programoknak. A megvalósításra a békési „Híd a madzagosok
között” elnevezésű helyi akciócsoportjának „Kulturális és közösségi terek infrastruktúra fejlesztése”
című pályázata biztosít forrást. A
19 millió forint összegű támogatási kérelem tartalmi ellenőrzése jelenleg is zajlik. Mindemellett két,
további 5-5 millió forint összegű
pályázattal próbálnak közösségi
programokra forrást nyerni.

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

Hívjon minket! Telefon: 0036-30/432-20-30.

Őszi kínálatunk:

Telepünkön Tölgy, Bükk, Akác
tűzifa egységes áron
FOLYAMATOSAN kapható!
Előjegyzést felveszünk:
- Lignit szénre
- Borsodi kockára
- Mosti dióra
- Orosz feketeszénre
RAVAK fürdőkádak
„ÉLETTARTAM GARANCIÁVAL”
kaphatók!
Sóder, homok, cement, mész
– akár házhozszállítással
is rendelhető.
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.

Interjú, Jegyzet

Békési újság

T i s z t a beszéd

Tisztelt olvasóink!
Amennyiben önnek is van közérdekű kérdése, melyre választ
várna, küldje el nekünk, és mi 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

- Negyed évszázad telt el Békés város
egyik legjelentősebb sportsikere, Pankotai
Gábor kajakozó világbajnoki címszerzése
óta. Milyen érzéseket idéz fel ez az évforduló önben?
- Több dolgot is. Csodálatos, meghatározó élmény volt 1995-ben kint
sátrazni Duisburgban és szurkolni egy békésinek, egy barátomnak. Óriási, több évtizedes kőkemény munka eredménye volt az a nap. Gabi számára egy kemény munkafolyamat, számunkra pedig egy példakép került ott megmérettetésre. Totális ellenszélben kellett a négyesnek megszerezni és megvédeni a lehetőséget, hogy indulhassanak a VB-n. A világkupákon, válogató versenyeken, OB-n nem volt legyőzőjük, és még
egyesben vagy párosban is meg kellett védeniük a négyesbeli helyüket. A mai napig ez az egyetlen felnőtt világbajnoki címe városunknak,
utánpótlásban is csak a kenus Laczó Dani büszkélkedhet ilyen címmel.
A másik, ami eszembe jut, az emberi oldal, a döntőhöz vezető úton és
az ott a helyszínen összekovácsolódott emberi kapcsolatok. Azok a barátok, akikkel kint voltunk akkor, akik a mai napig a legjobb barátaim, akikkel évtizedig együtt sportoltunk, ők mind megállták a helyüket az életben, sikeres emberek lettek és ez igaz az edzői pályafutásom
alatt felnőtt tanítványaimra is. Meggyőződésem, hogy akik rendszeresen, komolyan sportolnak, megtanulnak sok mindent, ami az élethez
kell: fegyelmet, kitartást, a munkába vetett hitet, tiszteletet, lemondást,
a siker és kudarc megélését. Épp ezért fontos támogatnunk a sportot,
és megtalálni az egyensúlyt az élsport és a tömegsport között. Ezért is
kell az ősz folyamán újragondolnunk a sporttámogatási rendszert. Büszkének kell lennünk arra, hogy Békés egy sportos város és felelősen kell
sáfárkodnunk ezzel az adottságunkkal a jövő nemzedék érdekében is.
- A Madzagfalvi Napok idén tömegrendezvények helyett családi
program lesz, ésszerű kompromisszumok a biztonságos szórakozás érdekében. Hogyan néz ez majd ki a gyakorlatban?
- A legutolsó pillanatig kitartottunk a teljes rendezvény mellett, ám
világossá vált, hogy a biztonságot kell az idén előtérbe helyeznünk.
Mindezek mellett szeretnénk most is megteremteni ezen időszak kiemelt hangulatát, teret biztosítani a családoknak, baráti társaságoknak
ahhoz, hogy megélhessék összetartozásukat a programkínálatban válogatva. Elmondhatom, hogy a programelemek döntő többsége ebben az
évben is várja az érdeklődőket. A jelentősebb tömegeket együtt mozgató rendezvényeket, így a szabadtéri nagykoncertet, az Ízek utcáját és a
Madzagfalvi kiállítást kell sajnos nélkülöznünk az idén. Bízom benne,
hogy mindenki talál majd lehetőséget a kikapcsolódásra, kimozdulásra
ezen a hétvégén a megvalósuló programelemek segítségével.
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Jegyzet

Életkor
A tudomány az emberi életet
szakaszokra osztja. Ezek szerint
a csecsemőkor a születéstől az első fogzás kezdetéig, azaz a 7-8. hónapig tart. Ebből az újszülöttkor
a születéstől számított első négy
hét. A kisgyermekkor az első fogzás kezdetétől a második fogzás
kezdetéig, azaz a 6. évig terjeszkedik. A gyermekkor a 6-12 vagy 13
életév közé eső időszakra esik. A
serdülőkor a 12-13. életévtől a 1516. életévig, azaz a nemi érés befejéséig tart. Az ifjúkor pedig a nemi érés befejezésétől a növekedés
megszűntéig, azaz férfiaknál a 25,
nőknél a 20. életévig. A fiatal felnőttkor a növekedés befejeztétől
30 éves korig tart. A középkorú
felnőttkor a 30. életévtől, az öregedés első jeléig (40. év.). Az öregedés
első fázisa 40-től 50-ig, míg a haladó öregedés 60-65 éves korig terjed. Az aggkor e felett kezdődik.
Legalábbis ezt mondja a tudomány. Amivel persze lehet vitatkozni. Mert az öregedés függ a genetikától is, gondoljunk például
a hawaii nőkre, akik termőképes
korukat korán elvesztik. De függ
az életkörülményektől is, gondoljunk az afrikai törzsekre, vagy csak
akár a régi magyar parasztemberre, akit, akiket a kemény munka,
a természeti környezet nemcsak
megedzett, de idő előtt el is koptatott. De az életkor másvalamitől is
függ, hiszen axióma (nem vita tárgya) a következő mondat is: a tartalmas élet nem korfüggő. Sőt, az
időskor a lehetőségek kora!
Miért mondom azt? Több okból is. A napokban volt városunk
vendége egy fiatal csapat, az Aquinói Szent Tamás Akadémia 15 növendéke. Fiatalok, akiknek már
van valamilyen előképzettségük
ugyan (legalább egy „bolognai”
három év), de akik látnak fantáziát abban, hogy profi előadócsapatot hallgatva, egy évig havonta
más tárgyat tanulva, nagyon tömény tanulmányi kirándulásokon részt véve, egy keresztény alapú tudástömeg boldog tulajdono-

