
2020. szeptember 22.  XXVIII. évfolyam 19. szám

kéthetente 
megjelenő ingyenes 
közéleti folyóirat 

megjelenIk: 
Békés, Bélmegyer, 

kamut, murony, tarhos 
településeken

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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Hatféle étel + savanyúság 
+ tartármártás + desszert 
mindössze 1590 Ft-ért.
Emellett tízféle új pizzával 
várunk mindenkit helyben 
fogyasztásra vagy elvitelre.

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

Elismerés az előző 
polgármesternek
A közelmúltban megtartott ünnepi megyegyűlésen „Polgárokért” 
kitüntető díjjal ismerték el városunk korábbi polgármesterének, 
Izsó Gábornak a munkásságát.

Minden emberi közösséget a 
közösen vallott értékek, a közö-
sen megélt élmények és tanulsá-
gok tesznek tartalmassá, gazdag-
gá. Békés városában egy ilyen erős, 
széles körű összefogáson alapuló 
közösség meghatározó alakja Izsó 
Gábor – hangzott el a Békés Me-
gyei Kormányhivatal Beliczey ter-
mében megtartott ünnepségen. 
Személyisége, munkabírása által 
alkalmas arra, hogy példaképként 
tekintsünk reá, hiszen az elmúlt 
évtizedek alatt sikerült bizonyíta-
nia, hogy a keresztény-konzerva-
tív értékrend mentén haladva va-
lódi közösségek, baráti kapcsolatok 
és tartalmas, előre mutató munka-
kapcsolatok épülhetnek. 

A most 69 esztendős Izsó Gá-
bor testnevelés-földrajz tanár-
ként a helyi sportélet szervezésé-
ben szerzett érdemeket. Megszer-
vezte a békési kajak-kenu klubot, 
lefektetve a sportág alapjait a vá-
rosban. Nevéhez köthető az úszás-
oktatás és a síoktatás bevezetése, 
valamint az általános iskolai test-
nevelés tagozat megszervezése. 
Sokat tett a Békés megyei vízitú-
ra mozgalomért és a békéscsabai 
női tornasportért. A rendszervál-
tás után a sport területén túl ak-
tívabb társadalmi szerepvállalás-
ra törekedett, így személye hamar 
összeforrt a békési polgári köz - 
élettel. 

(Folytatás a 3. oldalon)

Szűkebb körben zajlott a Madzagfalvi
A koronavírus-járványhelyzet miatt idén a korábbiaktól némileg 
más módon, családi hétvégévé alakítva rendezték meg a Madzag-
falvi Napokat, szeptember 11-12-én.

A rendezvények közül kiemelen-
dő a Barta István Zoltán által szer-
vezett véradás, amelyen a megyei 
hírportál adatai szerint a két nap 
alatt 327-en vettek részt. 

Kiemelkedő volt a sportkíná-
lat: a futóverseny és a gyerme-
kek kishalfogó versenye is sokakat 
megszólított. A Madzagfalvi Hét-
próba nem maradt el idén sem. A 
megmérettetésen a Bóbita Óvoda, 
a Belencéres és a Dr. Hepp Ferenc 
Általános Iskola csapatai vívtak 
izgalmas küzdelmet Izsó Gábor 
játékmestersége mellett. Átad-

ták a több mint 12 millió forint-
ból megvalósult új teniszszékhá-
zat a sportpálya területén. A sport 
jegyében zajlott a Békési Fiatalok 
Találkozója is olyan kiváló ifjú te-
hetségekkel, akik példaképei le-
hetnek kortársaiknak.

Sikert aratott még a solymász 
bemutató, valamint az Emlékhe-
lyek Békésen című könyv bemu-
tatója, és a gyerekek részéről ren-
geteg kedvező visszajelzést ka-
pott a Kacagó Bábszínház „Egy-
szer volt Budán kutyavásár” című 
előadása, amit a rendezvénytéren 

tartottak. És ha már kutyák: idén 
is megtartották a szintén hagyo-
mányos Falatka cica- és kutya-

szépségversenyt, amely ezúttal is 
sokakat érdekelt. 

(Folytatás a 4. oldalon)

Az uszoda volt a start- és a célhelye a Madzagfalvi futóversenynek és félmaraton 
versenynek. A csodás napsütésben sokan választották ezt a programot.

Minden pénteken, szombaton és vasárnap 
KORLÁTLAN ÉTKEZÉS a City Falatozóban!

Kóstold meg egyedülálló édes pizzánkat is! 
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Tájékoztató a Polgármesteri 
Hivatal ügyfélfogadási rendjéről

Tisztelt Ügyfeleink!
Az ügyfelek és dolgozóink 

egészségének védelme érde-
kében a Polgármesteri Hi-
vatalban szeptember 9-től 
kizárólag az alább ismerte-
tett megfelelő óvintézkedé-
sek betartása mellett lehet 
tartózkodni:

•  Az ügyfelek csak korlátozott létszámban, a szájat és az orrot elta-
karó eszközt (például orvosi maszk, sál, kendő) viselve, egymás-
tól megfelelő (1,5 - 2 méter) távolságot tartva tartózkodhatnak 
a Polgármesteri Hivatal épületében található irodákban és ügyfél-
terekben.

•  Munkatársaink egyszerre egy ügyfelet fogadnak az irodahelyiség-
ben, kivételt képeznek azon ügyek, amelyeknél több személy együt-
tes jelenléte elengedhetetlen.

•  Kérjük, hogy csak a legszükségesebb esetekben intézzék személyesen 
ügyeiket és a Polgármesteri Hivatalba belépve, kérjük, használják a 
fertőtlenítésre kihelyezett eszközöket.

•  Kérjük, elsődlegesen a hivatal digitális platformjain, azaz ügyfélka-
pun, e-papíron, telefonon vagy e-mailben intézzék ügyeiket, sze-
mélyes ügyintézésre lehetőleg csak feltétlenül szükséges esetekben 
kerüljön sor.

•  Személyes ügyintézésre előzetes telefonos időpont egyeztetés-
sel továbbra is lehetőség van, az alábbi telefonszámokon: 66/ 411-
011, 66/ 411-377.

A Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási rendje változatlan: 
Hétfő: 8-12 óra, 12:30-16 óra
Szerda: 8-12 óra, 12:30-18 óra  
Péntek: 8-12 óra 
Kedden és csütörtökön nincs ügyfélfogadás.  

Tárnok Lászlóné, jegyző

Javaslatokat várnak
az újabb kitüntetésre 

Békés Város Önkormányza-
ta Képviselő-testülete kitüntetési 
javaslatokat vár „Kiváló Szociális 
Munkáért” kitüntetés adományo-
zására. A kitüntetés olyan személy-
nek adható, aki a szociális ellátás-
ban a rászorulók segítésében, a Bé-
késen élő, nehéz sorsú emberekért 
folytatott kimagasló tevékenységé-
vel a szűkebb és tágabb környeze-
tében kiérdemelte a megbecsülést.  

A kitüntetésre javaslatot tehet-
nek Békés Város önkormányza-
ti képviselői, a nemzetiségi önkor-
mányzatok, a képviselő-testület 

szociális ügyekkel foglalkozó bi-
zottsága, a városban működő, szo-
ciális ellátás területén tevékenyke-
dő intézmények, valamint azok kö-
zösségei, civil szervezetek. 

A javaslatokat 2020. október 
15-ig kell benyújtani a Békési Pol-
gármesteri Hivatalban (5630 Bé-
kés, Petőfi S. u. 2.) személyesen 
vagy postai úton. 

A Békés város jelképeiről és a he-
lyi elismerések adományozásáról szó-
ló 23/2011. (VIII. 26.) számú önkor-
mányzati rendelet teljes szövege megte-
kinthető a bekesvaros.hu oldalon. 

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.

Október közepéig 
még lehet pályázni 
a középiskolai ösztöndíjra

„Békési középiskolai ösztöndíj”-
ra pályázhatnak mindazok a Békés 
területén állandó lakhellyel ren-
delkező, kimagasló tanulmányi 
eredményű magyar állampolgá-
rok, akik középiskolai tanulmá-
nyaikat Békésen, nappali tago-
zaton végzik. Pályázni a kerekítés 
szabályai nélkül 4,2 és afölötti ta-
nulmányi eredmény elérése esetén 
lehet, amennyiben az egy háztar-
tásban élők egy főre jutó jövedel-
me nem éri el a minimálbér 54%-
át. Az ösztöndíj időtartama 10 hó-
nap, azaz két egymást követő ta-

nulmányi félév. Az elnyert ösztön-
díjat közvetlen adó- és TB járulék-
fizetési kötelezettség nem terheli, 
azonban az adóalapot növelő jöve-
delemnek számít. 

Benyújtási határidő: 2020. ok-
tóber 15. 

Benyújtás helye: Békési Polgár-
mesteri Hivatal (5630 Békés, Pető-
fi u. 2.) postai úton vagy személye-
sen, az erre rendszeresített forma-
nyomtatványon. Formanyomtat-
vány és a pályázat további részletei 
elérhetőek a bekesvaros.hu webol-
dalon.

Információk afrikai az sertés-
pestissel kapcsolatban

A Békés Megyei Kormányhi-
vatal Élelmiszerlánc-biztonsági 
és Földhivatali Főosztály Élelmi-
szerlánc-biztonsági és Állategész-
ségügyi osztálya jogszabályválto-
zás miatt BE/23/342-7/2020 szá-
mú határozatával bővítette az Af-
rikai sertéspestissel fertőzött terü-
letek listáját. A határozat a fertő-
zött területen található sertéstar-
tókra vonatkozó járványügyi kö-

vetelmények leírását is tartalmaz-
za, mely határozat megtalálható a  
bekesvaros.hu oldalon, valamint a 
Békési Polgármesteri Hivatal (Pe-
tőfi S. u. 2.) hirdetőtábláján. 

Részletes felvilágosítás a Békés 
Megyei Kormányhivatal Élelmi-
szerlánc-biztonsági és Földhivatali 
Főosztály Élelmiszerlánc-biztonsá-
gi és Állategészségügyi osztályán 
kérhető. 

A PolGÁRMESTERI HIVATAl ÜGyFÉlFoGADÁSI RENDJE:
Hétfő: 8-12 óra, 12:30-16 óra
Szerda: 8-12 óra, 12:30-18 óra
Péntek: 8-12 óra
Kedden és csütörtökön nincs ügyfélfogadás.
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Anyakönyvi hírek
Házasságkötés 
Baukó Balázs és Béres Magdolna, 
Csávás Lóránd és Dobák Szandra, 
Rövid Zsolt és Lakatos Éva.

Sok boldogságot kívánunk!

Elhunytak
Szegfű Mihályné született Krekács 
Gizella (67 évesen), Kálmán Sándor 
(68), Schmidt Ádám Sándor (79), 
Barta János (60), özv. Balázs Gábor-
né Pocsai Anna (79), Benkő Mihály 
(64, Kamut), özv. Nagy Lászlóné Vá-
ri Erzsébet (83), Tóth Ferenc Lajosné 
Szántó Erzsébet (65), özv. Sallai Gyu-
láné Szövő Julianna (66), Herbert Má-
tyásné Nagy Julianna (69).

Nyugodjanak békében!

Közérdekű információk

Gyógyszertári 
ügyeleti rend

Ügyeletes gyógyszertár
szeptember 19–26. 
Jázmin Patika (Rákóczi u.)
szeptember 26.–október 3. 
Turul Patika (Piac tér)
október 3–10. 
Oroszlán Patika (Kossuth u.).

Gyógyszertári ügyelet
Hétfőtől-péntekig 18–20 óráig, va-
sárnap és ünnepnap 9–11 óra vala-
mint 17–18 óra között vehető igény-
be. Egyes patikák szombaton is nyit-
va tartanak.

Orvosi ügyelet 
A Kossuth utca 16. szám alatt (a volt 
Tüdőgondozó épületében) érhető el. 
Telefon: 66/414-514.

Békés, Piac tér 1.
Telefon: 06 -66/411-957  06-30/6355-245

békési-tem temetkezési 
szolgáltatás

Békés, Szarvasi út 27.
Egyházi vagy polgári kegyeleti  

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

30/2-512-102

Elismerés az előző polgármesternek
(Folytatás az 1. oldalról)
1994-től kezdve az önkormány-

zat képviselője volt, míg polgár-
mesterként 2006-tól 2019-ig szol-
gálta a város és a választókerület 
polgári értékrendjét. Egy cikluson 
át a megyei képviselőtestület tagja 
is volt. Megalapítója a Békési Für-
dőért Közalapítványnak, az itt vég-
zett aktív munkája nagymértékben 
hozzájárult a békési fürdő és uszo-
da látványos fejlődéhez, mely mind 
a mai napig fontos része a békési és 
a környékbeli lakosság egészségtu-
datos életének. Alapítója és jelenleg 
tiszteletbeli elnöke a Békési Önkor-
mányzati Tűzoltóságnak éppúgy, 
mint a Békési Kajak-Kenu Club-
nak. A Békési Szociális és Gazda-
sági Szövetkezet elnöke. Aktív tag-
ja a Békési Polgárőr Egyesületnek, a 
Városvédő és Szépítő Egyesületnek. 

