
2020. október 6.  XXVIII. évfolyam 20. szám

kéthetente 
megjelenő ingyenes 
közéleti folyóirat 

megjelenIk: 
Békés, Bélmegyer, 

kamut, murony, tarhos 
településeken

Megújult a megrongált díszfal
Minya Mária Munkácsy-díjas és 

Gádor István-díjas keramikus mű-
vész munkája nyomán régi szép-
ségében pompázik újra a Szociális 
Szolgáltató Központ telephelyének 
és egyúttal a bíróságnak is otthont 
adó Széchenyi téri épület bejára-
ti kerámiafala, amelyet korábban 
megrongáltak. A művész a béké-
si tájegység természetes növény-
kultúrájából merített napraforgó, 
kukorica, búza, szarkaláb motívu-
mai jelennek meg a felújított ke-
rámiatéglákon, és mint elmondta, 
nagyon élvezte a rekonstrukcióval 
eltöltött időszakot. Az ehhez kap-
csolódó munkafolyamatokban részt 
vettek a BKSZ Kft. munkatársai is. 
Kálmán Tibor polgármester a köz-

elmúltban köszönetet mondott a 
művésznőnek és mindenkinek, aki 
a kivitelezésben szerepet vállalt. 

Munkájukkal városunk újabb helyi 
jellegzetességeket megmutató mű-
alkotással lett újra gazdagabb.

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.

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

Kóstold meg egyedülálló édes pizzánkat is! 

Átadták az iskolakezdési 
támogatásokat

A gyermeket nevelő családok 
számára nem jelentenek könnyű 
időszakot az iskolakezdés napjai, 
hetei, hiszen a tanév, nevelési év 
kezdete megannyi kiadással is jár. 
Ennek előteremtésében nyújt se-
gítséget az önkormányzat, amikor 
a több éves hagyományhoz híven 
saját erőből támogatja az érintette-
ket. 2020-ban erre a célra 30 mil-
lió forintot különített el a városve-
zetés, melyből minden békési lak-
címmel rendelkező bölcsődés, óvo-
dás, általános és középiskolás gyer-
meket nevelő család részesül. A 
bölcsődés és óvodáskorú gyerme-
kek 5000 Ft, az általános iskolába 
járók 10000 Ft, míg a középiskolai 
tanulmányokat folytatók 12000 Ft 
támogatásra jogosultak. 

- Ez az összeg nem fedezi az ösz-
szes szükségletet, mégis hűen tük-
rözi a felnövekvő korosztályba és 

szüleikbe vetett bizalmunkat, a 
következő generációk iránt érzett 
felelősségünket – fogalmazott Kál-
mán Tibor polgármester. Aki egy-
ben köszönetet mondott azoknak, 
akik a kifizetést munkájukkal lehe-
tővé tették és közreműködtek an-
nak adminisztrációs és pénzügyi le-
bonyolításában.

A támogatás igénylésének ha-
táridejét október 16-ig meghosz-
szabbították.

Minya Mária keramikus művésznő és Kálmán Tibor a felújított falszakasznál.

Babazászlót 
tűznek ki 
a városházára

A békési újszülött babák és 
a gyermekáldás megünneplé-
sére Békés Város Önkormány-
zata is csatlakozik a „Baba-
zászló” akcióhoz. A Három ki-
rályfi, Három Királylány Moz-
galom felhívásának eleget té-
ve Békésen is gólyát ábrázoló 
zászlók jelzik majd az újszülöt-
tek érkezését. 

A tavasszal elindított „Mert 
Fából lesz az Erdő” elnevezésű 
gyermekszületési faültetési prog-
ramra folyamatosan érkeznek az 
igények, az első facsemeték ülte-
tésére rövidesen  kerül sor. 
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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.

A Polgármesteri Hivatal 
ügyfélfogadási rendje

Az ügyfelek és dolgozóink egész-
ségének védelme érdekében a Pol-
gármesteri Hivatalban 2020. szep
tember 9-től kizárólag az alább is-
mertetett megfelelő óvintézkedések 
betartása mellett lehet tartózkodni:
•  Az ügyfelek csak korlátozott lét-

számban, a szájat és az orrot 
eltakaró eszközt (például or-
vosi maszk, sál, kendő) viselve, 
egymástól megfelelő (1,5 – 2 
méter) távolságot tartva tar-
tózkodhatnak a Polgármesteri 
Hivatal épületében található iro-
dákban és ügyfélterekben.

•  Munkatársaink egyszerre egy 
ügyfelet fogadnak az iroda-
helyiségben, kivételt képeznek 
azon ügyek, amelyeknél több 
személy együttes jelenléte elen-
gedhetetlen.

•  Kérjük, hogy csak a legszüksége-
sebb esetekben intézzék szemé-

lyesen ügyeiket és a Polgármes-
teri Hivatalba belépve kérjük, 
használják a fertőtlenítésre 
kihelyezett eszközöket.