Pálmai Tamás

sai lehessenek. Itt voltak majd’ egy
hétig, kora reggeltől estig utazva
minden nap, hogy e nyúlfarknyi
idő alatt bepillantást nyerjenek
Békés és Csongrád megye szépségeibe, nevezetességeibe. Este meg,
pihenés helyett válogatott előadókat hallgathattak és kérdezhettek, amíg ők, meg a vendégek bírták. Meglepően őszinte és sokszor
megható történeteket hallottunk.
Minden vendég hozta a formáját,
de talán az a pár vitte el a prímet,
amely a fejenként nyolcvan évhez nagyon közel olyan kirobbanóan fiatalos volt, szellemileg an�nyira friss és üde, hogy a hallgatók
spontán tapsba törtek ki őket látván, hallván.
Hallgatók, akik egyben nagyon
hasonlóak: csillog a szemük a tudásvágytól. Amúgy meg - ahogy
illik - mások és mások. Mint
mindannyian, mi, emberek. Lányok és fiúk, huszonévesek és harmincasok, erdélyiek (öten), délvidékiek (egy fő) és anyaországiak,
vallásban, habitusban, előképzésben, alkatban és hajszínben, azaz
mindenben különbözőek. Telve jogos elvárásokkal, ha kell félelmekkel, sok-sok kíváncsisággal, humorral, hittel, szeretettel és rengeteg energiával.
A határon túlról jövőkben talán kicsit több volt a félelem: vajon
hogyan fogadják őket? De mosolyogva válaszoltak is: befogadtak.
S ez így a jó, így helyes. SándorKerestély Ferivel (von Farcád) gardíroztuk őket sokat lótva-futva, de
szépen fiatalodgattunk mellettük,
mert felkelő magyar napra emlékeztető, sugárzó életigénylésük így
hatott ránk. Adja a Fennvaló, hogy
az ilyen svádájú keresztén magyar
fiatalból még sok teremjék kis
Kárpát-medencénkben!
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Madzagfalvi Családi Napok
2020. szeptember 11–12.

PÉNTEK 		
8:00–17:00 Madzagfalvi Véradás a Magyar Vöröskereszt Békés Megyei Szervezete szervezésében a Barta Udvarban a Madzagfalvi egészséges életmód program
keretében
9:00–12:00 „Sportolni jó!” – középiskolások játékos sportvetélkedője a Rendezvény-téren a Madzagfalvi mozgásprogram keretében
9:00–19:00 Díszmadár-kiállítás a Díszmadárkedvelők Békés
Megyei Egyesülete szervezésében a Jantyik M. u.
5. szám alatt (Belépődíjas!)
10:00–16:00 Jantyik Mátyás országházi festményei című kiállítás a Békési Galériában
14:00–19:00 ,,Együtt a sokféleségben” – a Szent Lázár Alapítvány, a Más Kép Egyesület, az Együtt Könnyebb
Közhasznú Egyesület és az Aranykosár a Gyermekekért Alapítvány szervezésében
16:00
Nyitnak a vásárosok, kirakodók: többek között
édességek, ajándéktárgyak, játékok, lufi, villogó,
körhinta és ugrálóvár is várja a kilátogatókat (Helyszín: Rendezvény-tér)
16:30–18:30 
„Nagy Sportágválasztó” (Madzagfalvi Pótgyermeknap) – játékos ügyességi és sportvetélkedők az Erzsébet-ligetben (eredményhirdetés:
2020.09.11. 18:45 óra)
16:30–18:30 Lovaglási lehetőség a Békési Szabadidős Lovas
klubbal az Erzsébet-ligetben a Madzagfalvi mozgásprogram keretében
16:30–19:30 Rekeszmászás és célba locsolás a Békési Önkormányzati Tűzoltósággal az Erzsébet-ligetben a
Madzagfalvi mozgásprogram keretében
16:30–19:30 „Válassz engem!” – kisállatok örökbefogadása
a békési Esély Állat- és Természetvédő Közhasznú
Egyesület szervezésében, valamint tombolavásárlási
lehetőség az egyesület megsegítésére (tombolasorsolás: 2020.09.12. 19:15 óra) a Rendezvény-téren
17:00–17:45 Solymászbemutató a Gyulai Vár solymászaival az
Erzsébet-ligetben
17:00–18:00 „Emlékhelyek Békésen” című könyv bemutatója a Kecskeméti Gábor Kulturális Központ kápolna termében. A szerzővel, dr. Fábián Judittal Szegfű
Katalin, a Békési Újság főszerkesztője beszélget
18:30
„Hímzések a Nagy-Magyarországból” címmel a
békési Díszítőművészeti Szakkör kiállításának megnyitója a Kecskeméti Gábor Kulturális Központ kápolna termében Megnyitja: Mucsi András önkormányzati képviselő. Közreműködik: ifj. Mahovics
Tamás a Belencéres Néptáncegyüttes szólistája
	Megtekinthető: 2020. október 11-ig, a kulturális központ nyitvatartási idejében.
	A belépés díjmentes.
18:45
„Nagy Sportágválasztó” (Madzagfalvi Pótgyermeknap) tombolasorsolása a Rendezvény-téren
19:00–19:30 „Egyszer volt Budán kutyavásár” – a Kacagó
Bábszínház műsora a Rendezvény-téren
SZOMBAT
7:00

Madzagfalvi Kishalfogó Verseny a Békési Horgász Egyesülettel a Puskaporos-tavon
8:00
Madzagfalvi futóverseny és félmaratoni futóverseny a Madzagfalvi mozgásprogram keretében –
Rajt-cél: Békési Uszoda (Mátra u.)
8:00–17:00 Madzagfalvi Véradás a Magyar Vöröskereszt Békés Megyei Szervezete szervezésében a Barta Udvarban a Madzagfalvi egészséges életmód program
keretében

9:00

 yitnak a vásárosok, kirakodók: többek között
N
édességek, ajándéktárgyak, játékok, lufi, villogó,
körhinta és ugrálóvár is várja a kilátogatókat (Helyszín: Rendezvény-tér)
9:00
Madzagfalvi Tenisz Kupa a Sportpályán a Madzagfalvi mozgásprogram keretében
10:00	
Kerékpáros felvonulás – indulás: Dübögővel
szembeni Ázsia áruház mögötti parkolóból
12:00 	
A Békési Teniszklub Székházának avatása
9:00	
Madzagfalvi Rapid Sakkverseny a Békési TE
sakkszakosztálya szervezésében a Kecskeméti Gábor Kulturális Központban a Madzagfalvi szellemi
sportprogram keretében
9:00–18:00 Bemutatkozik a Gál Ferenc Egyetem, Technikum, Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium az Erzsébet-ligetben
9:00–20:00 Díszmadár-kiállítás a Díszmadárkedvelők Békés
Megyei Egyesülete szervezésében a Jantyik M. u.
5. szám alatt (Belépődíjas!)
9:00–11:00 Madzagfalvi Családias Hétpróba a Rendezvény
téren a Madzagfalvi mozgásprogram keretében
(Rossz idő esetén a Városi Sportcsarnokban.)
10:00–14:00 Békési Ízek – ételkészítési bemutató a FETA
szervezésében az Erzsébet-ligetben
10:00–16:00 Jantyik Mátyás országházi festményei című kiállítás a Békési Galériában
10:00–18:00 „Irány a sereg!” – Honvédségi toborzás az Erzsébet-ligetben
10:00–18:00 Békési termék sátor – békési termelők bemutatkozása a FETA szervezésében az Erzsébet-ligetben
10:00–20:00 „Válassz engem!” – kisállatok örökbefogadása a békési Esély Állat- és Természetvédő Közhasznú Egyesület szervezésében, valamint tombolavásárlási lehetőség az egyesület megsegítésére (tombolasorsolás: 19:15 órától) a Rendezvény-téren
12:00
Optimum-Solar Békési FKC – Mezőtúri AFC Syngenta kézilabda mérkőzés (U16) a Városi
Sportcsarnokban
14:00
Optimum-Solar Békési FKC – Gyöngysport KN
KFT ifjúsági kézilabda mérkőzés a Városi Sportcsarnokban
14:00–19:00 Lovaglási lehetőség a Békési Szabadidős
Lovasklubbal az Erzsébet-ligetben a Madzagfalvi
mozgásprogram keretében
14:00–20:00 Hetednapi Adventista Egyház „Lelki betérő”
sátra az Erzsébet-ligetben
14:30–15:30 „FALATKA” XV. Madzagfalvi Cicaszépségverseny a Városi Sportcsarnok melletti parkolóban
15:00–17:00 Bio-konyha – Sütés-főzés a Békés és Környéke
Biokultúra Egyesület közreműködésével a Kecskeméti Gábor Kulturális Központ Tanfolyam II. termében, a Madzagfalvi egészséges életmód program
keretében
15:00–17:00 Békési fiatalok és fiatal elszármazottak találkozója az Erzsébet-ligetben, a Madzagfalvi ifjúsági
klub keretében
15:00–18:00	
Klímatudatos kreatív, játékos foglalkozások
gyermekek részére és klímatudatos figyelemfelhívó programok felnőtteknek a FETA szervezésében az Erzsébet-ligetben
14:30–18:00 Madzagfalvi egészséges életmód programok
a Kecskeméti Gábor Kulturális Központban:
– 14:30–18:00 Balance & relax családi jóga és
hangtál relaxáció Csinger Anita vezetésével
– 15:00–18:00 Lilla Egészségműhely – Gerincsérv, mint népbetegség kezelésének lehetőségei