A Dr. Hepp Ferenc Általános Isko-
la iskolatanácsának elnöke, a Nefe-
lejcs Kulturális és Hagyományőr-
ző Egyesület tiszteletbeli tagja, re-
formátus presbiter. Polgármesteri 
időszakát több önálló és közösségi 
kezdeményezéssel gazdagította. Ne-

véhez fűződik többek között a Hét 
krajcár gyermekétkeztetési prog-
ram elindítása, mely teljes mérték-
ben közadakozásból valósul meg és 
a városban élő hátrányos helyze-
tű családok támogatásában nyújt 
kimagasló segítséget sok éve. Ki-
emelt figyelmet fordít a város és 
környezetének tisztaságára, az ezt 
célzó társadalmi események, taka-
rítások, virágosítás kezdeményező-
je és aktív résztvevője. Megyei szin-
tű értéket képvisel azon tevékeny-
sége, mely a Magyar Örökség-díjas 
Békés-tarhosi Énekiskola hagyomá-
nyainak fenntartását célozza. Ezt a 
tevékenységét, valamint a város és a 
térség fejlesztéséért végzett sokéves 
munkáját a Magyar Köztársaság El-
nöke 2018-ban a Magyar Érdem-
rend lovagkereszt polgári tagozat 
elismeréssel köszönte meg. 

Sztárfellépők a zenei napokon
Miklósa Erika operaénekes, Dévai Nagy Kamilla 
előadóművész és a Benkó Dixieland Band is fel-
lép az idei Békés-tarhosi Zenei Napokon.

Ebben a sokféle szempontból rendhagyó évben a ko-
rábban kora nyárra időzített komolyzenei fesztivál új 
időpontban lesz. A rendezvények zömét október-
re időzítik. A fesztivál fővédnöke Kodály Zoltánné 
Péczely Sarolta énekművész, a Kodály Archívum és 
Kodály Múzeum szellemi irányítója, valamint Feke-
te Péter, az Emberi Erőforrások Minisztériumának 
kultúráért felelős államtitkára. 

A Kecskeméti Gábor Kulturális Központ-
tól kapott tájékoztatás szerint a nyitóhangver-
seny október 4-én, vasárnap este hat órától lesz a 
színházteremben, ahol Fekete Péter államtitkár 
mond beszédet. A koncertet hagyományosan a 
Békés Megyei Szimfonikus Zenekar adja, ven-
dégművész Illényi Katica hegedűművész. Belépő-
díj: 2500 Ft/fő, Békés Kártyával 2000 Ft/fő.

október 6-án, kedden este hattól a közismert és nép-
szerű Benkó Dixieland Band koncertezik ugyanezen a 
helyszínen. Belépődíj: 2000 Ft/fő, Békés Kártyával 
1500 Ft/fő.

október 18-án, vasárnap 18 órától Dévai Nagy Ka-
milla liszt-díjas előadóművész, Érdemes művész és 
Meister Éva Magyar Kultúra lovagja, Magyar Mű-
vészetért-díjas színművész „Túl ötven erdőn – 1920-
2020” című megemlékező műsora tekinthető meg Tri-
anonról a kulturális központ színháztermében. A belé-

pés ingyenes. Társrendező és támogató: Keresztény Ér-
telmiségiek Szövetsége Békési Szervezete.

október 22-én, csütörtökön színházi előadás lesz. 
Herczeg Ferenc: Déryné Ifjasszony című darabja 200 
Ft-os belépődíjjal látható a színházteremben. 

október 31-én, szombaton este hattól a reformá-
tus templomban kerül sor nívós előadásra: Miklósa 
Erika operaénekesnő, Somogyi-Tóth Dániel orgo-

naművész és Tóth lászló trombitaművész közös kon-
certjére, melyre a belépődíj: 2500 Ft/fő, Békés Kártyá-

val: 2000 Ft/fő. Zárszót Kálmán Tibor polgár-
mester mond majd. 

Ingyenesen látogatható rendezvények: októ-
ber 9-én, pénteken 18 órától a Suttyomba zene-
kar koncertje a kápolnateremben, október 10-
én, szombaton 18 órától a békési zeneiskolából 
művészi pályán továbbtanuló diákok koncert-
je ugyanott. Rá egy hétre ezen a helyszínen lesz 

a VII. Békési Fúvószenekari Találkozó, ahol a Bé-
kés Városi Ifjúsági Fúvószenekar mellett a lakiteleki 
Tűzoltózenekar hallgatható, szintén díjtalanul. októ-
ber 31-én, szombaton tíztől a Szentháromság Plébánia-
templomban a fafúvós kurzus záróhangversenyét tart-
ják. November 8-án, vasárnap a délelőtti órákban „Bé-
kés-Tarhos üzenete a jövőnek” címmel tartanak konfe-
renciát a tarhosi Wenckheim-kastély ebédlőjében.

Jegyek a Kecskeméti Gábor Kulturális, Sport és Turiszti-
kai Központban kaphatók.  A műsor- és helyszínváltozta-
tás jogát a rendezők fenntartják. Bővebb információ: www.
betazen.hu.
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Tiszta beszéd

Szűkebb körben zajlott 
a Madzagfalvi

(Folytatás az 1. oldalról)
A Békés Városi Ifjúsági Fúvós-

zenekar kíséretében lezajlott a ka-
jakosok látványos lampionos felvo-
nulása, és gazdára találtak az ifjú-
sági díjak. 

Minden évben kedves színfolt-
ja a programnak a helyi termelői 
sátor. Idén ez még nagyobb hang-
súlyt kapott. Gyebnár Péter, a 
programot koordináló vidékfejlesz-
tési szakember szavai szerint a he-
lyi ízeket is igyekeztek megmutatni 
a látogatóknak.

- A békési szezonális alapanya-
gok egészen kiválóak, így arra hív-

tuk fel a kilátogatók figyelmét, 
hogy milyen ínyencségek főzhetők, 
süthetők belőlük. Ennek jegyében 
háromfogásos ebédet, kötöttgalus-
ka-levest, kemencés tanyasi csirkét 
zöldségekkel és hájas tésztát készí-
tettünk és kóstoltattunk – ismer-
tette. Az érdeklődők ki is próbál-
hatták a kötöttgaluska-készítést. 
Emellett még a klímatudatosság-
gal kapcsolatos programot is szer-
veztek az érdeklődőknek.

A Madzagfalvi Családi Hétvé-
gét a kulturális központban ülte-
tett koncert zárta, amelyen Deniz 
és orsovai Reni lépett fel.  Sz. K.

Október 2-től pályázhatnak a 
Bursa Hungarica ösztöndíjra

Békés Város Önkormányzata az Innovációs és Technológiai Minisztéri-
ummal együttműködve, az 51/2007. (III.26.) Kormányrendelet alapján ki-
írta a 2021. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztön-
díjpályázatot. Az ösztöndíjpályázatra azok a települési önkormányzat te-
rületén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű felsőokta-
tási hallgatók jelentkezhetnek, akik felsőoktatási intézményben (felsőok-
tatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali munkarend) 
alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfo-
kozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, osztatlan kép-
zésben vagy felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat. 

A  pályázók  az EPER-Bursa rendszerben a https://bursa.emet.hu/paly/
palybelep.aspx elérési címen regisztrálhatnak és tölthetik ki a kérelem űr-
lapot, amit a kötelező mellékletekkel együtt 2020. november 5-ig kell 
leadni a Békési Polgármesteri Hivatal 47. sz. irodájában ügyfélfogadási 
időben. A pályázatot az EPER-Bursa rendszerben kitöltve, véglegesítve, 
onnan kinyomtatva, aláírva kizárólag a lakóhely szerint illetékes telepü-
lési önkormányzat polgármesteri hivatalánál kell benyújtani.

A pályázati kiírás és a szükséges adatlap október 2-től lesz elérhető a bekesvaros.
hu oldalon. 

A HARILA - PLUSZ KFT 
újra várja a kedves ügyfeleit. 

Új hallókészülékek, elemek, 
tartozékok, hallókészülék-tisztítószerek, 

hallásgondozás. 

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

Hétfői és csütörtöki napon 
a Rendelőintézetben.

Öltésekbe zárt történelem
A Békési Díszítőművészeti Szak-

kör alkotásaiból nyílt nagyszabású 
tárlat a Madzagfalvi Családi Napok 
idején a Kecskeméti Gábor Kulturá-
lis Központ kápolnatermében. A ki-
állítás október 11-ig tekinthető meg. 
A megnyitón ifjabb Mahovics Tamás 
szólónéptáncos működött közre.

Rendkívüli – interaktív – meg-
nyitójában Mucsi András önkor-
mányzati képviselő a tájegységen-
kénti hímzések jellemzőit ismertet-
te, egyben némi történelmi háttér-
rel is szolgált, hiszen a tárlat címe: 
„Hímzések a Nagy-Magyarország-
ból”. Megismerhető belőle mások 
mellett több erdélyi és felvidéki te-
lepülés vagy tájegység mellett a mai 

Magyarország jelentős hímzési köz-
pontjainak jellemző motívumkincse. 

A napjaikban 19 tagot - köztük 
fiatalokat is - soraiban tudó közös-
ség gyökerei 1974-re nyúlnak visz-
sza. A mai szakkörvezető, lukács 
Eszter édesanyja, lukács lászló-
né akkor megalapította a Hunya-
di utcai szakkört. Az eltelt évtize-
dekben sikert sikerre halmoztak, 
hímzéseik a világ majdnem min-
den pontjára eljutottak. Nagy ér-
deme a közösségnek és elsősorban 
a vezetőjüknek, hogy felélesztet-
ték és életben tartják, mindenki 
számára elérhetővé teszik a csodá-
latos békési szűcshímzés motívu-
mait.  Szegfű K.

A történelmi Magyarország tájegységeinek hímzéseit mutatja be a díszítőművé-
szeti szakkör tagjainak nagyszabású tárlata a kulturális központban. 
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Állatmese
Az, és mégsem, hiszen nem va-

lódi fabuláról van szó. Inkább el-
meditáltam azon, hogy szerintem 
a legnépszerűbb magyar állat a 
ló. Annyiszor emlegetjük, hogy 
már fel sem tűnik, hogy róla be-
szélünk. Ez volt a bevezető. 

De lássuk a tárgyalást! Mi-
nap Mezőhegyesen, a Ménesbir-
tokon néztük őket. A gidránok 
is szépek voltak, de a sötét, oly-
kor hollószínű nóniuszok egy-
szerűen gyönyörűek! Főként Ve-
zér. A sudár és arányos termete, 
a szép feje, a dús sörénnyel és az 
okos szemével, a csillogó, korom-
fekete és bársonyos szőre olyan je-
gyek, amelyek együtt csak szu-
perlatívuszokkal említhető vég-
terméket eredményeznek. Az-
óta is az eszembe jár, és még or-
romban van a régi, gyermekkori, 
nagyborosnyói időket idéző is-
tállószag. Ammónia, mondják. 
Szerintem meg nem. Egyszerűen 
csak rendes, jó, trágya és lószag 
keveréke, ami számomra egyálta-
lán nem kellemetlen. Sőt.