•  Kérjük, elsődlegesen a hivatal di-
gitális platformjain, azaz ügyfél
kapun, e-papíron, telefonon 
vagy emailben intézzék ügyei-
ket, személyes ügyintézésre lehe-
tőleg csak feltétlenül szükséges 
esetekben kerüljön sor.

•  Személyes ügyintézésre előze
tes telefonos időpont egyez
tetéssel továbbra is lehetőség 
van, az alábbi telefonszámokon: 
66/ 411-011, 66/ 411-377.
A Polgármesteri Hivatal ügy

félfogadási rendje változatlan.
Hétfő: 8- 12 óra, 12.30-16 óra
Kedd: nincs ügyfélfogadás
Szerda: 8- 12 óra, 12.30-18 óra
Csütörtök: nincs ügyfélfogadás 
Péntek: 8- 12 óra

Határidő október 16-ig 
meghosszabbítva! 

A nevelési- és tanévkezdési tá-
mogatással Békés Város Önkor-
mányzata minden békési családot 
segíteni szándékozik, ahol bölcső-
dés, óvodás, alap- vagy középfokú 
oktatásban résztvevő gyermek él. 
Sokan átvették már a támogatást, 
de vannak olyan családok, me-
lyekben nem tudták megigényel-
ni az eredeti határidőn belül. Ok-
tóber 16-ig további lehetőség nyílik 
azoknak a családoknak a támoga-
tás igénylésére, akik eddig ezt nem 
tették meg. 

nevelési és tanévkezdési tá-
mogatásra jogosult minden olyan 
gyermek, aki és akinek a szülői 
felügyeleti jogot gyakorló szülő-
je vagy családba fogadó gyámja, 
Békés városban 2020. augusztus 
1. napján bejelentett lakóhellyel 
vagy tartózkodási hellyel rendelke-

zik. További feltétel, hogy a gyer-
mek 2020. szeptember 1. napján 
megkezdte a bölcsődei, óvodai ne-
velésben, illetve alap- vagy közép-
fokú oktatási intézmény nappa-
li tagozatán való részvételét. Böl-
csődei nevelésben történő részvé-
tel megkezdése 2020. szeptember 
30. napjáig lehetséges. A támoga-
tást a Békési Polgármesteri Hiva-
tal Igazgatási osztályán (5630 Bé-
kés, Petőfi u. 2.) – postai úton vagy 
személyesen az erre rendszeresített 
formanyomtatványon tudják igé-
nyelni azok, akik eddig nem tet-
ték meg. 

Formanyomtatvány és a 11/2012. 
(III.30.) számú rendelet további 
részletei elérhetőek a bekesvaros.
hu oldalon

Meghosszabbított benyújtási 
határidő: 2020. október 16.

Képviselő neve Ügyfélfogadási idő Helyszín

KÁLMÁN TIBOR 
polgármester 
5. sz. vk.

Kijelölt napon 
és időpontban. Előzetes 

időpont-egyeztetés: 
66/411-011

Békési Polgármesteri 
Hivatal

(Petőfi u. 2.)

POLGÁR ZOLTÁN 
alpolgármester
2. sz. vk.

Minden páros hét 
hétfőn 14-16 óra között. 

Előzetes időpont- 
egyeztetés:  66/411-011

Békési Polgármesteri 
Hivatal

(Petőfi u. 2.)

VÁMOS ZOLTÁN 
alpolgármester 
1. sz. vk.

Előzetes időpont- 
egyeztetés alapján: 

66/411-011

Békési Polgármesteri 
Hivatal

(Petőfi u. 2.)

BALOG ZOLTÁN
3. sz. vk.

Minden hónap második 
hétfőn 16-17 óra között.

Békési Polgármesteri 
Hivatal

(Petőfi u. 2.)

CSIBOR GÉZA  
6. sz. vk. 

Előzetes 
időpont-egyeztetés 

alapján: 
66/411-011

Az ügyféllel való 
egyeztetés szerint

DEÁKNÉ DOMONKOS 
JULIANNA
4. sz. vk.

Minden hónap második 
kedd 16-17 óra között.

Dr. Hepp Ferenc 
Általános Iskola
(József A. u. 12.)

MUCSI ANDRÁS
7. sz. vk.

Minden hónap első 
péntek 8-9 óra között.

Békési Polgármesteri 
Hivatal

(Petőfi u. 2.)

RÁCZ ATTILA 
8. sz. vk.