és a talpreflexológia bemutatása – Nagy Lilla és
Csikós Gábor előadása
– 15:00–18:00 Ingyenes hallásvizsgálat a Harila
Plusz Kft. jóvoltából
15:00–17:00	
„Madzag, ami összeköt!” – Madzagfalvi Szerelmi Kötések Karács Ágnes szertartásvezetővel
az Erzsébet-ligetben
15:00–19:00	Bubi-foci az Erzsébet-ligetben
16:00–17:00	
„FALATKA” XV. Madzagfalvi Kutyaszépségverseny a Városi Sportcsarnok melletti parkolóban
16:00	
Optimum-Solar Békési FKC – Gyöngysport KN
KFT serdülő I. kézilabda mérkőzés a Városi
Sportcsarnokban
17:00–20:00	
Békés Selfie – selfie automata a Rendezvény téren
17:45–18:00 Enjoy The Dance tánciskola műsora a Rendezvény-téren a Madzagfalvi mozgásprogram keretében
18:00–18:15 Linea Aerobik és Tánc Klub bemutatója a Rendezvény-téren a Madzagfalvi mozgásprogram keretében
18:15–18:30 Grácia Mazsorett Együttes műsora a Rendezvény-téren a Madzagfalvi mozgásprogram keretében
18:30–18:45 Aikido – önvédelmi bemutató Dobóvári Erik III.
danos mesterrel a Rendezvény-téren a Madzagfalvi
mozgásprogram keretében
18:45–19:15 Energy Dance Cool műsora a Rendezvény-téren a
Madzagfalvi mozgásprogram keretében
19:15–19:20 Tombolasorsolás az Esély Állat- és Természetvédő
Közhasznú Egyesület megsegítésére a Rendezvénytéren
19:20–20:00 Zumba bemutató Kiss Vikivel a Rendezvény-téren
a Madzagfalvi mozgásprogram keretében
20:15–20:30 Kajakosok lampionos felvonulása a Békés Városi Ifjúsági Fúvószenekar közreműködésével az
Élővíz-csatornán
20:40
Ifjúsági díjak átadása a Kecskeméti Gábor Kulturális Központ színháztermében
21:00
Kálmán Tibor, Békés város polgármestere zárszót mond a Kecskeméti Gábor Kulturális Központ
színháztermében
21:05
DENIZ x ORSOVAI RENI élőkoncert a Kecskeméti
Gábor Kulturális Központ színháztermében. Regisztráció a www.madzagfalvinapok.hu oldalon vagy a
kulturális központ recepcióján.
VASÁRNAP
9:00-től
 adzagfalvi Tenisz Kupa a Sportpályán a Mad
M
zagfalvi mozgásprogram keretében
INFORMÁCIÓK
A programokon való részvétel a Díszmadár-kiállításon, a szombati lovaglási lehetőségen, a selfie automata használatán kívül ingyenes. A
díjmentességbe továbbá nem tartoznak bele az árusok termékei és
az egyéb, kitelepült vállalkozások szórakozási lehetőségeinek igénybevétele. Gépjárművel érkezők a Penny Market, a Spar Áruház, a
Lidl Áruház, a katolikus templom és a Dübögő Étterem melletti, valamint az Ázsia Áruház mögötti parkolót is ingyenesen vehetik igénybe.
Infóvonal és versenyekre jelentkezés: a 66/411-142-es telefonszámon, a Kecskeméti Gábor Kulturális Központban, a bekesikultura@
bekesikultura.hu e-mail címen és a www.madzagfalvinapok.hu honlapon.
Látogatható vendéglátóhelyek a Rendezvény téren: Piaci Falatozó és
City Falatozó-Étterem, Kávézó és Pizzéria (Békés)
Rossz idő esetén a programok egy része a kulturális központban lesz megtartva, részletekért kövesse honlapunkat és
facebook oldalunkat: www.madzagfalvinapok.hu; facebook.com/
madzagfalvinapok. Ötletgazda: Barta István Zoltán

Interjú

Békési újság
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Békési sorsok, békési arcok
Egy igazi győztes

Joggal kérdezhetik, mi az, hogy igazi győztes. Egyszerű a magyarázat, igazi győztes az, aki önmagát, a saját korlátait képes legyőzni. Ezt állítom beszélgetőtársamról, a manökenalkatú, fantasztikus
hajzuhataggal megáldott, mindössze 23 éves Szabó Erikáról, az első
békési tortasütő verseny győzteséről. Szinte hallom, ahogy felvetődik a kérdésük: korlátok? A vele készült interjúban rejlik a válasz.
- Én is szoktam sütni ezt-azt, de
eszembe sem jutott a versenyre nevezni. Téged mi bírt rá a megmérettetésre?
- Igazából nem állt szándékomban indulni, nem hittem magam

Fotó: Apáti-Nagy Lajos.

- Az általános iskola befejezése
után eltűntél a szemem elől. Merre
vitt az utad?
- Egészségügyi középiskolába jelentkeztem, de hamarosan rá kellett
jönnöm, nem nekem való az a szakma, nem szeretném csinálni. Így
váltottam, és a Zwack József technikum és szakközépiskola tanulójaként szereztem végül vendéglátás
szervező, vendéglős bizonyítványt.
- Ezek ellenére a Rossmann-ban
találkoztunk. Hogy kerültél oda?
- Tanulmányaim befejezése után
munkát kerestem, és egy közösségi oldalon találtam a hirdetést,
hogy kisegítőre lenne szükség a
Rossmann-ba nyárra. Ez idő alatt
kiderült, hogy egy kedves kolléganőm babát vár és egy időre távozik,
ekkor kaptam lehetőséget a maradásra, amivel szívesen éltem is. Így
azóta is ott dolgozom, s későbbre
maradt a nagy álom megvalósítása,
a cukrászat.
- Azért nem teljesen, mert tudtommal hobbiként szívesen sütsz
tortát!
- Ez tényleg így van. Úgy 7 évvel
ezelőtt sütöttem az első tortámat
egy családtagom születésnapjára.
Olyan jól sikerült, hogy azóta minden családi ünnepre én készítem a
süteményt. Szerintem anya már el
is felejtett sütni azóta. Élvezem a kihívást, hogy minél szebb, tökéletesebb legyen a torta, újabbnál újabb
elképzeléseket valósíthatok meg.
Persze csak a családomnak és közeli
ismerősöknek szoktam sütni. A lányok általában hímeznek, kötnek
vagy horgolnak, én süteményt sütök. Ez a hobbim.