De, mert aggyal is rendelke-
ző, olykor azt használó emberek 
is vagyunk, elgondolkodtam dol-
gokon, amelyekre a bevezetőben 
is utaltam. Hogy annyit emle-
getjük ezt a becses állatot. Mert, 
ha azt mondjuk palló, szinte lát-
juk a régi hídon átbaktató jószá-
got, halljuk patkója kopogását. 
Pantalló esetén rögtön két párat 
akarnánk, hiszen a lónak négy lá-
ba van, és fázhat, sőt, mert ilyen 
sok van neki, el is botolhat köny-
nyen. Mert ő botló ló. Megoldá-
sért kiabáló, tettre sarkalló kér-
dések, ugye? Van rájuk válaszoló? 
De milyen a lapos kígyó? A sik-
ló? Vagy miért nem hasonlít a ví-
ziló a szárazföldihez? Aztán meg 
mi köze az egészhez a vízisíkló-
nak? No és a telefonon mit keres 
a kagyló? A holló meg hol az, hol 
nem? S ki valakit nagyon szid, az 
káromló, de megbocsátunk neki, 
hisz gyarló ember. Aki néha orvos 
helyett kuruzsló felé fordul. Si-
kamló kérdések, nemde? De kér-

dések, hisz kíváncsiságunk furda-
ló. Az autónk meg balra tér a for-
duló tájékán. látják, agyam nem 
lazsáló, igaz végterméke sem agy-
sejtet zabáló. Esetleg nejem lesz 
letoló, ha ezt elolvassa. Esetleg 
kiparancsol az autóból: légy gya-
logló, hadd frissüljön az agyad! 
Tényleg, ha van gyalogló, akkor 
van olyan is, amelyik csak úgy 
autózik, nézelődik, mint egy ki-
ránduló? Ha meg sörény helyett 
mást akar, akkor, deviáns elhajló? 
Télen, ha fázik, akkor istálló he-
lyett dukál neki a kandalló? Ilye-
neken töröm kobakom mostan-
ság, mint gyakorta lóra gondo-
ló, kérdéssorokat fontoló. Persze, 
ha nem hagyom abba, majd jön 
a szerkesztői olló. És kész. Utcait 
levetve, fel a házi póló, és irány az 
erdő, gombát kukkoló vadász le-
szek menten és, ha sikeres a séta, 
már készül is az illó, ínyenc illa-
tokkal párálló paprikás. De visz-
szatérve az igazi, való lóra, ha be-
lépne egy politikai formációba, 
akkor ő pártoló vagy igaz tag? S 
akkor ő egy tagló? Nagyon iz-
galmas kérdések ezek, olyan esz-
me csiholó dolgok. Agytekervé-
nyeinket tisztára csiszoló, sikáló 
ténykedések, melyektől iramló ás 
gyorsan áramló minden gondola-
tunk. Apropó, ha a ló lassú, ak-
kor már nem iramló, s ha magától 
megy, nem villannyal, akkor meg 
nem áramló? 

Végkifejletként abbahagyom, 
hisz írásom hanyatló. Szinte már 
látom főszerkesztőm ég fele me-
redő haját, korholó tekintetét. 
Pedig a magyar nyelv csodálatos 
és a ló is szép jószág, s a jó me-
se is állati. De eddig a papír hosz-
sza, véget ér a flekk és vár az agg 
„ménnek” való kajapótló, a zab-
pehely.

Jegyzet

Pálmai Tamás

Tiszta beszéd
BEszélgETőTárs: 

Polgár Zoltán 
alpolgármester

- A „Kezed munkája” akció keretében 
a Karacs Teréz utca szépülhetett meg leg-
utóbb. Elégedett az eredménnyel?

- A Mucsi András ötletén alapuló kör-
nyezetszépítő akciót a július végére meghirdetett időpontban az eső 
miatt sajnos nem tudtuk megtartani. Egy szeptemberi szombaton 
szerencsére már kegyes volt hozzánk az időjárás. A helyszínen is el-
mondtam köszönő szavaimat a résztvevőknek, bár óvatosan jeleztem, 
hogy az utcában lakók számához mérten akár többen is segíthettek 
volna. Azaz részt vehettek volna saját környezetük szebbé formálásá-
ban. A város által rendelkezésre bocsátott eszközökkel gördülékenyen 
ment a munka, amiből Kálmán Tibor polgármester úr és a megje-
lent képviselők is kivették a részüket. A fűnyírás és a zöldhulladék 
összegyűjtése mellett a virágágyások tisztítását és kapálását tudtuk 
elvégezni az utca szinte teljes hosszában. Természetesen elsősorban 
a megjelent lakók tömbjénél folyt a munka. A menet közben el-
fogyasztott lilahagymás zsíros kenyér nem csak bennem idézett fel 
nosztalgikus emlékeket, hiszen egykori gyermekkori játszótársakkal 
és akkori felnőttekkel beszélgethettünk arról, hogy régen hogyan is 
voltak a dolgok. Mivel én is itt éltem fiatalságomat, a szívemhez kö-
zel áll ez a környék. Jómagam is meglepődtem azon, hogy egy dél-
előtt alatt milyen látványos, de még inkább eredményes és hasznos 
munka végezhető el. Ebből is látható, hogy elhatározással és összefo-
gással megsokszorozódik az egyedi erőnk. A városvezetés továbbra is 
szervezni fogja a hasonló eseményeket, ahol személyes részvételünk 
örömteli kötelezettség. A legjobban mégis annak örülnénk, ha minél 
több hasonló, „alulról szerveződő” programra kapnánk meghívást.

- A közösségi összefogás másik formája Posta előtt látható. Kérem, 
hogy erről a kezdeményezésről is adjon tájékoztatást!

- Mire e sorok megjelennek, talán már az első ürítése is megtörténik 
a főtér „szívében” felállított kupakgyűjtő pontnak. A valóságban is 
szívet formázó edény igazi műalkotásként simul a környezetébe. Maga 
a kezdeményezés nem újkeletű, találkozhattak hasonlóval más telepü-
léseken. Városunkban az első, viszont abban már biztos vagyok, hogy 
nem az utolsó. Magam is gondolkoztam, de sok megkeresést kaptam 
azzal kapcsolatban, hogy hol lehetne elhelyezni még kupakgyűjtőt. 
Ahogyan a kezdeményezés célja az önzetlen segítség, úgy a további 
gyűjtőpontok elkészítésénél is gondolkodunk a közösségi finanszíro-
zás lehetőségében. Így történt ez most is. A kivitelezési munkálatokat 
a BKSZ Kft. végezte a városüzemeltetési feladatvállalása alapján, de 
helyi vállalkozások biztosították az alapanyagokat és a további forrá-
sokat, így közpénz felhasználása nem vált szükségessé. A városvezetés 
legfontosabb feladata a kezdeményezés propagálása, az információk 
eljuttatása a lakosság felé, illetve a köszönő szavak tolmácsolása. A ku-
pakokból származó bevétel beteg gyermekek gyógykezeléséhez nyújt 
támogatást. Ez a legfontosabb, és az ehhez való hozzájárulás minimá-
lis odafigyelést igényel. Ezúton szeretnék kérni mindenkit arra, hogy 
az általa lecsavart műanyag kupakok ezután ne a szemétben, hanem a 
városunkban található gyűjtőedény(ek)ben landoljanak.
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Lovári bibliákat 
adományoznak 

A Békési Roma Nemzetiségi Önkormányzat legutóbbi ülésén úgy 
döntött, hogy lovári (cigány) nyelvű teljes Bibliákat vásárolnak és 
adományoznak a városi önkormányzatnak, a pünkösdi országos Ci-
gánymissziónak, a Reményhír Intézménynek, a református iskolá-
nak, a Dr. Hepp Ferenc Általános Iskolának, a Szent lázár Alapít-
ványnak, valamint a városi könyvtárnak. Az akció célja az, hogy fel-
hívják a figyelmet a cigány nyelvre, amelyre a Szentírás örök érvényű 
sorait is lefordították. 

Jövőre lesz hatvan éve, hogy elindult a városi romák között a pün-
kösdi hátterű cigányok között végzett keresztyén misszió, ebből az 
alkalomból könyvet ad ki a nemzetiségi önkormányzat. Ebben a ke-
resztyén hitnek a városi cigányság életére gyakorolt pozitív hatásairól 
vallanak helyi romák, akiknek a megtérés által megváltozott az élete 
– tájékoztatta a Békési Újságot Kovács Gusztáv, a Békési Roma Nem-
zetiségi Önkormányzat elnöke. 

Pénzt takarít meg a város
a közös beszerzéssel

A képviselő-testület azt szeretné, 
ha a következő években is olcsób-
ban szerezné be a város az elektro-
mos és földgáz energiát – mondta 
el Csibor Géza, a Pénzügyi és Vá-
rosfejlesztési Bizottság elnöke. 

A határozatok lényege az, hogy 
a város az intézményei vonatkozá-
sában villamos energia tekinteté-
ben a 2022-2023-as időszakra, gáz 
tekintetében a 2021-2023-as évek-
re több önkormányzattal, intéz-
ménnyel összefogva egy céget bíz 
meg azzal, hogy olcsóbban szerez-
ze be a város számára az energiát. 
A Sourcing Hungary Kft. Magyar-

ország független beszerezési szakér-
tői szervezet abban közvetít, hogy a 
város a Magyar Energia Beszerzési 
Közösség keretében lebonyolítan-
dó, csoportos közbeszerzésben ve-
gyen részt. A nagyobb mennyiség-
ből fakadó árelőnyt flottaárral lehet 
kiaknázni, továbbá a tárgyalásokkal 
kapcsolatos munkát is megspórol-
ják maguknak a városok. A közbe-
szerzés által a lehető legalacsonyabb 
áron kaphatja meg Békés is az ára-
mot és a földgázt. A döntést a vá-
ros képviselő-testülete egyhangúan 
hozta meg – tájékoztatott Csibor 
Géza képviselő, bizottsági elnök. 

Közel 5000 tonna hulladékot szállítottak el
Békés város területén a BKSZ Békési Kommunális és Szolgáltató 
Kft. végzi a hulladék összegyűjtését és beszállítja a DAREH Bá-
zis Hulladékgazdálkodási Nonprofit Zrt. hulladékválogató csar-
nokába. 

A válogatóüzem jelenleg Ma-
gyarország egyik legnagyobb kapa-
citású, legkorszerűbb hulladékvá-
logatója, amely Békéscsaba külte-
rületén található. Az elmúlt évben 
Békés város közigazgatási terüle-
téről közel 5000 tonna hulladékot 
gyűjtöttek össze ás szállítottak el.  

A DAREH Bázis Nonprofit Zrt. 
a Békés megyei ingatlanhasználók 
részre nyolc hulladékgyűjtő udvart 
üzemeltet, melyek közül a békési 
lakosok a vésztői hulladékudvart 
vehetik igénybe ingyenesen a köz-
szolgáltatás keretében. A békési la-
kosok megszokhatták már, hogy a 
kommunális hulladékot heti rend-
szerességgel szállítják el, kétheten-
te pedig a szelektív hulladékot vi-
szik a gyűjtőkből. 2019-ben Béké-
sen több mint 3500 tonna kommu-
nális-, és 226 tonna szelektív hul-
ladékot szállítottak el. A zöldhul-
ladékot januárban két alkalommal, 
májustól novemberig kéthetente, 
decemberben egy alkalommal szál-
lítják el a BKSZ Kft. munkatársai. 
Tavaly az elszállított zöldhulladék 

mennyisége meghaladta az 1000 
tonnát, a lom- és üveghulladék pe-
dig 200 tonnánál is több volt. A 
házhoz menő gyűjtésből szárma-
zó lom hulladékot évente egyszer 
gyűjtik. 

- A BKSZ Kft-vel kiváló az 
együttműködésünk, a hulladék-
szállítás mellett kapacitásuk és a 
rendelkezésre álló keretük függ-

vényében folyamatosan elvégzik 
a városban felmerülő közterüle-
ti munkákat, legyen az fűkaszálás, 
fák nyakazása, kátyúzás, csatorna-
készítés. Továbbra is megoldandó 
feladatunk az illegális hulladékle-
rakás felszámolása – nyilatkozta 
Polgár Zoltán, Békés alpolgármes-
tere a legutóbbi képviselő-testüle-
ti ülésen. 

Szelektív hulladékgyűjtő szi-
get a város több pontján található: 
Vásárszél utca, Szánthó Albert ut-
ca, Szarvasi út 64/1., Summás ut-
ca, Ady Endre utca 10., Ady End-

re utca 6., Veres Péter tér, Kos-
suth lajos utca 23. Az eddigi ta-
pasztalatok sajnos azt mutatják, 
hogy a lakosság nem rendeltetés-
szerűen használja a szigeteket, hi-
szen csak csomagolási papír, mű-
anyag és üveg hulladék helyezhe-
tő el itt. Ezzel szemben előfordul, 
hogy komplett szélvédők, ajtó és 
ablaküvegek és kommunális hul-
ladék is belekerül az edényekbe. 
A zöldhulladék elszállítása ház-
hoz menő rendszerben, 240 literes 
gyűjtőedényekből történik, jelen-
leg 3390 háztartáshoz került ilyen. 
Ingyenes komposztládák tovább-
ra is igényelhetőek a Verseny u. 4. 
szám alatti telephelyen, az Inku-
bátorházban. Az inert lerakót ön-
álló tevékenységként üzemelteti a 
BKSZ Kft., térítési díj ellenében a 
Szarvasi út 64/1. szám alatti telep-
helyen átveszik a beton, tégla, ke-
vert építési- és földhulladékokat a 
lakosoktól. 

Nánási lászló ügyvezető ha-
vonta beszámol a képviselő-tes-
tületnek a BKSZ Kft. által elvég-
zett munkákról, erről folyamato-
san tájékozódhatnak a lakosok a 
bekesvaros.hu oldalon a Pénzügyi 
és Városfejlesztési Bizottság által 
tárgyalt előterjesztések között.