- Milyen volt az alkotás folyamata? Csak úgy ripsz-ropsz kész lett,
vagy vívódtál előtte?
- Hát, nem volt egyszerű. Elképzeltem valamit és elkezdtem
létrehozni. Az első egyenesen a kukában landolt. Akkor sem adtam
fel és addig próbálkoztam, míg azt
nem éreztem, ez így már megfelelő lesz. Egy kanadai író gondolatával azonosulva vallom: „Nem az
a lényeg, hogy az embernek ötletei legyenek, hanem az, hogy meg-

A serlegátvétel pillanata. Az év Békési Tortájának alkotója Szabó Erika.

elég jónak erre, de annyit kapacitált a családom, a barátok, még
a közösségi oldalon is sokan biztattak, hogy végül a legeslegutolsó
percben, de beneveztem.
- Milyen követelményeknek kellett megfelelni?
- Meg volt szabva a torta mérete és hogy legyen benne valamilyen formában dió is, valamint hogy
egyenletes legyen, fel lehessen szelni 16 szeletre úgy, hogy a díszítés is
érvényesüljön a szeleteken. A többit a fantáziánkra bízták. Kaptunk
azért egyfajta segítséget is, mert egy
megbeszélés keretében elhangzott,
hogy az eddigi országtortákat tekintsük majd meg, és szakmai tanácsokkal is elláttak minket a mestercukrászok, akik egyben a zsűrit
is alkották.

legyen a recept, hogyan használja
fel ezeket az ötleteket.” Elneveztem Bánhida tortájának, mivel mi
ezen a városrészen lakunk és csak
az utolsó pillanatban adtam be.
Akkor már én is szerettem volna
megmérettetni és szakmailag fejlődni ezáltal.
- Végül is te nyerted a versenyt.
Mit éreztél az eredményhirdetéskor?
- Nem akartam elhinni. Remegett kezem-lábam és hihetetlen boldogság áradt el bennem. Tudni kell
rólam, hogy magammal szemben
nagyon kritikus vagyok, csak tökéletes készítmény mehet ki a kezem
alól, viszont nem voltam elégedett a
tortámmal, láttam rajta a hibákat.
- Milyen reakciókat kaptál utána?

- Az édesanyám elsírta magát
örömében és számomra ez a legfontosabb, hiszen tőle kaptam az életemet és mindent, ami vagyok. A
másik személy, akinek szintén sokat
köszönhetek, Lipcsei László tanár
úr, akivel a középiskola óta szoros
szakmai kapcsolatban állok és mindig ellátott jó tanácsokkal. Az eredményhirdetés után az első utam a
Rossmann-ba vezetett, hiszen ők a
második családom. A barátok, az ismerősök, a face’-n sőt még a munkahelyemen a vásárlók is elárasztottak a gratulációikkal.
- S most hogyan tovább?
- Egyelőre marad a munka és
mellette hobbiként a sütés, aztán
majd meglátjuk, mi lesz tovább.
- Ha most azt kérdezem, ki is
vagy te valójában, vendéglátós, kereskedő vagy cukrász, mit mondasz? Egyáltalán milyen embernek
látod magad?
- A bizonyítványomban a vendéglátás szerepel, de egy percet sem
dolgoztam ebben a szakmában, így
egyáltalán nem érzem magaménak. Tanulmányaim befejezése után
volt szerencsém bekerülni egy szuper csapatba, így lettem kereskedő.
Cukrásznak nem tartom magam,
hiszen van még hova fejlődnöm, viszont szeretek alkotni. Hogy milyen
embernek tartom magam? Talán
azért találom ezt nehéz kérdésnek,
mert a verseny kapcsán döbbentem
rá, hogy számomra ismeretlen helyzetekben még nem ismerem eléggé
önmagam. Az önismeretemet fejleszteni kell az önbizalmam megerősítése érdekében. Összességében nyitott és érdeklődő vagyok és
szeretek kísérletezni az új feladatok
megoldásával. A munkahelyemen
csapatban dolgozok, és érzésem szerint empatikus és alkalmazkodó vagyok. 
Gugé
Következő beszélgetőtárs: Szalkai Imre könyvszerző.
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Békési újság

Megújította az önkormányzat
a segélyezési formákat
Szeptember elején megtartott ülésén módosította a képviselő-testület a szociális ellátásokról és segélyekről szóló rendeletét. A rendeletbe új elemként
került be az önkormányzati temetési segély, helyette
viszont törölték az eddig kamatmentes kölcsön formájában biztosított önkormányzati segélyt. A változtatás
szükségességét az indokolta, hogy a vissza nem fizetett
kölcsönök behajtása szinte lehetetlenné vált, nehézségekbe ütközött. A módosítással a létfenntartással küzdők esetében megszűnik a kölcsönszerződés kötése, viszont továbbra is segítséget kapnak az elhalálozott családtag temetési költségeinek enyhítésében. A temetési
önkormányzati segély mértéke a helyben szokásos leg-

olcsóbb temetés költségének 10 százalékánál nem lehet kevesebb, jelenleg egyelőre 30 ezer forint.
Annak érdekében, hogy a segélyek rendszeres és indokolatlan kérelmezése kiküszöbölhető legyen, a továbbiakban ellenőrizhető indoklással ellátott kérelemre indulhat az igények elbírálása. A rendeletben szereplő összes segélyformára érvényes, hogy a jogosulatlanul igénybe vett és felhasznált támogatásokat az önkormányzat visszaköveteli. Megtérítésük, elengedésük,
részletfizetési lehetőség a családsegítő szolgálat munkatársainak javaslata, környezettanulmány készítése
mellett lehetséges, amennyiben az ügyfél megfelelően
együttműködik a családsegítő munkatársakkal.  

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.

A Békési Újságot
kéthetente keresse
a postaládájában!

Dr. Sándor Judit fogorvos
Ingyenes múzeumi órák
rendelési idejének változása
Változik Dr. Sándor Judit fogorvos rendelési ideje, de a változás csak a
pénteki napokat érinti. Péntekenként az eddig megszokott délután helyett délelőtt biztosít rendelési időt a fogászati betegek részére. 


Az önkormányzat minden Békésen tanuló 5-9. osztályos tanulónak évente egy alkalommal térítésmentes múzeumi látogatást biztosít a Jantyik Mátyás Múzeumba. Az ingyenes múzeumi órák ötlete Mucsi András képviselő
javaslatára került a testület elé a legutóbbi ülésen. A múzeumi órákra az
iskolák és a múzeum együttműködésével kerül sor.


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


NÉVJEGY

Név: Samu-Deák Tímea
Foglalkozás: gazdasági előadó
Kedvenc sorozat : Jóbarátok
Kedvenc étel, ital: lecsó, ana nászlé
Kedvenc hely: Balaton
Kedvenc idő töltés: rollerezés

Staféta
Rovatgazda:
Serfecz Dávid

- Milyen út vezetett el oda, ahol
most tartasz?
- Az általános és középiskolai tanulmányaimat Békésen végeztem.
A csabai főiskolán szereztem személyügyi szervező szakon főiskolai
oklevelet. Szerencsésnek mondhatom magamat, hiszen egy évben
belül sikerült abban a szakmában
elhelyezkedni, amit tanultam.
Már hetedik éve dolgozom a
Gál Ferenc Egyetem, Technikum,
Szakképző Iskola, Gimnázium és
Kollégiumban, vagyis a „békési mezgében” mint munkaügyi és
pénzügyi előadó. A személyügy
mellett a pénzügyi világ szerelmese csak pár éve vagyok, emiatt is
kezdtem el a pénzügyi számviteli
ügyintéző képzést, hogy tudásomat bővíteni tudjam, sikeresebb
legyek a munkámban.