A felvételen balról Nánási László, a BKSZ Kft. ügyvezető igazgatója, Szabóné 
Szabó Erzsébet hulladékgazdálkodási ágazati felelős és Polgár Zoltán alpol-
gármester.
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békési sorsok, ékési arcokB
Múlt nélkül nincs jövő...

A címben leírt Babits Mihály idézet így folytatódik: „… s men-
nél gazdagabb a múltad, annál több fonálon kapaszkodhatsz a jö-
vőbe…” Miért ez jutott eszembe mikor Szalkai Imrével beszélget-
tem? A válasz az interjúban rejlik.

- Hogy jutott eszedbe könyvet 
írni és miért pont a gátszakadást 
választottad témának?

- Ez egy gyerekkori álom volt. 
Úgy voltam vele, mint Az indul 
a bakterház című film Bendegú-
za: „Még a Bakter úrnál megfo-
gadtam, megírom a memoárjai-
mat.” Úgy három éve aztán Mu-
csi András barátommal beszélget-
ve az egykori eseményekről, fel-
jött az ötlet, írjunk róla egy köny-
vet. Először anyagot gyűjtöttünk 
a különböző fórumokon, Tarho-
son, Dobozon…olyan emberek-
kel beszélgettünk, akik megélői 
voltak a tragédiának, s tőlük sok 
olyan képet is kaptunk, amelyek 
eddig nem voltak ismertek. Egy-
féle örökséget szerettünk volna 
létrehozni, megmutatni a vágat-
lan igazságot, az esemény embe-
ri oldalát. Aztán egy télen, mikor 
már elegendő anyag gyűlt össze, 
nekiültem és három hét alatt el-
készült a kézirat. Persze a kiadá-
sához nem kevés pénz is kellett, s 
ebben megint a barátom sietett a 
segítségemre, aki közvetítette az 
ötletet a polgármesteri hivatal fe-
lé, s ott felismerve a történelmi ér-
tékét, vállalták, hogy megelőlege-
zik a kiadás anyagi oldalát. Ez az 
értesülésim szerint már vissza is 
folyt a kasszájukba. Remélhetőleg 
lesz többletbevétel is, amelyet egy 
újabb kiadványra szeretnénk for-
dítani s az alkotásban a Kárpátia 
Kör tagjaitól kaptam és kapom a 
legnagyobb segítséget.

- Javíts ki, ha rosszul tudom, de 
úgy tudom, személyesen is meg-
érintett ez a tragédia.

- Valóban jól tudod, hiszen a csa-
ládomnak is volt egy több generá-
ciós tanyája Vizesbánomban, ami 
Rosszerdővel szemben volt. Kis-

koromban, úgy 5 éves koromig 
ott nevelkedtem. A későbbiekben 
már inkább csak a nyári időszak-
ban tartózkodtam ott, de szeret-
tem a tanyavilágot és máig is fájó 
pont a számomra a megszüntetése. 
A gátszakadás idején 17 éves vol-
tam, s így mélyen megérintett az 
emberek fájdalma, akik elveszítet-
ték az otthonukat, mindenüket, s 
persze az is, hogy a mi tanyánkat 
szintén elmosta az ár.

- Ezek szerint mélyek a békési 
gyökereid és mégis…

- Tősgyökeres békésinek val-
lom magam, hiszen az ötödik ge-

nerációs Szalkaiakhoz tartozom. A 
családom valószínűleg az újratele-
pítéskor keveredett ide, s részben 
paraszti, részben kispolgári család 
volt. Rokonságban állok például a 
Diviczki családdal is, amire nagyon 
büszke vagyok. Építőmesterként 
dolgozom és bár 30 éve Németor-
szágban élek, az állandó lakcímem 
ma is Békés. Az igazi hazát Békés 
jelenti. Két lányom van, az egyik 
orvos, a másik ügyvezető igazgató, 
de ők is, meg az unokáim is mind-
két nyelvet egyformán beszélik, s 
büszkék a magyar származásukra.

- Egy korhűen felújított és be-
rendezett „falusi” házban beszél-
getünk, de nekem úgy tűnik, ez 
csak a kezdet. Jól látom?

- Jó a szemed. Ez valóban csak 
a kezdet. Terveim szerint az egész 
portán vissza akarom állítani az 
eredeti paraszti kultúrát, s közép-
pontjában egy 130 éves kemen-
ce áll. Mindent saját kezűleg csi-
nálok, így ez egy hosszú folyamat 
lesz, de megéri, mert a vendégház 
jövendő lakói elviszik majd hírün-
ket a nagyvilágba. Én így szeret-
ném megőrizni a paraszti kultúrát 
az eljövendő nemzedéknek. 

- Említetted, hogy újabb könyv 
megírást fontolgatod. Az miről fog 
szólni?

 - Egy mesekönyv megírásában 
gondolkodom, mellyel az édes-
anyámnak szeretnék emléket ál-
lítani. Tőle hallottam az 1930-as 
évek elejéről származó meséket, 
mondókákat, énekeket, és ezeket 
szeretném közreadni. Ily módon 
megőrizni a múlt egy-egy darab-
káját a jövőnek.  Gugé

Következő beszélgetőtárs: Püski Hen-
rietta Gyöngyi, gépkocsivezető. 
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ADJUNK ESÉLYT 
AZ ÉLETRE NEKIK IS!
Telefon: 70/947-35-04, 

20/399-78-09.  
Honlap: 

www.bekesiallatvedok.hu

Adószám: 18392607-1-04.

 külső vaxos mosás
 motor- és alvázmosás
 belső takarítás
 kárpittisztítás

 polírozás – fényszóró 
polírozás

 utánfutó kölcsönzés
Bejelentkezés: 20/33-44-088
30/496-54-37, 66/414-544.

Lehoczki autómosó és autókozmetika

Békés, Táncsics u. 29/1.
Nyitva: hétköznap 8–17 óráig,

szombaton 8-12 óráig.

Békés kerámia 
Békés, Tóth u. 1.

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 

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

Hívjon minket! Telefon: 0036-30/432-20-30. 
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Szépkorúakat köszöntött 
a polgármester

A közeli napokban ünnepelte 90. születésnapját Domokos Jánosné, 
akit ezen alkalomból Kálmán Tibor polgármester is felkeresett és felkö-
szöntött.  Eszter néni Békésen született egy 8 gyermekes családba 1930-
ban, szülei harmadik gyermekeként. Édesapja halála miatt már korán 
dolgoznia kellett, a Hidasháti Állami Gazdaságban helyezkedett el, ahol 
mezőgazdasági munkát végzett. Innen nyugdíjazták, ám még 10 évig 
munkát vállalt takarítóként. Egy lánya és egy lányunokája van. Hobbija 
a kertészkedés és a kerékpározás. 

- Mindig jó érzés látni, hogy a munka, a szorgalom és a jövőbe vetett hit 
milyen csodálatosan képes vezérfonalként irányítani egy tevékeny, gazdag 
életet. Kilencven esztendő minden tanulságát, az érzések sokaságát mi ta-
lán még elképzelni sem könnyen tudjuk, ezért tisztelettel tekintek Eszter 
nénire, aki mindezekkel a háta mögött ma is derűsen tekint a világra. Is-
ten éltesse őt jó erőben, egészségben! – nyilatkozta Kálmán Tibor. 

- szintén kilencven esztendős Csontos lajosnéhoz is ellátogatott a pol-
gármester. Julika néni Békésen született és egész munkás életét váro-
sunkban töltötte. A Tóth utca sarkán lévő sütőipari vállalatnál dolgozott 
pék szakmunkásként, mellette kosárfonásból éltek. Két gyermeke, négy 
unokája és öt dédunokája teszi széppé mindennapjait, szívesen olvas. 

„Mai, túlhajszolt, egyéni érdekeket előtérbe helyező világunkban ön-
kéntelenül is meg kell állnunk az olyan életutak előtt, ahol egy végig-
dolgozott élet nyomán egy több generációs családban, békés öregségben 
élő embertársunknak megadhatjuk a tiszteletet. Közösségünk alapkövei-
ként, példaképekként mindig csodálattal tekintettem az idősekre” - ezen 
gondolatok jegyében kívánt sok boldogságot és jó egészséget a szépkorú 
Csontosné Julika néninek Kálmán Tibor polgármester.

Koncert zárta
a családi hétvégét

A koronavírus-járvány miatt a Madzagfalvi Családi Napokon Deniz & 
orsovai Reni koncertjét a kulturális központ színháztermében tartották 
meg, szigorú járványügyi előírások mellett, a két naposrendezvény záróese-
ményeként. Viszont a kevésszámú (mintegy 120 fős) közönség nagyon lel-
kes volt, éljenezte az együttest és Renit, többen előrementek a színpadhoz, 
táncoltak, énekeltek, tapsoltak, sikítottak, szóval nagyon jól érezték magu-
kat. Igazi nagyszerű koncerthangulat volt az egyórás előadáson.  Zs. I.

Nefelejcs-programok 
a Püski Sándor Könyvtárban

A közelmúltban két Nefelejcs-
programot tartottak városunk Püs-
ki Sándor Könyvtárában. Az egyik 
Halmágyi Miklós levéltáros, tör-
ténész előadása volt ...mint hajna-
li csillag a fellegek között, avagy 
Szent lászló alakja krónikában, le-
gendában és filmen címmel. Vala-
mint a Sacra Corona Koltay-film 
szimbólumrendszeréről, történelmi 
aspektusairól. Az előadó nem csak 
Szent lászló királyról szólt előadá-
sában, hanem röviden bemutatta az 
István Király halála utáni Árpád-
házi királyokat is a XI. században, 
Szent lászló királyig. Továbbá is-
mertette a Szent Korona történetét, 
egészen napjainkig. Az előadás után 
az érdeklődők megtekinthették 
Koltay Gábor híres filmjét, a Sacra 
Corona című alkotást – melynek 
zenéjét Koltay Gergely szerezte –, s 
amely szintén az István király halá-
la utáni Árpád-házi királyok életét 
dolgozta fel, és Szent lászló király 
koronázásával ér véget, valamint a 
Szent Korona XI. századi históriáját 
is megtudhattuk a filmből.

A második előadást Bagita Atti-
la középiskolai tanár tartotta, „Ki-
váló humanisták, rossz politiku-
sok, avagy Pannónia pennái: Vitéz 
János és Janus Pannonius” címmel, 
neves költőink, íróink történel-
mi tévedéseiről. Amint az előadó 
a címben is megfogalmazta, mind 
Vitéz János, mind Janus Pannoni-
us rossz politikusok voltak, viszont 
kiváló humanisták – Vitéz János 
volt az első magyar humanista –, 
Janus Pannonius pedig az első ma-
gyar költő, s ezért mégis elismerés 
illeti őket.  Zs. I.
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Az előadások szervezője Gellénné 
Körözsi Eszter tanárnő.
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- Milyen út vezetett el oda, ahol 
most tartasz?

- Mindenki életében találhatóak 
hullámvölgyek. Édesanyám 9 éves 
korom óta egyedül nevelt. Rendkívül 
hálás vagyok mindenért, amit tőle 
kaptam, ahogy mindig próbált a he-
lyes útra terelni és a legjobbat kihozni 
belőlem. Ezt minden bizonnyal soha 
nem fogom tudni kellően meghálálni 
neki. Az ő ösztönzésére választottam 
tanulmányaim helyszínéül 2009-ben 
a Szent István Egyetem Gazdaság-
tudományi Karát, ahol andragógus 
végzettséget szereztem. Tanulmá-
nyaim befejeztével, 2013 decemberé-
ben hamar megtaláltam a számom-
ra legmegfelelőbb munkahelyet, és 
azóta is értékes és megbecsült tagja 

lehetek a csapatnak. A Kecskeméti 
Gábor Kulturális Központot rendez-
vényszervezőként erősítem.

- Mit tartasz az eddigi legna-
gyobb sikerednek?

- Számomra a legfontosabb és 
a legnagyobb sikeremnek könyve-
lem el, hogy olyan értékes embe-
rek (család és barátok) vesznek kö-
rül, akikre tudom, hogy bármikor 
számíthatok, és ez fordítva sincs 
másképp, én is ott vagyok számuk-
ra. Munkámat tekintve egy sike-
res rendezvény után örömmel tölt 
el, amikor a távozó vendégek arcán 
mosolyt és elégedettséget látok. 
Ennél nem is kell több.

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

- Békésen képzelem el a jövő-
met szakmai és anyagi stabilitással 
egyaránt, egy kertes házban a fér-
jemmel és gyermekeinkkel. Tudva, 
hogy ott állnak mögöttem a szá-
momra legfontosabb emberek is.

A Stafétát Kecskeméti Máriá-
nak adom tovább.