- Mit tartasz az eddigi legnagyobb sikerednek?
- Ha ki kell emelni egy dolgot,
talán legnagyobb sikeremnek azt
tartom, hogy egész fiatalon megtaláltam azt a munkát, amit szeretek csinálni és jelenleg is benne
dolgozhatom. Munkám során arra törekszem, hogy legjobb tudásom szerint végezzem azt, ami a
hivatásom és amit szeretek, emiatt
továbbképzésekre is járok, hogy
mindig aktív tudással rendelkezzek.
- Hogyan képzeled el az életed
10-20 év múlva?
- Hosszútávú céljaim között az
szerepel, hogy Békésen alapíthassak családot. Úgy gondolom, hogy
itthon is meg lehet találni a lehetőséget. A férjemmel, akivel tavaly
házasodtuk össze, nagy családot

szeretnénk, amit 10 éven belül meg
is szeretnénk valósítani.
A pénzügyi-számviteli ügyintéző képzés elvégzése után tervben
van, hogy egy mérlegképes könyvelő végzettséget is szerezzek. Rövid távú célom között az is szerepel, hogy könyvelőként is dolgozhassak a jelenlegi munkám mellett.
A Stafétát Veres Ildikónak adom tovább.

Augusztus 31-én Dr. Takács Árpád kormánymegbízott átadta a
megbízólevelet dr. Szabó László
Károlynak, a Békési Járási Hivatal
hivatalvezetőjének, aki augusztus
15-től tölti be ezt a posztot. Elődje, dr. Hidi József a civil szférában
folytatja pályáját - árulta el a kormánymegbízott. A most kinevezett hivatalvezető békési gyökerekkel bír, iskoláit itt végezte, a járási
hivatalban pedig az utóbbi hét évben végigjárta a hivatali ranglétrát.
Kormányablak- és gyámügyi szakügyintézőként
tevékenykedett,
aztán a járási hivatal hatósági és
gyámügyi osztályát vezette. Emellett közigazgatási hatósági szakterületen szintén rengeteg tapasztalatot gyűjtött. Dr. Takács Árpád
kiemelte, hogy a Békési Járási Hivatal munkatársi köre kiemelkedő
színvonalú szakmai munkát végez,
amelyre a jövőben is szükség lesz,

különösen, ha a koronavírus-járványhelyzet még rosszabbra fordul. A veszélyhelyzet mindenkitől
rugalmasságot és fokozott erőfeszítést igényel majd - tette hozzá.
A jogász végzettségű Dr. Sza-

bó László Károlynak a kinevezéséhez gratulált és a járáshoz tartozó
települések önkormányzataival további eredményes együttműködést
szorgalmazott Kálmán Tibor polgármester is. 
Sz. K.

Fotó: gazsó jános

Ebédrendelés
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Őszi
áruinkból:

▶ széldzsekik
▶ dzsekik
▶ farmerek
▶ hosszú ujjú
felsők
Békés, Teleki u. 17.
Tel.: 66/411-023

HÍZOTT KACSA
konyhakészen,
szép
májjal

rendelhető!

Telefon:
00 36-30/466-83-69.

Fotó: Gazsó János.

Fess
Rochilde Új hivatalvezető a Békési Járásnál

Dr. Szabó László Károlynak (jobbról), a Békési Járási Hivatal új vezetőjének Dr.
Takács Árpád kormánymegbízott adta át a Miniszterelnökség területi közigazgatásért felelős államtitkára által aláírt kinevezési dokumentumot.
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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 2-5 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.
Ingatlan 5-7 millió Ft között
Csatárkertben tanya eladó, kövesút mellett 6
millió Ft-ért. Tel.: 30/96-18-765.
Mátra utcai régi típusú, egyszobás, de nagy telekkel rendelkező házamat elcserélném tömblakásra. Irányár: 7 millió Ft. Érd.: 30/402-26-37.

Békési újság

Apróhirdetések
Régi motorkerékpárokat és ezek alkatrészeit keresem megvételre. MZ, Simson, Jawa, egyebek.
Tel.: 20/495-21-73.
YAMAHA Aerox (2005) jó állapotban lévő robogó kihasználatlanság miatt eladó. Érd.: 20/4134-247.

Állat
Tyúktojás és fürjtojás eladó. Hajnal u. 19. 30/8581-911.
Kacagó gerlék eladók. Tel.: 30/433-79-89.
11 hetes, már egerésző, szelíd cicák ingyen elvihetők. Tel.: 30/214-75-81.

Társkeresés

Ingatlan 7-10 millió Ft között

23 éves fiatalember párját keresi komoly kapcsolatra. Tel.: 70/721-13-57.
Látássérült, zárkózott, komolyzenét kedvelő, 27
éves békési fiatalember feleséget keres. 70/26868-15.

Központban kétszobás, összkomfortos ház
megosztható telken eladó. Irányár: 9,9 millió Ft.
Tel.: 20/88-60-685.
Csabai úton két utcára nyíló nagy telken bontásra való ház eladó. Irányár: 10 millió Ft. Érd.:
30/433-79-89.

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

Ingatlan 10 millió Ft fölött
Prágai utcában összkomfortos, nagy portás ház
eladó. Irányár: 12 millió Ft. Tel.: 30/238-69-93.
Malomvégesi részen kétszintes, 3,5 szobás,
nappalis, garázsos, többfűtéses ház eladó.
Irányár: 13,99 millió Ft. Tízmillióig ingatlan beszámítok. Tel.: 70/216-37-03.
Irányi utcában kétszobás ház eladó 12 millió Ftért. Tel.: 30/96-18-765.
Csallóközi utcában kétszintes családi ház 1500 m2es fóliavázzal 16,5 millió Ft-ért eladó. 20/88-60-083.

Szolgáltatás

Hűtők, fagyasztók, kombinált hűtők javítása. Szívós Ferenc. 0036-70/311-99-07.
Veszélyes beépített fák szakszerű kivágása, gallyazása. Tetőjavítások, ácsmunkák,
széldeszkázás, csatornázás, bádogozás.
Tel.: 20/472-96-58.
Hűtőgépjavítás, klímatelepítés! Hívjon bizalommal! Varró György. 0036-70/779-68-18.

Kert, szántóföld

Munkát keres, ajánl

Mezőmegyerhez közel 1,2 ha szántó és 2000 m2
bekerített gyümölcsös eladó. Irányár: 4,95 millió Ft. Érd.: 66/750-225, 70/346-85-50.
Homok dűlőn 1282 m2 kert gyümölcsfákkal eladó. Érd.: 70/375-44-43.

Kerti és házkörüli munkát keresek. Tel.: 70/51987-54.
Fúrt kút szerelőt keresek, aki ért a vizes munkákhoz is. Jövő tavaszra kisebb bővítési munkához kőművest keresek, leginkább nyugdíjast.
Érd.: 70/216-37-03.
Autószerelői vagy mezőgazdasági gépszerelői tudással rendelkező munkatársat keresek. Szombat-vasárnapi munkavégzés. Tel.: 20/92-04-704.