NÉVJEGY
Név: Veres Ildikó
Foglalkozás:  közművelődési szakember, 

rendezvényszervező
Kedvenc sorozat: Agymenők
Kedvenc zene: Bagossy Brothers Company - Olyan ŐKedvenc étel, ital:  tejfölös gombapaprikás galuskával, 

limonádé
Kedvenc hely: Békés, Körös-part

Staféta
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Rovatgazda: 
Serfecz DávidEbédrendelés

A Békési Polgármesteri Hi-
vatal konyháján, munkanapo-
kon házias ételekből készített 
napi menü igényelhető elvitel-
re. (Kiszállítást nem vállalnak.) 
Igényléseiket a hivatal nyitva-
tartási ideje alatt minden nap 
14 óráig tehetik meg személye-
sen vagy telefonon. A kedvez-
ményes menüre való igényü-
ket a szociális szolgáltató köz-
pontban jelezhetik, a Jantyik u. 
1. szám alatt. A Békési Polgár-
mesteri Hivatal konyhája tele-
fonszáma: 66/411-011, 170-es 
mellék (Csorba János konyha-
vezető).

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

Tűzifa aKció 
a békési MAGIX FATELEPen 
Minőségi tölgy, bükk tűzifa kapható 

konyhakészen, kugliban.  

20 mázsától kedvezményes ár! 
Konyhakészen, kugliban.
Akácfa rendelhető. 

szállítás Békésre és Muronyba! 
érdeklődni: 06-70/281-09-41 

Sportoló fiatal tehetségek  
és a rájuk kíváncsiak találkoztak

Negyedik alkalommal rendezte 
meg a Békési Fiatalokért Egyesü-
let a Békési Fiatalok Találkozóját 
a Madzagfalvi Családi Napok ren-
dezvényeinek sorában. 

Az idei program vezérfonala a 
sport volt, így a szervezők meghí-
vását elfogadva jelen volt a kötet-
len beszélgetésen Ácsné Hortobá-
gyi Anikó atléta, ifjabb Surman 
Zoltán bokszoló, laczó Dániel ke-
nus és Tar Bence kézilabdaedző. 
Őket sportkarrierjükről, példaké-
peikről, az iskola és a sport össze-
egyeztetésének nehézségeiről, leg-
emlékezetesebb sikereikről a test-
nevelő tanár és korábbi élsportoló 
Moldován-Garas Helga kérdezte. 

Többen kifejtették, hogy nem 
mindig volt könnyű a maximumot 
nyújtani a sportban. Komoly kitar-
tás, akarat és alázat kell ahhoz, hogy 

a kitűzött célokat elérjék, és a sok-
féle elvárásban az egészséges egyen-
súlyt sikerüljön megtartani. Ugyan-
akkor a sport önfegyelemre tanít, 
kitartásra és tudatosságra nevel, to-
vábbá a csapatszellemet erősíti. Mi-
vel többen máig aktív sportolók, be-
széltek jövőbeli terveikről is. A kor-

osztályában világ- és Európa-bajnok 
kenus laczó Dani immár a felnőt-
tek között szerepel és célja termé-
szetesen valamely világversenyre va-
ló eljutás a magyar nemzeti színeket 
képviselve. A profik között jeleskedő 
ifjabb Surman Zoltán bokszolóra is 
várnak újabb mérkőzések.  Sz. K.

A negyedik Békési Fiatalok Találkozója szervezői és vendégei a városvezetőkkel.
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Szeptember 6-án a Szabó Dezső 
utcában 18 óra 45 perc körül le-
tért a kerékpárútról és fának üt-
között egy elektromos kerékpár-
ral közlekedő nő. A mentők a 
nőt nyolc napon belül gyógyuló 
sérüléssel vitték kórházba.

Szeptember 10-én 14 óra 15 perc 
körül a Széchenyi téren össze-
ütközött egy személygépkocsi 
és egy elektromos kerékpárral 
közlekedő nő. A kerékpáros nő 
könnyű sérülést szenvedett.





közlekedési 
balesetek



Eladó: több zsák keményfa fűrészpor, női bi-
cikli, régi csillárok, harmónium, fotelok, heverő, 
régi tévé, fogasok, összerakható csempekályha, 
konyhaszekrények. Rákóczi u. 18.
Üst üstházzal, bádog teknő, mázsa, zsíros bö-
dön, demizson, műanyag 5 l-es és 10 l-es kanna 
eladó. 30/ 253-22-20.
Kisbálás búzaszalma eladó. Szállítás megold-
ható. Tel.: 30/433-79-89.
Érett istállótrágya eladó. Békés területén szállí-
tás megoldható. 30/85-81-911.
Eladó: rotára 400-8-as terepgumi felnivel, 50 –
es üvegballon kosárban. 30/495-49-62.
Eladó: kicsi szőlőprés, újszerű német víztisztító, 
kovácsoltvas bográcstartó kukoricadaráló, fűré-
szek, műanyag bödönök, munkaasztal székkel. 
Tel.: 70/673-03-07.
2,5 mázsa vegyes körte-szilvacefre eladó. Érd.: 
30/389-69-53.
Aloe vera nagy cserépben eladó. Irányár: 18 ezer 
Ft. Érd.: 70/216-37-03.
Eladó: zománcozott vaskályha, kétégős palackos 
gáztűzhely, nagyméretű ágyneműtartó, könyves-
polc, állványos mosdókagyló, Samsung színes 
tévé, műanyag kannák. Érd.: 30/74-84-468.
Eladó: kerti lóca, kézi szerszámok, 39-es női 
gyógyszandál, 200 l-es egyspirálos hőszigetelt 
víztartály, első világháborús fotók, képek. Érd.: 
70/673-55-01.
2 db 50 l-es üvegballon kosárral eladó. Tel.: 
70/387-11-31.
630-as Slávia légpuska, MZ 125 karburátor 
(3000 Ft), katonai sisak (6000 Ft) eladó. Tel.: 
20/49-521-73.
Kb. 1700 db szalagcserép (egygombos) eladó. 
Érd.: 66/643-971.
Eladó: hófogó cserép, teli ajtólap 192x65 cm, 
kerek mosógépmotor, Naimann varrógép, 4 db 
támlás szék. Érd.: 66/634-207.
Gyulán eladók leánderek, citromfa, hibiszkusz, 
babérlevélfa. Tel.: 30/648-39-12.
Fégtherm fali gázkazán, háromégős Vesta veze-
tékes gáztűzhely eladó. 30/495-49-62.
Eladó: hatrészes fehér ebédlőbútor, kinyitható 
asztal, székek, asztalok, kiskanapé, mosogató, 
mosogatókagyló, vas nyúlketrec, elektromos or-
gona-zongora (irányár: 35 ezer Ft). Hízóra, lob-
ára, kacsára cserélném. Érd.: 70/216-37-03.
Duplaüveges ajtó tokkal, redőnnyel, szúnyogháló 
ajtóval, duplaüveges ablak redőnnyel bontásból 
eladó. 30/530-96-23, 66/746-736, este.
Eladó: permetező, szovjet mini tévé, hokedli, 
lóca, pad, vizeskanna, demizson, bádoglemez 
vizeskanna, 5x150-es U-vas, házi akkutöltő, régi 
rádiók, betonvashajlító és daraboló olló, falá-
dák, rézcsengő, kolomp. 20/445-73-48.
Gyulán eladó: kétszárnyú fakapu hat kerítésbetét-
tel, NB méhkaptár keretekkel, méhészeti kellékek, 
720 ml-es üvegek lapkával. Tel.: 30/648-39-12.
Eladó: Mekalor olajkályha, Komfort-BS gáztűz-
hely, Nova villanytűzhely (irányár: 10-10 ezer Ft), 
kisebb csempekályha (30 ezer Ft), 2 db Fég 
gázkonvektor (kisebb 20, nagyobb 25 ezer Ft). 
Tel.: 66/643-971.
Eladó: kisebb kályha, örökégő német kályha, 2 
db összerakható csempekályha, konyhai asztal 
négy székkel, vesszőasztal, rota pótkocsi ho-
roggal, rota járókerék, sarokülő-garnitúra. Érd.: 
70/335-94-46.
Régi mozsarat, vasalót, kardot, bajonettet, régi 
pénzt, rohamsisakot, egyebeket vennék. Tel.: 
30/513-19-56.
2,5 mázsa szilvacefre eladó. Tel.: 70/387-11-31.
Eladó: Csepel női kerékpár, gumicsizmák, retró 
előszobafal a hetvenes évekből, jó állapotú hor-
dozható csempekályha. Érd.: 70/673-55-01.
Eladó: turmixgép, lábmasszírozó, 120 l-es hűtő-
szekrény, tükrök, csillár, eredeti videofilmek le-
játszóval, kültéri ajtó tokkal, fenyő polcrendszer, 
grillsütő. Vennék régi gyümölcsdaráló, pálinka-
főzőt. Érd.: 70/216-37-03.
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Ingatlan 2 millió forintig

Teleki utcai  garázssoron nagy, padlásteres, 
20 m2-es garázs eladó 1,78 millió Ft-ért. Érd.: 
30/55-95-558.

Ingatlan 2-5 millió Ft között

780 m2-es telken, felújításra szoruló kis ház te-
lekáron eladó, 2,5 millió Ft-ért. Csak készpénzes 
vásárlás lehetséges. 30/30-57-955. 
Régi családi ház eladó telekáron a Hajnal u. 57. 
Irányár: 2,5 millió Ft. Érd.: 70/319-39-07.
Fábián u. 11. szám alatt 886 m2-es építési telek 3,9 
millió Ft-ért eladó. Tel.: 66/634-832, 30/380-47-67.

Ingatlan 5-7 millió Ft között

Kinizsi utcai ház felújításra vagy bontásra eladó. 
Irányár: 5,1 millió Ft. Érd.: 30/389-69-53.
6 millió Ft készpénzért + hitelátvállalással ker-
tes ház eladó. Tel.: 30/555-77-74.
Csatárkerten tanya eladó kövesút mellett 6 mil-
lió Ft-ért. Tel.: 30/96-18-765.
Mátra utcai régi típusú, egyszobás, de nagy te-
lekkel rendelkező házamat elcserélném tömbla-
kásra. Irányár: 7 millió Ft. Érd.: 30/402-26-37.

Ingatlan 7-10 millió Ft között

Szendrei utcában háromszobás családi ház el-
adó 7,5 millió Ft-ért. Tel.: 30/58-91-355.
A Csabai úton ház eladó, két utcára nyúló nagy 
udvarral. Irányár: 10 millió Ft. Tel.: 30/433-79-89.

Ingatlan 10 millió Ft fölött

Irányi utcában kétszobás ház eladó 12 millió Ft-
ért. Tel.: 30/96-18-765.
Kétszintes, 3,5 szobás családi ház eladó elő-
kerttel, gazdasági épülettel, garázzsal, központi 
fűtéssel. Irányár: 13,9 millió Ft. Kisebbre csere 
érdekel. Tel.: 70/21-63-703.
Bercsényi utcában 2009-ben épült, kétszin-
tes családi ház eladó 21,5 millió Ft-ért. Érd.: 
20/455-30-65.

Ingatlant keres

Idős, korrekt férfi albérletet keres, kertes háznál 
is. 30/498-65-18.

KerT, szánTóFöld
Kert eladó a Malomasszonykertben. Tel.: 
30/433-79-89.

Tisztelt Olvasóink!
Az apróhirdetésekben szereplő ada-
tok hiteles sé  géért szerkesztőségünk 
NEM vállal felelősséget. Csak lakossági 
apróhir detéseket adunk közre.

INGATLAN 

TIszTElT OlVAsóINK! 
lapunkban KIzárólAg olyan 

ingatlanhirdetéseket te szünk kö zé, 
amelyben FElTÜNTETIK 

Az IN gATlAN IráNYáráT is.  
Megértésüket köszönjük.

Békés külterületén, a Murony felé vezető út mel-
lett, a volt Téglagyár után 2,5 hektár szántóföld 
kiadó. Tel.: 30/433-79-89.
Murvahelyen gyümölcsöskert kis házzal, pincé-
vel, villannyal eladó. 30/495-49-62.

JárMű, ALKATréSZ

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

15 éves Toyota Yaris Max első tulajdonostól, 
2021. májusig érvényes műszakival, téli-nyári 
gumival eladó. Érd.: 30/261-99-66.
3+1 személyes, középméretű, könnyű járású, 
műszakizott lakókocsi teljes felszereltséggel el-
adó. Irányár: 380 ezer Ft. Tel.: 20/520-15-40.
1,6-os diesel Golf motor eladó váltóval együtt. 
Érd.: 20/452-35-97.
Régi motorkerékpárokat és ezek alkatrészeit ke-
resem megvételre. MZ, Simson, Jawa, egyebek. 
Tel.: 20/495-21-73.
Niva hátsó kipufogódob eladó. 30/495-49-62.

állAT
Kiscicák ingyen elvihetők. Tel.: 70/508-08-95.
Kacagó gerlék eladók. Tel.: 30/433-79-89.
Friss tanyasi tyúktojás és friss fürjtojás eladó. 
30/85-81-911.

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

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

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

Beszédközpontú ANGOL nyelvtanítás, kor-
repetálás, nyelvvizsgára felkészítés alap-
tól a felsőfokig. 06/20-4134341.

MunKáT Keres, Ajánl
Házkörüli vagy kertekben kisegítői munkát kere-
sek. Tel.: 70/519-87-54.
Háztartásomba alkalmi kisegítőt keresek, napi 
4-5 órára: főzés, vasalás, bevásárlás. 400 Ft/
óradíj + étkezés. Tel.: 20/478-49-09.
Fakivágáshoz keresek szakembert, aki nem dol-
gozik drágán. Tel.: 70/21-63-703.

Faipari munkást, és gépkocsivezetőt felveszek. 
20/396-23-49.

EGyéB 

Akció! Száraz kemény konyhakész tűzifa 
eladó. 3300 Ft/mázsa. Fűrészpor kapható. 
Tel.: 0036-20/396-66-42.

Állványra szerelt hősugárzó gázpalacktartóval el-
adó. Nagyméretű, 40x33 cm-es. Tel.: 30/39-49-555. 
Eladó: disznótoros asztalok, vastag alumínium 
kolbásztöltő (töltőmennyiség kb. 8 kg), fehér 
műanyag kolbászkeverő láda. 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.  
10 és 30 literes savanyító kőedények eladók. 
Irányár: 6000 és 9000 Ft. Tel: 0036-70-279-3973
Hagyatékot vásárolnék, pl. teljes ingóságot, régi-
séget, festményt, porcelánt. Tel.: 30/83-53-124.
Eladó: VRF-530-as vízszintes gatterfűrész ki-
használatlanság miatt, azonnali folyamatos 
munkával eladó. Tel.: 20/520-15-40.
Nagyméretű, elektromos, pénzérmével működő 
masszírozó fotel eladó. Ár megegyezés alapján. 
Tel.: 30/39-49-555.
Lábon álló, jó állapotú asztalsparhert eladó. 
Durkó u. 4. Tel.: 66/416-580, délután. 
Eladó: háromrészes ülőgarnitúra, szódás üve-
gek, rekamié, 37-38-as munkásbakancs, gáz-
palack, német női kerékpár, előszobafal. Érd.: 
30/905-49-14.
Férfi kerékpár eladó. Érd.: 66/410-204.
Eladók: 10, 15, 25, 50 l-es demizsonok kosár-
ban, 10,15, 25, 30 l-es zsíros bödönök, 70 l-es 
zománcos üst, szőlőprés zúzóval, disznótoros 
asztal, gyúróteknő. Tel.: 30/563-77-27.
Othello szőlő eladó. Tel.: 66/410-204.
Eladó: üstház (átmérője 60 cm, körfogata 200 
cm), 5-ös bolti kazánlemez új állapotban. Tel.: 
30/39-49-555. 
Pálinka szagelszívó, és vegyes pálinka eladó 
4000 Ft-ért. Szarvasi u. 50. Tel.: 66/411-857, este.
Eladók: 50-es férfiöltönyök (sötétkék, fekete 
kordbársony, fekete, barna és szürke szövet). 
Tel.: 30/563-77-27.
Vállalkozásból megmaradt műkő virágváza (te-
metőbe vagy teraszra alkalmas) áron alul eladó. 
30/813-03-94.
Western Energy 240 kombi gázkazán eladó. 
Irányár: 75 ezer Ft. Tel.: 20/221-53-84.
Eladó: OSB lap, spájzajtó. Érd.: 30/385-43-97.
80 l-es káposztás hordó és gyalu eladó. Tel.: 
66/793-905.
Új betegszállító összecsukható kerekesszék + 
négykerekű, fékezhető bevásárló tolókocsi idősek-
nek eladó. Tel.: 30/530-96-23, 66/746-736, este. 
Eladó: kisméretű szőlőprés zúzóval, rozsda-
mentes, csurgatós, egymedencés mosogató, 
ágy. Tel.: 70/532-46-97.
Bontásból ajtók, ablakok eladók. Használt ház-
tartási gépek ingyen elvihetők. 20/597-35-84.
Működőképes használt Hajdu centrifuga 10 ezer 
Ft-ért eladó. Érd.: 20/316-19-20.
Négy éve vásárolt, 1 évig használt 220 l-es Zanussi 
kombinált hűtőszekrény eladó. 70/319-39-07.
4 db 50 l-es üvegballon kosárral eladó. Tel.: 
30/648-49-09, 66/415-081.
Eladó: szőlőzúzó és szőlőprés, vezetékes gáztűz-
hely, barackpálinka, villamos kukoricamorzsoló, 
gyümölcsláda. Tel.: 30/203-73-41, 66/744-003.
250 cm hosszú beton kerítésoszlopot vennék. 
30/740-97-24.

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 29. kedd 12 óra

ingyenes apróhirdetés!

Apróhirdetések
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BÉKÉSI TERMÉKEK 
A MADZAGFALVI 
CSALÁDI NAPOKON

Az élhetőbb békési városköz-
pont kialakítása című projekt 
keretén belül 2020. szeptem-
ber 12-én a Madzagfalvi Csa-
ládi Napokon a békési terme-
lőkkel személyesen is lehetett 
találkozni a „Békési Termé-
kek” sátorban 10 órától 18 órá-
ig. Termékeit bemutatta Berta 
György Béla, a  Skara Méhé-
szet , a Jultex,  a Békési Fürj , a 
Malomkerti Kecskesajt, a Nép-
művészeti Kosárfonó Bt., a Di-
éta Bt., Ragnes kézművei  és  
Csarnai Eszter. A termelőkről 
és termékeikről a https://www.
facebook.com/bekesitermek/ 
facebook oldalon találhatnak 
további, folyamatosan frissülő 
információkat.   

A Madzagfalvi Családi 
Napra látogatók megismer-
kedhettek a hagyományos 
békési ízekkel is, hiszen Bé-
kési Ízek néven helyi termé-
kekből ételkészítési bemuta-

tót szerveztünk, ahol három-
féle helyi ételt lehetett meg-
kóstolni Készült kötöttgalus-
ka-leves, kemencés szárnyas 
savanyú káposzta és zöldség 
ágyon, desszertként pedig bé-
kési hájas szilvalekváros pa-
pucs sült. A program célja az 
volt, hogy bemutassuk, hogy 
a helyben elérhető jó minő-
ségű alapanyagokból igen ki-
tűnő ételeket lehet készíteni. 
Az érdeklődőknek az ételek 
készítői gyakorlati tanácsok-
kal szolgáltak, a bátrabbak 
a Békési Kisgazdakör Egye-
sület segítségével kipróbál-
hatták és megtanulhatták a 
kötöttgaluska készítését.

A projekt Európai Uniós támoga-
tás segítségével, a Széchenyi 2020 
program keretében valósul meg.
Projekt címe: Az élhetőbb békési 
városközpont kialakítása
Projekt azonosító: TOP-2.1.2-16-
BS1-2017-00007

KÖNYVAJÁNLÓ
Békésen is megvásárolható a Dél-al-
földi Talentum Akadémia kiadá-
sában tavaly év végén megjelent, az 
Erdős Pál-Székely Árpád szerzőpá-
ros munkássága nyomán létrejött, A 
Tiszák titkai I. - Egy család, amely 
két miniszterelnököt adott az or-
szágnak című könyv. 
A kötet kronologikusan végig vezeti 
az olvasót a nagy múltú Tisza család 
életútján, a mellékletek között pedig 
ó ezidáig még soha nem publikált fényképek is találhatók. A kö-
tet ára: 2950 Ft.

A „Tiszák titkai I. – Egy család, 
amely két miniszterelnököt adott az országnak” című könyv 

megvásárolható a következő helyszíneken:
 Békés Városi Püski sándor Könyvtár
 Csaba Center földszinti információs pult

A könyv kiadását 
az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatta.

folyamatosan induló e-learning tanfolyamok
Bejelentkezés teLefOnOn:

Pogoszov Miklós +36-20/312-35-96

Fess 
Rochilde

Őszi 
áruinkból:

▶ széldzsekik
▶ dzsekik
▶ farmerek
▶  hosszú ujjú 

felsők

BurGoNyAváSár

Békés, Teleki u. 17. 
Tel.: 66/411-023

HÍzOTT KacSa
konyha-
készen, 

szép 
májjal

rendeLHeTŐ! 
Telefon: 

00 36-30/466-83-69.
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Termelő neve Termékek Elérhetőség

Békési Fazekas/Kis Anikó egyedi kerámia használati és dísztárgyak Csap u. 24.  Tel.: 06 30 239 9867. kiskeramika@gmail.com

Békési Fürj/Rácz Ágnes fürjtojás, fürjhús Nyíl u. 33. Tel.: 06 20 575 4041. bekesifurj.baromfi19@gmail.com

Békési Húsmanufaktúra/Kovács István kolbász, szalonna, májas, hurka Kisvasút sor 80/25  Tel.: 06 30 279 2812. 
bekeshusmanufaktura@gmail.com

Békési Pálinka/Szűcs Gábor pálinkák, whiskey Ady u. 1.  Tel.: 06 70 946 8321. bekesipalinka@bekesipalinka.hu

Berta György Béla zöldségek, magok, szárított fűszerek, lekvárok Szarvasi u. 12. I/8. Tel.: 06 70 274 8500, 06 66 411 826

Borbély Erzsébet Mária befőttek, lekvárok Petőfi u. 37. Tel.: 06 20 775 8671

Budai László cékla, répa, káposzta, szilva Bólyai u. 9. Tel.: 06 30 865 1279. budai1955@gmail.com

Csapó Pékség/Csapó Imre kenyerek, péksütemények, rétesek, szilvalekváros papucs Élelmiszer Oázis - Szánthó A. u. 2. Tel.: 06 66 413 469. 
info@csapopekseg.hu

Csarnai Eszter szárazvirágok, birsalmasajt, levendulapárna Gyöngy u. 9. Tel.: 06 30 694 6195

Csuta és Csuta Kft./Csuta Imre lisztek, magvak, pelyhek, diabetikus ízesítők Szabó Dezső utca 45. Tel.: 06 30 218 6491. csuta@csuta.hu

Diéta Bt./ Fehér Barbara gluténmnetes lisztek, tészták, pékáruk Durkó u. 22. Tel.: 06 30 962 1210. feherbarbara1980@gmail.com

Diós Tanya/ Bényei Gáborné hidegen sajtolt olajok, lekvárok, dióvaj IX kerület tanya 303/40. Tel.: 06 30 2183 113. 
diostanya@internet-x.hu

Drucker Pékség kenyerek, sós és édes péksütemények Piac tér 8. Tel.: 06 30 968 1731

Egeresi Ferencné szilvalekvár Kalászsor u. 32. Tel.: 06 20 568 4405

Fábián János őrölt fűszerpaprika Tárház u. 83. Tel.: 06 70 948 8096.
karpatinefabiananiko@gmail.com

Fazekas Tibor, Fazekas Tibor Györgyné zöldségek, dió, szilvalekvár, céklalé Kinizsi u. 6. Tel.: 06 20 254 9765

Hegyesi Gáborné egynyári virágok, paprika, paradicsom, zöldségpalánták Kalászsor u. 4. Tel.: 06 30 239 1681. hegyesineedit@gmail.com

Ilonka fűszerkertje/ Vargha Józsefné fűszer- és gyógynövények Tel.: 06 66 417 552

Jultex/ Szűcs István Lászlóné hulladékmentesen készített textil termékek Tel.: 06 30 756 1255. info@jultex.hu

Kittlinger Józsefné konyhakerti növények, befőttek, lekvárok Kürt u. 4. Tel.: 06 30 262 0912

Komárominé Korcsok Mária kolbász, szalonna, baromfi, tejtermékek Kispince utca 47. Tel.: 06 30 410 4012

Lagzi Cukrászat/Lagzi János sós és édes sütemény, torta, fagylalt Teleky u. 24. Tel.: 06 66 510 980. lagzijanos@vipmail.hu

Lipcsei Csirke/Lipcsei Zoltán Ross 308-as és COBB 500-as broiler pecsenye csirke, 
baromfikolbász Malomasszonykert 7. Tel.: 06 70 315 6311. info@lipcseicsirke.hu

Madzagfalvi Kézműves Sajtok/ 
Csányi Alexandra kecskesajt, fűszeres sajtok, parenyica, mozarella Malomasszonykert. Tel.: 06 70 886 0122

Malomkerti Kecskesajt/ 
Lipcseiné Varga Erika kecskesajt, joghurt, krémsajtok, parenyica Malomasszonykert 7. Tel.: 06 70 315 7347. lipcseinevargaerika@

gmail.com

HElyi érTék, 
Békési TErMék 

„Az élhetőbb békési városközpont kialakítása” című projekt ke-
retében a belvárosban megvalósuló fejlesztéseken túl cél az is, hogy 
a települési arculat javuljon és a békési identitás erősödjön. Ennek 
egyik eleme az áprilisban a Békési Újságban is már közzétett adat-
bázis, amely tartalmazta a helyi termelőket és a helyi termékeket. 
A mindenki számára szabadon elérhető és folyamatosan frissülő 
adatbázis célja az, hogy a békésiek és a Békésre látogatók ismerjék 
meg a városban előállított értékeket, valamint a helyi termelők és 
termékelőállítók piaci pozíciói javuljanak. Az adatbázis tovább bő-
vült, így az alábbiakban a bővített verziót adjuk közre. 