Jármű, alkatrész
Régi motorokat keresek, vásárolok: Simson, MZ, Jawa, Pannónia, stb. Telefon:
0036-20/572-51-42.
Felújításra szoruló kétütemű Trabantok, bontott és új alkatrészekkel egyben eladók. Tel.:
30/609-15-42.
Eladó: 125 cm3 Trophy és MZ alkatrészek. Karosszéria és blokk, váz. Tel.: 70/228-04-57.

Egyéb
Akció! Száraz kemény konyhakész tűzifa eladó. 3300 Ft/mázsa. Tel.: 0036-20/396-6642.
0,5 köbméter sóder és bontott cserepek elvihetők. Érd.: 66/747-588.

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 15. kedd 12 óra

Nagyméretű, elektromos, pénzérmével működő
masszírozó fotel eladó. Ár megegyezés alapján.
Tel.: 30/39-49-555.
Eladó: disznótoros asztalok, alumínium kolbásztöltő (vastag, fekvő sínfogasú, töltőmen�nyiség kb. 8 kg), fehér műanyag kolbászkeverő
láda. Tel.: 30/39-49-555.
Megvételre keresem az Üdvözlet Békésről – a
millenniumtól az ezredfordulóig című könyvet.
Tel.: 20/468-27-50.
Alig használt, megkímélt állapotú 20-as rózsaszín gyermekkerékpár eladó. 70/721-13-57.
Eladó: hétfokos nyitható létra, búvárszivat�tyú, 20 l-es műanyag kannák, zsíros bödönök,
120x120 cm-es alu tepsik és láda, sarokülő garnitúra, franciaágy, székek, 2x3 m-es perzsaszőnyegek, új elektromos aszalógép. Tel.: 70/55363-10.
24-es gyermekkerékpár eladó. Irányár: 10 ezer
Ft. Tel.: 20/453-88-72.
Bejárati ajtólap és díszkútra 900 mm-es öntött
vaskerék eladó. Érd.: 20/592-85-04.
Szőlőprés eladó. 30/78-28-261.
Alig használt, dobozban tartott légpuska eladó
15 ezer Ft-ért. Tel.: 66/427-428, 70/415-55-84.
Eladó: összerakható, szép csempekályha eladó, jó állapotú női bicikli, régi csillárok. Rákóczi u. 18.
Eladó: üstház (átmérője 60 cm, körfogata 200
cm), 5-ös bolti kazánlemez új állapotban. Tel.:
30/39-49-555.
Eladó: 55 éves fehér, zománcozott 50 les lavór,
alumínium vájling, zománcozott vájling, 25 l-es
zsíros bödön. Tel.: 30/39-49-555.
Eladó: boltból elhozott 60x600-as radiátor eladó
kedvező áron 28 ezer Ft-ért, mázsa súlyokkal 15
ezer Ft-ért, öntöttvas konvektor 20 ezer Ft-ért.
Tel.: 66/427-428, 70/415-55-84.
Keresek jó állapotú, használt, de megkímélt
elektromos kerékpárt (50-60 ezer Ft-ig). Tel.:
20/611-47-36.
Eladó: 125 l-es működő fagyasztószekrény, 150
l-es hűtőszekrény fagyasztóval, 5 l-es gázbojler,
ruhásszekrények, éjjeli szekrények. Tel.: 70/2280-457.
Gyulán eladók leánderek, citromfa, hibiszkusz,
babérlevélfa. Tel.: 30/648-39-12.
Eladó: háromrészes ülőgarnitúra, szódás üvegek, rekamié, 37-38-as munkásbakancs, gázpalack, német női kerékpár, előszobafal. Érd.:
30/905-49-14.
Kisebb terjedelmű régiségeket veszek. Tel.:
30/513-19-56.
Állványra szerelt hősugárzó gázpalacktartóval
eladó. Nagyméretű, 40x33 cm-es. Tel.: 30/3949-555.
Érett istállótrágya eladó. Szállítás megoldható.
30/85-81-911.

Eladó: Csepel női kerékpár, gumicsizmák, retró
előszobafal a hetvenes évekből, kerti lóca. Érd.:
70/673-55-01.
Kisbálás búzaszalma eladó. Szállítás megoldható. Tel.: 30/433-79-89.
Mázsa, fateknő, gázpalack, 180 l-es fagyasztóláda,
műanyag 5l és 10l-es kanna eladó. 30/253-22-20.
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.
Gyulán eladó: kétszárnyú fakapu hat kerítésbetéttel, NB méhkaptár keretekkel, méhészeti kellékek, 720 ml-es üvegek lapkával. Tel.: 30/64839-12.
Felújított 120 l-es Hajdu villanybojler eladó.
70/21-60-092.
Építési törmelék és salaki töltésbe föld ingyen
elvihető. Érd.: 30/476-46-60.
Eladó: Whirlpool mosógép 23 ezer Ft-ért, hűtőszekrény 9000 Ft-ért, gáztűzhely 6000 Ft-ért, fali gázmelegítő 6000 Ft-ért eladó. Érd.: 70/403-52-42.
Eladó: vadonatúj 2 garnitúra thermopaplan kispárnával, birkatakarók és kispárnák, fehér kinyitható ebédlőasztal, kanapé, fehér ebédlőbútor, kétmedencés mosogató, mosdókagylók,
szappantartók porcelánból. Érd.: 70/216-37-03.
Eladó: hordozható csempekályha, 200 l-es egyspirálos, hőszigetelt víztartály, I. világháborús
fotók, képek, iskolaszerek. Érd.: 70/673-55-01.
630-as Slávia légpuska, szurony, rohamsiska
eladó. Tel.: 20/495-21-73.
Konyhabútor, szobabútor, virágok, székek, asztalok, bojler, szagelszívó eladó. Érd.: 66/643333, 50/117-48-62.
Eladó: kétégős palackos gáztűzhely, könyvespolc, nagyméretű ágyneműtartó, állványos
mosdókagyló, Samsung színes tévé, 10-20
l-es műanya kannák, zománcozott kályha. Érd.:
30/74-84-468.
Eladók: ajtólapok, függönytartók, duplaüveges
ablakszárnyak, redőnyök, tükrök. Tel.: 30/53096-23, 66/746-736.
Zsíros bödön, paradicsompasszírozó, kerti szerszámok, 39-es női gyógyszandál eladó.
Érd.: 70/673-55-01.
Eladó: kicsi szőlőprés, újszerű német víztisztító,
kovácsoltvas bográcstartó kukoricadaráló, fűszerek, műanyag bödönök, munkaasztal székkel. Tel.: 70/673-03-07.
Eladó: betonvályú, betonoszlop, kézikocsi gumikerékkel, nagy fateknő újszerű állapotban, régi
petrólámpák, régi bolti mérleg, kis mázsa, lemez
üst, festmények, réztárgyak, alpaka díszek, régi
rádiók, lakatos szerszámok, festett tányérok, fehér tányérok. Révész u. 7. Tel.: 66/413-716.
Eladó: gyümölcscentrifuga, vizes lábmas�szírozó, 120 l-es hűtőszekrény, 3 db tükör, fotel, modern csillár, elektromos orgona-zongora, videófilmek, fenyő polcrendszer, székek,
vas nyúlketrec, kültéri ajtók tokkal. Keresek gyümölcsdarálót. Tel.: 70/216-37-03.
600-as alukerekes kisipari szalag fűrészgép
380 V-os motorral eladó. Érd.: 20/41-34-247.