Az alábbi táblázat a legfontosabb információkat tartalmazza, a tel-
jes adatbázis a www.bekesvaros.hu/bekesitermekek oldalon érhető el, 
ahol a termelők elektronikus elérhetőségei és további információk 
is megtalálhatóak. A termelőkről, a termékekről, a békési vásárlá-

si lehetőségek-
ről folyamato-
san megosztunk 
információkat a 
www.facebook.com/
bekesitermek oldalon.

Az adatbázis nyitott, tehát a 
békési termelőknek továbbra is lehetősé-
gük van, hogy bekerüljenek és termékeiket ezen csatornákon keresz-
tül is ajánlják.
A projekt Európai Uniós támogatás segítségével, a Széchenyi 2020 program 
keretében valósul meg.
Projekt címe: „Az élhetőbb békési városközpont kialakítása”
Projekt azonosító: TOP-2.1.2-16-BS1-2017-00007
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Bemutatták a békési emlékhelyeket 
összegyűjtő színvonalas kiadványt

Az Emlékhelyek Békésen című 
kiadvány ünnepélyes bemutatóján 
- a Madzagfalvi Családi Nap egyik 
rendezvényeként - a szerzővel, Dr. 
Fábián Judittal Szegfű Katalin új-
ságíró beszélgetett. Az eseményre 
sokan voltak kíváncsiak a kulturá-
lis központ kápolnatermében.

A szerző fiatal jogász, békési la-
kos, de Mezőberényben, az önkor-
mányzatnál dolgozik aljegyzőként, 
s azt nyilatkozta, most már mind 
a két városért dobog a szíve. Gyer-
mekkora óta érdeklődik városunk 
helytörténete iránt, ezért is csatla-
kozott a Békési Városvédő és Szé-
pítő Egyesülethez, amelynek titká-
ra jelenleg. Ez az egyesület jelentet-
te meg könyvét.

Megtudhattuk a szerzőtől, hogy 
4-5 éve fogalmazódott benne meg 
először a gondolat, hogy össze-
gyűjtse városunk emlékhelyeit, 

azaz emlékműveit, emléktábláit, 
domborműveit, kopjafáit. Ez az el-
képzelés valósult most meg és fo-
galmazódott könyvalakká, még-
hozzá igen színvonalas, színes fo-

tókkal gazdagon illusztrált kiad-
vánnyá. A könyv Békés mintegy 
150 emlékhelyét mutatja be, de a 
szerző elmondása szerint máris ter-
vezi a folytatását.

A körülbelül két hónapja már 
kapható könyv visszhangjáról el 
kell mondani, hogy a békési em-
bereket nagyon érdekli, sokat vásá-
roltak már belőle, főleg az idősebb 
korosztály. Tehát a fogadtatása po-
zitív volt.

Egyébként Judit évek óta publi-
kál különböző folyóiratokban, így 
a Békési Újság Kalendáriumában 
is évek óta ír tanulmányokat a leg-
változatosabb és hiánypótló hely-
történeti témákban. 

Az ünnepi rendezvényt Vámos 
Zoltán, városunk alpolgármeste-
re nyitotta meg, aki beszéde végén 
kiemelte: köszönet és hála a szer-
zőnek és a kiadónak egyaránt. Az 
eseményen közreműködött Juhász 
Kitti énekes, aki a Hazám, hazám 
című népdalt, valamint Csézy: Ez 
az otthonom című dalát adta elő.

Zsombok Imre

A könyvet szerzőként dr. Fábián Judit 
jegyzi.

A résztvevőket vámos Zoltán alpol-
gármester köszöntötte. 

Termelő neve Termékek Elérhetőség

Mek-Mek Farm/ 
Szűcs László, Mucsi Nikoletta kecskesajt, kecskeorda, kecskebrindza, kecsketúró Tátra utca 32. Tel.: 06 70 6074 524. mekmekfarm@gmail.com

Mézes Élmény/ Mészáros Benjámin repceméz, akácméz, vegyesméz Árok u. 4. Tel.: 06 20 290 5389. benjamin0209.bm@gmail.com

Nagy János szamóca Szécsénykert hrsz. 10233, 10234. Tel.: 06 70 248 9859. 
jnagy1970@gmail.com

Népművészeti Kosárfonó Bt./ 
Kocsor Imréné kosarak, fonott játékok, egyedi vesszőtermékek Kossuth u. 24. Tel.: 06 66 411 237. bekeskosar@gmail.com

Oláh Zoltán kolbász, sonka, szalonna, savanyú káposzta Tel.: 06 20 343 7212

Pősze Méhészet/ Pősze László mézek, propolisz, méhviasz Malomasszonykert  hrsz. 9132. Tel.: 06 20 370 5478. 
poszelaszlo81@gmail.com

Prevail Co. Kft. zselés és diabetikus édességek, szaloncukrok Vágóhíd u.12. Tel.: 06 30 938 8225. info@prevailkft.hu

Püski Imréné sertés füstölt termékek Tel.: 06 70 457 4863. puskiimrene@freemail.hu

Ragnes kézművei/ Rochy Ágnes papírfonott tárgyak, ékszerek, sálak, mackók Templom köz 1. Tel.: 06 20 997 3907. info@ragneskezmuvei.hu

Skara méhészet/ Skara László repce, akác, napraforgó, vegyes virágméz Teleki u. 41. Tel.: 06 30 828 0633. skaralaci@gmail.com

Szamos Lajos zöldség, paprika, paradicsom, dísznövények Veress Péter tér 3. Tel.: 06 30 664 3238. 
szamos.lajos@freemail.hu

Szekerczés Sándorné gabonafélék, barack, dinnyelekvár Tel.: 06 30 468 8558. biojolan@gmail.com

Túri Húsbolt/ Túri János kolbász, májas, hurka, disznósajt Nyereg u. 1. Tel.: 06 70 607 9592. turijanos217@gmail.com

Vágási-virág/ Vágási Istvánné virágcsokrok, virágboxok, koszorúk Hajnal u.64. Tel.: 06 30 235 0265

Varga János napraforgós , mogyorós, diós méz, méhpempő Kölcsey u. 40. Tel.: 06 30 974 4556

Vári Sándor paradicsom, brokkoli, zeller, saláta, hagyma Rövid u. 2. Tel.: 06 30 266 4362. sanyigazda@citromail.hu

Vig Kolbász Manufaktúra/ Víg Péter kolbász, szalonna, májas, disznósajt Körös u. 8. Tel.: 06 70 389 2966. vigpeter82@gmail.com
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Cucu Laca álmában 
történet kezdődik...

Cucu laca még soha nem lá-
tott ilyen csodás Malacpalotát. Eh-
hez képest az ő kis farmjuk smafu, 
ahogyan CucuPapa mondta volna. 
De teljesen elfáradt laca és már 
sötétedett is, így leszállt a köze-
li tisztásra, nem messze a kastély-
tól. Megfáradt csülkeinek nagyon 
jól esett a kis dagonyázó pocsolya 
puha, sáros vize, amit a magasból 
kiszemelt magának. Már majdnem 
el is pilledt a nagy kényelemben, 
amikor egy halk kis szösszenésre 
vagy inkább röffenésre lett figyel-
mes... Csak a Holdacska fénye vilá-
gított kékesen egy picit, és laca se-
hol sem találta a zseblámpáját. Bár 
eszébe jutott, hogy atlétában van és 
kisgatyában, hová is dugta volna a 
zseblámpáját. Na megaztán Álom-
országban nincs is szükség ilyen 
dolgokra, csak erősen akarni kell és 
hinni benne, aztán meg is történik. 
Fel is kapcsolódott hirtelen egy ut-
cai lámpa, olyan régi, íves fejjel 
meghajolva, sárga fényével megvi-
lágítva a környéket. laca gyorsan 
körbenézett és megpillantott egy 
félénk, hatalmas szemű, de nagyon 
apró malacot. ott állt a háta mö-

gött, apró kis rózsaszín tüllszok-
nyában, pillangóval a hajráfján és 
masnival a kunkori farkán, ami ki-
tartotta az amúgyis rövid tüllszok-
nyát. lacának nagyon megtetszett 
a kis malacszépség, aki nagy pil-
lái közül meredt laca felé félén-
ken, csodálkozó szemeivel. Mintha 
egyből egymásba szerettek volna, 
mint Apa és Anya a nagy gyümöl-
csöskert kapujában. Csak ne len-
nék ilyen hatalmas, gondolta ma-
gában laca és megpróbálta ismét 
használni a gondolatait és egyszeri-
be, mintha valami felkapta volna a 
levegőbe, hirtelen, mint amikor le-
ereszt egy lufi és messzire löki ma-
gát a szele, úgy ment össze laca is. 
Közben elkapta a kis rózsaszín ma-
lac kezét és együtt kezdtek el re-
pülni a levegőben…

Kedves olvasóim! Az előző felada-
tunkhoz hasonlóan, most ismét tervez-
nünk kell, csak most mint ruhaterve-
zők bontakozzunk ki és tervezzünk 
a kis rózsaszín malacszépségnek ru-
hát és kiegészítőket! Találjuk ki, hogy 
hogyan is pillanthatta őt meg Cucu 
Laca, hogy egyből beleszeretett.

Aranygaluska 
Története:

Nem tudjuk pontosan, hogy mi-
korra nyúlik vissza a desszert ere-
dete az időben, de az első feljegy-
zést egy 1862 és 1864 között meg-
jelent magyar értelmező szótárban 
(Czuczor-Fogarasi) találták. Érde-
kesség, hogy Jókai Mór is említést 
tett a tordai aranygaluskáról, még-
pedig az 1862. július 6-i Vasárna-
pi Újság számában. Cikkének a 
„Nemzeti eledeink” címet adta. 
Ebben több hazai ételünket is fel-
sorolta, köztük az aranygaluskát is. 
Tradicionálisan magyar édességről 
beszélhetünk, amelynek népszerű-
sége egészen Amerikáig ért el. ott 
az 1900-as évek közepén rendkívül 
népszerűvé vált. Több helyi ma-
gyar és zsidó pékségben is elkészí-
tették, amit az amerikaiak nagyon 
szerettek. Az aranygaluska még az 
amerikai Fehér Házban is népsze-
rű lett. Nem nehéz elkészíteni, ké-
szítésébe akár a gyerekeket is be-
vonhatjuk, mert szórakoztató le-
het a gombócok formázása. 

Hozzávalók: 
A tésztához: 
- 500 gramm finomliszt
- fél csomag friss élesztő
- 70 gramm vaj
- 3 dl tej
- 1,5 evőkanál kristálycukor
- 2 db tojássárgája
A szóráshoz: 
- 300 gramm darált dió

- 150 gramm cukor
- 150 gramm vaj

Elkészítés: 
Először az élesztőt futtassuk fel 

a langyos tejben a cukorral. A lisz-
tet átszitáljuk egy tálba, a vajat ol-
vasszuk fel és adjuk hozzá a liszt-
hez. Ehhez hozzáadjuk a tojássár-
gájákat és a felfuttatott élesztőt is. 
Alaposan gyúrjuk össze a hozzáva-
lókat. A tészta akkor lesz jó, hogyha 
hólyagossá válik, azaz lágy és leve-
gős marad. Takarjuk le és kelesszük 
a duplájára. Ha a tészta megkelt, 
gyúrjuk át egy kicsit, majd liszte-
zett felületen nyújtsuk ki ujjnyi vas-
tagságúra. Szaggassunk a tésztából 
kisebb gombócokat. Tetszés szerint 
tortaformát, tepsit vagy jénait ken-
jünk ki vastagon vajjal, majd rakjuk 
egymás mellé a gombócokat szoro-
san. Ha ezzel megvagyunk, öntsük 
le az olvasztott vajjal és a cukros-di-
ós keverékkel. Előmelegített sütő-
ben 180 fokon kb. 40-45 percig süs-
sük. Amíg a tészta sül, elkészíthet-
jük hozzá a vaníliasodót, amellyel az 
elkészült tésztát tálaljuk.  