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

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

BÉKÉSI TERMÉKEK
A MADZAGFALVI
CSALÁDI NAPOKON
Az élhetőbb békési városközpont
kialakítása című projekt keretén
belül 2020. szeptember 12-én,
szombaton a Madzagfalvi Családi Napokon a békési termelőkkel személyesen is lehet találkozni a „Békési Termékek” sátorban
délelőtt 10 órától délután 18 óráig. Itt lehetőséget kapnak a békési termelők a díjmentes bemutatkozásra, árusításra, kóstoltatásra.
A békési termelők, termék-előállítók még jelentkezhetnek, ha élni
szeretnének a lehetőséggel, hiszen
cél az, hogy minél több helyen bemutatkozhassanak és termékeiket
minél több vásárlóval megismertethessék. A megjelenés díjmen-

tes, de előzetes jelentkezés szükséges, melyet szeptember 10-én,
csütörtökön délig lehet megtenni
a bekesitermek@gmail.com címre írt levéllel, vagy a +36 30/65416-86-os telefonszámon.
A rendezvénnyel kapcsolatosan
frissülő információkért érdemes
követni a https://www.facebook.
com/bekesitermek/ facebook oldalt.
A projekt Európai Uniós támogatás
segítségével, a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg.
Projekt címe: Az élhetőbb békési városközpont kialakítása
Projekt azonosító: TOP-2.1.2-16BS1-2017-00007

Világszínvonalú
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

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!
Adószám:
18392607-1-04.

Ingyenes személyes konzultáció!

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

hirdetés
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Készült Magyarország Kormánya
megbízásából.
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Védd a magyar munkahelyeket!

fizetett hirdetmény

Válaszd
a hazait!
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Folytatódik a Filmklub
a könyvtárban
A tavaszi koronavírus-járvány
miatti megszorítások alatt nem
tudott működni a Békés Városi
Püski Sándor Könyvtár Filmklubja, áprilistól nem voltak vetítések. Szeptembertől kezdődően
azonban újabb évad kezdődik. A
„csonkaságára” tekintettel ugyanazt a témát hirdették meg ismét:
„Szerelem - felemelkedés és elbukás”. Az előadások havonta egy alkalommal, szerdánként lesznek a
felnőtt könyvtár olvasótermében,
ahol óriási vetítővászon és tökéletes hangzás várja az érdeklődőket.
A belépés továbbra is mindenkinek díjtalan!
A Filmklub házigazdája Szegfű
Katalin filmtanár.
Először az előző évadban elmaradt filmek lesznek láthatók, így
A szerelem hullámhosszán, A némafilmes, a közönségkedvenc Egy

férfi és egy nő. Decembertől pedig
az újonnan műsorra tűzöttek közül
a Szerelmünk lapjai, a Maléna, az
Ahol a szivárvány véget ér, A skarlát betű, a Liza a rókatündér, és az
Egy nap lesz látható. A vetítéssorozat júniusban a szokásoknak megfelelően a Filmklub nézőközönsége által kiválasztott film vetítésével zárul.
A szervezők fontosnak tartják
hangsúlyozni, hogy a vetítések alkalmával mindig betartják a zártterű rendezvényekre vonatkozó,
éppen aktuális járványügyi előírásokat.
Az első vetítés tehát szeptember
16-án, szerdán 16:30-tól lesz. Műsoron A szerelem hullámhosszán
című, 1993-ben bemutatott amerikai romantikus vígjáték. Főszerepben Meg Ryan és Tom Hanks.
Mindenkit hívnak és várnak.
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 célja az is, hogy a helyi termelők gazdasági helyzete erősödjön, illetve a békési termékek népszerűsége növekedjen.
A projekt keretében sikerült
összeállítani egy olyan mindenki számára szabadon elérhető adatbázist, amely tartalmazza a helyi termékeket és a
helyi termelőket. Az adatbázishoz továbbra is lehet csatlakozni a bekesitermek@gmail.

com e-mail címre írt levéllel.
A termelői adatbázis megjelenik nyomtatásban is a Békési Újság 2020. szeptember 22-i lapszámában, valamint elérhető lesz továbbra is
a https://www.facebook.com/
bekesitermek/ facebook oldalon
és a https://www.bekesvaros.hu/
bekesitermekek weboldalon.
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

Gyerekeknek, Gasztronómia

Ha

jn a l -tár

Rovatgazda: Horváth Hajnalka alkotóművész

Cucu Laca álma
tovább játszódik...

Illusztráció: Horváth Hajnalka.

Laca nem akart hinni a szemének, olyan volt az alatta elterülő
kép, mintha egy palettán malackodott volna valaki a kinyomott festékek pudingjában. Volt ott minden szín és annak az elképzelhető összes keveréke. Lacának egyből a rajzórákon tanult színtan
jutott az eszébe. Hogy csodálkozott volna Penzli néni, a rajztanár,
ha ezt megpillantja! Addig-addig meredt Laca tekintete a látottak felé, hogy majdnem neki csapódott a kastély tornyának, ahonnan még nem is olyan régen az a
nagy szempár kukkolgatott kifelé. Hirtelen mozdulattal felrepült,
mint egy vadászmalac pilóta, csak
a hasát súrolta egy picit a piruettező „ducimalaclány” a torony tetején, esernyőjével a malacpatájában, amit eddig észre sem vett. Ez
lehetett a kastély „szélkakasa”. S
azt sem vette észre, hogy a nap már
lenyugvóban volt és a kastély már
nem sárgásnak látszódott, hanem
csupa rózsaszín volt, mintha ez a
paletta, amit az előbb látott, mindent átszínezett volna. S mintha a

falak tele lettek volna kristályokkal, csillámokkal, drágakövekkel,
csakúgy csillogott. Amint átrepült
a torony felett, megpillantotta a
belső udvarát, ahol mindenki a legszebb ruhájában pompázva táncolt
egymással az ég felé mutogatva.
Esőtáncot jártak, hiszen az előbb
esett és ezt mindig meg kell hálálni
esőtánccal, hogy legközelebb is legyen kedve az esőmanónak kinyitnia az esőballonját és áldást hozó,
termést gyarapító esőt varázsolnia
az apró malacnépnek. Nem is gondolták, hogy most ezalkalommal
Cucu Lacának köszönhették az égi
áldást. Laca továbbra is tátott szájjal repkedett, de mivel nem tudott
betelni a látvánnyal, azért mint egy
hatalmas sárkányrepülő körözött a
kastély felett.
Kedves olvasóim! A mostani feladatunkhoz egy kis kreativitásra lesz
ismét szükségünk. Meg kellene terveznünk egy igazán különleges, nem
mindennnapi drágakövet a kastély falára, amit Laca láthatott a magasból.
Dolgozzunk A/4-es méretben, bármilyen színes technikával!

Békési újság

Cukrász Álom

Rovatgazda: Mucsiné Fodor Hajnalka mestercukrász

Az ország tortája
A magyar állam megszületésének szimbolikus napján, az augusztus 20-i ünnepségsorozat alatt mutatták be Budapesten, valamint
az ország több száz cukrászdájában is kapható tortát, amely az „ország tortája” jelzőt viseli. Ebben a lapszámban most nem receptet
kapnak tőlem az olvasók, hanem a mozgalomról írok.
Rövid története: a
Magyar Cukrász Iparosok Országos Ipartestülete a Magyar
Köztársaság Kormányának felkérésére
először 2007. augusztus 20-ra alkotta meg
az ország tortáját. Az
elnevezés onnan ered,
hogy ez lenne Magyarország „születésnapi tortája”. A cukrász ipartestület minden évben közösen írja ki a pályázatot, amely során az ország különböző pontjain található cukrászatok, pékségek nevezhetnek saját tortáikkal a megtisztelő cím elnyerésére. A kiválasztást minden esetben neves szakmai zsűri végzi. Az ország tortájának eredeti
és pontos receptjét az adott év augusztus 20-án teszik nyilvánossá a szakmai
szervezet honlapján.
Idén a tápiószecsői Hisztéria cukrászda Curiositas elnevezésű tortája
lett a befutó. A név „kíváncsiságot” jelent. Ennek ellenére a magyar név
így hangzik: Izgalmas. Senkit ne tévesszen meg, hogy a cukormentes változat teljesen más sütemény, de higgyék el, az is nagyon finom. Leteszteltük. A „hivatalos” torta összetétele: fehér csokoládés piskóta, sárfányos
birsalmazselé, kekszes-fehércsokoládék ropogós réteg, mogyorós ganache,
mandula mousse, tejcsokoládés bevonat.
A részletes receptet az Országos Ipartestület tagjai érhetik el az interneten.

Fotó: internet.
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Az agrárszektor
pénzügyi partnere

Szeretné 5 napon belül megkapni
földalapú támogatását?

Cégünk azonnal megelőlegezi!
Foldana Pénzügyi Zrt. a biztos megoldás!
A tájékoztatás nem teljes körű. 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
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Mozaik

Békési újság
Élő fortélyaink

Csendesül...
„Ímé az Istennek, ama báránya…”
A megoldásról való gondolataink terveink nagyon különbözőek szoktak lenni. Társadalmi, gazdasági, családi kérdésekben is könnyen egymásnak feszül a megoldásokról szóló gondolat. Jézus idejében is minden
a megoldás után kiáltott. A római birodalom részeként, leigázott, provinciális keretek között élő, nemzeti önrendelkezésétől megfosztott zsidóság,
nehezen tudott mit kezdeni az új Tanítóval. Sokan hallgatták Jézust, sokakon segített, mindenkivel beszélgetett, de nem fért bele semelyik korábbi megoldási képletükbe. Szerették volna alakítani, használni, a nemzet érdekében a közös ellenség ellen hadrendbe állítani képességeit. De
szembesülniük kellett a legnehezebbel. Jézus valami távoli, megfoghatatlan világról kezdett el „zagyválni” olyan megoldást, amivel még a saját
tanítványai is ellenkeznek.
Keresztelő János kora legnagyobb tanítójaként, prófétájaként volt ismert. A Jézussal való első találkozása különleges alkalom volt. Amikor
János meglátta Jézust, megértette, hogy miért született erre a világra, és
miért is kellett az emberi szívekben neki útkészítőként tanítani. Megértette, mi Jézus küldetése, majd beszüntette tanítói hivatását. A Bibliában
ezt olvassuk: „János látta Jézust ő hozzá menni, és monda: Ímé az Isten
báránya, aki elveszi a világ bűneit.”
Jézus ma is a maga különleges vonzásával, egyszerű „bárány” megoldásokkal közeledik hozzánk. Fel fogjuk ismerni, mert tiszta és egyszerű
lesz. Szolgál és a szívünkhöz szól. Leleplez, de nem megszégyenít. Ő az
Istennek ama báránya, aki elveszi az én bűneimet is.
Balog Tibor, lelkipásztor

Kövesse a Békési Újság híreit
a közösségi oldalon!
Címünk: www.facebook.com/bekesujsag

Újra lehet pályázni a Bursa
Hungarica Ösztöndíjra
A 2021. évre vonatkozóan is csatlakozott Békés Város Önkormányzata a Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázathoz. A pályázat kezelője az
Emberi Erőforrások Támogatáskezelő. Az ösztöndíj sajátossága, hogy
amennyivel az önkormányzat támogatja a diákokat, ugyannyi ös�szeggel járul hozzá Magyarország Kormánya is. Az idei évhez hasonlóan a települési önkormányzat a költségvetéséből 6 millió forint forrást különített el. A pályázati kiírás hamarosan a bekesvaros.hu oldalon lesz elérhető.


Néhány köleses recept
Az előző lapszámban írtunk az
egyik legősibb termesztett gabonaféléről, a kölesről, amely az ó- és
középkori Magyarországon a legelterjedtebb gabona volt, de a kenyérgabonák térhódításával fogyasztása egyre inkább háttérbe
szorult. A reformtáplálkozás hozta
vissza a magyar konyhákba. A köles könnyen beszerezhető, és száraz, hűvös helyen, jól záródó csavaros edényben tárolandó. Az alábbiakban néhány egyszerűen elkészíthető receptet adunk közre.
Édes köleskása
Hozzávaló (4 adaghoz):
2 dl köles, 6 dl tej, 1 csipet só, 1
kávésk. fahéj, 1 ek. méz, 2 közepes
őszibarack, 2 ek. cseresznyelekvár, 5
dkg aszalt gyümölcs.
Elkészítés:
A kölest kicsit átmossuk, lecsöpögtetjük. Egy lábasba beleöntjük
a tejet, beleszórjuk a kölest, hozzáadunk egy csipet sót, a mézet
és a fahéjat. Kis lángon, időnként
megkeverve legalább 35 percig főzzük. Akkor jó, ha a köles szétnyílt
és megduzzadt. Ha már majdnem
készen van, levesszük a tűzről, lefedjük, és 10 percet állni hagyjuk,
hogy a kölesszemek az összes tejet beigyák. Tálkákba szedjük, és
ízlés szerint gyümölccsel, lekvárral
tálaljuk.
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Sajttal töltött kölesropogós
Hozzávaló (4 adaghoz):
20 dkg hántolt köles, 10 dkg kéksajt vagy lágy sajt, 1 közepes fej vö-

röshagyma, 2 ek. tönkölybúzaliszt, 2
ek. zsemlemorzsa, 2 ek. petrezselyem, só és bors ízlés szerint.
Elkészítés:
A hagymát apróra vágjuk. A kölest háromszoros mennyiségű sós
vízben - amibe a hagymát is beletettük - megfőzzük. Ha megpuhult, félretesszük hűlni. Amikor kihűlt, jó alaposan összegyúrjuk a többi hozzávalóval, gombócokat formázunk, és a
közepükbe apró sajtdarabokat dugunk. Olajozott tepsire pakoljuk őket,
és 180 fokon ropogósra sütjük. Ha jó
pirultan szeretnénk, meg is fordíthatjuk félidőben.

Kölessaláta diákcsemegével
Hozzávaló (3 adaghoz):
10 dkg köles, fél kígyóuborka felkockázva, 1 közepes fej jégsaláta apró darabokra tépkedve, 1 közepes fej
lilahagyma felkockázva, 4 ek. olívaolaj, só, kakukkfű, oregánó ízlés szerint, 10 dkg diákcsemege.
Elkészítés:
A kölest enyhén sós, háromszoros mennyiségű vízben puhára főzzük, fedő alatt hagyjuk kihűlni. Az
olívaolajba belekeverjük a kakukkfüvet és az oregánót. Egy tálba beletesszük az összetépkedett jégsalátát, a felkockázott uborkát és hagymát. Ehhez hozzákeverjük a kölest,
és ráöntjük az olívás fűszereket. A
végén pedig belekeverjük a diákcsemegét. Grillételek mellé, rántott húshoz, vagy csak önmagában is nagyon finom salátaféle.

Forrás: internet.
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