Rovatgazda: Horváth Hajnalka alkotóművész

Cukrász Álom
Rovatgazda: Mucsiné Fodor Hajnalka mestercukrász

Hajnal-tár
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Tisztelt olvasóink!  
Játékra hívjuk önöket. Készítsék el a Cukrász Álom című ro-

vatunkban közzétett sütemények receptjét, majd az elkészített 
ételt fotózzák le, és a fotót tegyék közzé a Békési Újság Facebook-
oldalán, az aktuális recept bejegyzésénél! A legcsábítóbb sütemé-
nyek 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!
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Kupagyőztes a békési kosárcsapat
Immár 64. alkalommal ren-

dezték meg a Viharsarok Kupát, 
ahol négy csapat harcolt a kupa-
győztes címért. A rendező om-
nia Pub&Food Békés csapatán kí-
vül pályára lépett a szintén NB 
I/B osztályú Tiszaújvárosi Phoenix 
KK, illetve az NB II-es Békéscsa-

bai KK, és a Szent Pál Akadémia 
csapata.

A békésiek pénteken, az elődön-
tőben, a Szent Pál Akadémia fia-
it múlták felül, majd szombaton a 
döntőben, szoros, végig izgalmas, 
küzdelmes mérkőzésen arattak 
győzelmet a Békéscsabai KK ellen. 

Mindkét mérkőzés nagyon jól szol-
gálta a felkészülést és a fiatalok be-
építését a felnőtt csapat szerkezeté-
be. Helyenként már kezdett körvo-
nalazódni, hogy mire lesz képes ko-
sárlabda-csapatunk.

Eredmények: omnia Pub&Food 
Békés - Szent Pál Akadémia: 113 
- 77 (30-15; 29-24; 29-23; 25-15); 
omnia Pub&Food Békés - Békés-
csabai KK: 87 - 82 (25-24; 17-26; 
22-17; 23-15).

 A 64. Viharsarok Kupa vég-
eredménye:

1. omnia Pub&Food Békés
2. Békéscsabai KK
3. Tiszaújvárosi Phoenix KK
4. Szent Pál Akadémia
A bajnokság szeptember 26-án 

kezdődik, Óbudán lépnek pályára 
fiaink. Majd a 2. fordulóban hazai 
pályán, Békéscsabán, a BES Csar-
nokban látjuk vendégül a Tiszaúj-
város csapatát. Ez a meccs október 
9-én, pénteken 17 órától lesz.  

A viharsarok Kupa megnyerésével hangolt a rövidesen kezdődő bajnoki idény-
re városunk férfi kosárlabda-csapata.

Ezüstérem 
a biciklisnek

A közelmúltban Békéscsabán 
rendezték meg a Magyarország ke-
rékpáros kritérium bajnokságát. A 
belvárosban az ezer méter hosszú 
zárt körpályán összesen 15 kategó-
riában hirdettek győztest. Fiúk és 
lányok, férfiak és nők egyaránt nye-
regbe pattantak az életkoruknak és 
edzettségüknek megfelelő számok-
ban. A verseny rendezője a Magyar 
Kerékpáros Szövetség mellett a 
Nyírségi Kerékpárosok Sport Egye-
sülete és a Fenntartható Térségért 
Alapítvány volt. A mezőny a Szé-
chenyi utcából elrajtolva a Malom 
tér-Kiss Ernő utca-Kossuth tér-Szé-
chenyi utca szakaszon versenyzett. 

A Master1 kategóriában ver-
senyzett az egyesületen kívüli bé-
kési Végh Sándor, aki versenyszá-
mában a második helyén végzett. 

Három érem a Messzi 
István Emlékversenyről 

A közelmúltban Kecskemé-
ten a Messzi István Emlékverse-
nyen versenyeztek a Békési TE 
súlyemelői. 

Fekécs Szilárd az utóbbi hónap-
ban az utánpótlás válogatottal a ta-
tai edzőtáborban készült, és ered-
ményes felkészülésének újabb ál-
lomásaként ismét sikerült országos 
csúcsot javítania. Szakításban 121 
kg-ot, lökésben150 kg-ot ért el, 
összetettben 271 kg-os új ifi orszá-
gos csúccsal az első helyen végzett. 
A mindössze 16 esztendős sporto-
ló tehetség 78 kg-os testtömeggel 
rendelkezik, de már megpróbálko-

zott a 160 kg kilökésével, ami tíz 
kg-mal több, mint a fennálló csú-
csa. A jövőben bizonyára ez is sike-
rül majd neki. 

A serdülők 55 kg-os súlycsoport-
ban indult Fekécs Gergő. 13 évesen 
a nála két évvel idősebbek között 
versenyzett. Egyéni csúcsát megja-
vította, és 130 kg-os összeredmény-
nyel a harmadik helyen végzett. 

Szintén a serdülők között, a 67 
kg-os súlycsoportban versenyzett 
Nagy Zsolt, aki egyéni legjobb-
ját megjavítva (177 kg-os összetett 
eredménnyel) a második helyen 
végzett. Edzőjük: Balog János. 
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Mesebeli valóság 
a kórházgalériában

A békési alkotóművész, Horváth Hajnalka festményeiből nyílt kiállí-
tás szeptember 17-én Gyulán, a Békés Megyei Központi Kórház Pándy 
Galériában, az Ausztráliai és Békési Polgárok Egyesületének szervezésé-
ben. Az alkotó évek óta segíti a civil szervezet munkáját azzal, hogy jóté-
konysági estjeire alkotásokat ajánlott fel. Ezek az estek a megyei kórház 
gyermekosztályainak orvosi felszerelését szolgálják, hogy az ott kezelt kis 
betegek és szüleik jobb minőségű ellátást kapjanak. 

A „Mesebeli valóság” című, 35 alkotást felvonultató kiállítást Dr. Be-
csei lászló, a Békés Megyei Központi Kórház főigazgató-főorvosa nyi-
totta meg. A festmények egy mesebeli gyerekvilágba repítenek vissza. A 
művek ezen a helyszínen október 12-ig tekinthetők meg.

Kövesse 
a Békési Újság 

híreit
a közösségi oldalon!
Címünk: www.facebook.

com/bekesujsag

 Dr. Becsei László főigazgató-főorvos, D. Nagyné Kecskeméti Nóra szervező és 
Horváth Hajnalka alkotóművész a gyulai kiállításmegnyitón.
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Csendesül...
ISMErőS HArCoK

A cím akár a népszerű magyar zenekar nevének parafrázisa is lehet-
ne, de azért a puszta szójátéknál kicsit többről lesz szó a következők-
ben. Az ismerős harc azt jelenti, hogy ugyanazt a csatát vívjuk meg új-
ra és újra. Például személyes életünkben, ahol egy-egy makacsnak tű-
nő helyzetben nem sikerült a probléma fölé kerekedni évek óta. Vagy 
évtizedek óta, adott esetben. Az ismerős harc egyszerre hordoz negatív 
és pozitív jelentést. Negatív, mert olyan, mintha nem tudnánk haladni, 
de pozitív is, mert minden alkalommal nekifeszülünk az adott terület-
nek, vagyis nem hátrálunk meg. A Biblia sokat beszél az utakról, ame-
lyek közül választhatunk, a harcokról, amelyeket meg kell nyernünk, és 
amelyekhez kulcsokat is kaptunk. Az egyik ilyen kulcsról a Példabeszé-
dek könyvében olvashatunk, a harmadik fejezet 5-6. versében: „Bízzál 
az Úrban teljes szívből és ne a magad eszére támaszkodj. Minden uta-
don gondolj rá, és ő egyengetni fogja ösvényeidet.”

Ez az igevers felszólítás és ígéret is egyben. Nemcsak az utakkal, de 
azokkal a harcokkal kapcsolatban is, amelyekkel ezeken a sokszor talán 
túl ismerős útvonalakon találkozhatunk. Ez az a bizalom, amely révén új 
harcok, de ezzel együtt új utak következnek, és ha nem a magunk eszére 
támaszkodunk, ahogy erre az Ige is felszólít, akkor a legnehezebb idősza-
kokban is egyengetett ösvényen haladhatunk.

D. Nagy Bence, presbiter

Két őszi recept, 
melynek alapja a padlizsán.

Zakuszka
Hozzávalók: 5 kg padlizsán, 1 kg vöröshagyma, 1,5 kg paradicsompapri-

ka, 1,5 kg kápia paprika, 3 kg paradicsom, fél liter étolaj, fűszerek.
Elkészítés: a padlizsánt szabad lángon (nem parázson) megsütjük. Ak-

kor kész, ha kívül csaknem szenes, rátapintva meg puha. Ha nem puha a vé-
ge, de szenes, akkor nem kell tovább sütni. Akkor magvas, keményebb, de 
darálható. Hagyjuk kicsit állni, de lehetőleg még melegen hámozzuk meg. A 
meghámozott padlizsánt nem fém szűrőbe rakjuk, vagy lejtős helyre (pl. meg-
döntött konyhadeszkára) tesszük, hogy lehűljön és kifolyjon a leve, majd leda-
ráljuk. A hagymát darál-
juk és olajon dinszteljük. 
A paradicsompaprikát ki-
csumázzuk, daráljuk és 
olajon dinszteljük. A kápia 
paprikát parázson vagy 
sütőpapíron tepsiben a 
sütőben megsütjük, míg 
a héja feketés nem lesz. 
Forrón nylonzacskóba 
tesszük, hogy befülledjen, 
majd így melegen hámoz-
zuk, kicsumázzuk, darál-
juk. A paradicsomot meg-
főzzük és daráljuk. Ezek 
után a darált és a dinsztelt hozzávalókat összerakjuk, pótoljuk az olajat, 
főzzük, majd hozzáadjuk a paradicsomot és addig főzzük kis lángon, hosz-
szú órákig, míg feljön az olaja. Fűszerek: só, bors, babérlevél, cukor. Ízlés 
szerint fokhagyma. Nem rontja el gondolatnyi őrölt kömény, bazsalikom és 
oregánó sem. Ízlés szerint szokták még babbal, gombával, tökkel, répával is 
készíteni, illetve csípősíteni. Amint kész, üvegekbe tesszük és száraz dunszt-
ban kihűtjük.

Padlizsánkrém 
Sütés, hámozás, le-

csurgatás, hűlni hagyás 
az előzőekben leírt mó-
don, de ez a krém rend-
szerint kisebb mennyiség-
ből készül. Ha nem aka-
runk szabad tüzet rakni, 
akkor a gáztűzhelyen, a 
nagy égő nagy lángján 
nagyon hamar megsüt-
jük. Ha kihűlt, magasabb 
műanyag tálba tesszük, 
hozzá zölddiónyi hagymát 
adunk, egy kicsi cikk fokhagymát, sót, fél citromot levét, és robotgéppel pé-
pesítjük. Ezután a gép habverő karjaival maximum egynegyed liter napraforgó 
(nem oliva!) olajat hozzácsorgatva, ízét igazítva kikavarjuk krémmé. Van, aki 
tesz hozzá majonézt is.  A receptet Dr. Pálmai Tamás adta közre.

Élő fortélyaink

Új támogatási forma 
a 3-10 éves gyerekeknek

A 4 az 1-ben bérletet a Békési 
Uszodában, a Dánfoki Üdülőköz-
pontban, valamint a helyi múze-
umban és könyvtárban használ-
hatják fel azok, akik jogosulttá 
válnak rá. Az önkormányzata ez-
zel az új konstrukcióval azokat a 
3-10 év közötti gyermekeket kí-
vánja segíteni, akiknek a család-
jában az egy főre eső jövedelem 
nem haladja meg a 171.000 forin-
tot. A bérlet tartalmaz egy 10 al-
kalmas Békési Uszoda használa-
tot, belépőt 20 alkalomra a Dán-
foki Üdülőközpontba, valamint 
egy 10 alkalmas bérletet a Bé-

kés Városi Jantyik Mátyás Mú-
zeumba, mindemellett a békési 
könyvtár szolgáltatásai is igény-
be vehetőek. A bérleteket az ön-
kormányzat ingyenesen biztosítja 
a családok részére, és a támogatás 
egy évben egy alkalommal igé-
nyelhető.

A támogatásra jogosultak a bér-
letet a Békési Polgármesteri Hivatal 
Igazgatási Osztályán augusztus 15-
től november 30-ig igényelhetik, és 
az azt követő egy évben használhat-
ják fel. A kérelem nyomtatvány le-
tölthető a www.bekesvaros.hu oldal-
ról. 
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