Telefonos egyeztetéssel: 
30/938-7487

Az ügyféllel való 
egyeztetés szerint

Választókerületi képviselők 
fogadóórája

Újabb támogatás
A képviselő-testület az úgynevezett 4 az 1-ben bérlettel azokat a 

3-10 év közötti gyermekeket kívánja segíteni, akiknek a családjában 
az egy főre eső jövedelem nem haladja meg a 171000 forintot. A bérlet 
tartalmaz egy 10 alkalmas bérletet a Békési Uszodába, 20 alkalomra 
szóló belépőt a Dánfoki Üdülőközpontba, valamint egy 10 alkalmas 
bérletet a Békés Városi Jantyik Mátyás Múzeumba, mindemellett a 
békési könyvtár szolgáltatásait is igénybe vehetik vele. A bérleteket az 
önkormányzat ingyenesen biztosítja a családok részére és a támogatás 
egy évben egy alkalommal igényelhető. A támogatásra jogosultak a 
bérletet a Békési Polgármesteri Hivatal Igazgatási osztályán augusz-
tus 15-től november 30-ig igényelhetik. A kérelem letölthető a www.
bekesvaros.hu weboldalról.   
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Anyakönyvi hírek
Házasságkötés
Nem érkezett jelentés.

Elhunytak
Tóth Erzsébet (69 évesen, Vésztő), 
Bondár Sándorné született Dávid 
Eszter (87), Béhr Márta (78, Murony), 
Lólé Árpád Józsefné Kovács Gizella 
(77), Budai Gáborné Vas Anna (99), 
Nagy Imréné Liszkai Julianna (85, Ka-
mut), Erdei László (86), Fekete István-
né Pocsai Zsuzsanna (79), Komán 
Mihályné Varga Mária (62), Dologa 
Mátyás János (67), Pocsaji Lajos 
(65), Juhos Imre (76), Harmath István 
(86), Hajdák János (72), Varga Mihály 
(91), özv. Kovács Lászlóné Bakó Ilona 
(93), Kovács László (71), Pocsaji Ildi-
kó (54), Péter László (83, Kamut), Bé-
kési Imréné Nagy Ilona (77).

Nyugodjanak békében!

Közérdekű információk

Gyógyszertári 
ügyeleti rend

Ügyeletes gyógyszertár
október 3-10. 
Oroszlán Patika (Kossuth u.)
október 10-17. 
Levendula Patika (Csabai u.)
október 17-24. 
Jázmin Patika (Rákóczi u.). 

Gyógyszertári ügyelet 
hétfőtől-péntekig 18-20 óráig, vasár-
nap 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.

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

Már kapható Békés Tortája
Az állatvédőket segíthetjük és még nyerhetünk is a megvásárlással

Egy éven keresztül Szabó Erika 
„Bánhidai diótorta” fantázianevű 
édessége viseli a Békés Tortája cí-
met. A verseny nyertes tortája ok-
tóber elsejétől megvásárolható te-
lepülésünk valamennyi cukrászdá-
jában. Egy szelet ára egységesen 
610 forint, amiből 50 forint támo-
gatás a békési „Esély” Állatvédő 
Egyesülethez fog eljutni. Aki meg-
vásárolja az édességet, nemcsak tá-
mogatja az állatvédők áldozatos 
munkáját, hanem még nyerhet is. 

Minden szelet megvásárlásakor egy 
kártyát kap kézhez, amely egyedi 
azonosítóval van ellátva. Ezzel a 
kóddal lehet regisztrálni a nyere-
ménysorsolásra. A játék végén a 
szabályosan regisztrálók között egy 
100 ezer forint értékű utazási utal-
ványt sorsolnak ki. A regisztráció 
határideje: 2021. június 15-e éjfél. 

A sorsolás időpontjáról, módjá-
ról, valamint a nyeremény átvéte-
léről az önkormányzat később ad 
tájékoztatást. 

Vasárnap elkezdődött 
a 44. Békés-tarhosi Zenei Napok
Lapunk nyomdába kerülésekor éppen a megnyitó hangverseny dal-
lamai szólnak a kulturális központban. A koronavírus-járvány mi-
att ebben az évben a szokott kora nyári időpont helyett októberben 
várja a zenebarátokat a Békés-tarhosi Zenei napok. 

Az idei zenei napok különle-
gességét emelte ki a rendezvényt 
megelőző sajtótájékoztatón Kál-
mán Tibor polgármester is. Vámos 

Zoltán alpolgármester pedig azt 
taglalta, mennyire fontos, hogy a 
régi, az elődök által megálmodott 
s megvalósított értékeket megőriz-
zük és továbbvigyük. Bagoly Lász-
ló, a fesztivál művészeti vezetője 

a fellépőkről szólt. A nyitóhang-
versenyen a Békés Megyei Szimfo-
nikus Zenekarral a sokak által is-
mert és kedvelt nagyszerű hege-

dűművész, Illényi Katica lép fel. 
Szintén sokan örülnek annak, hogy 
a Benkó Dixieland Band együttes 
október 6-án városunkba látogat. 
A Suttyomba Zenekar koncert-
je ugyancsak sokakat érdekelhet, 

ők október 9-én, pénteken lépnek 
színpadra. Ismét lesz Fúvószeneka-
ri Találkozó, a hetedik, október 17-
én. S ilyen még nem volt, fafúvós 
kurzus lesz, igaz, most ez az egyet-
len kurzus a zenei napokon, a jár-
vány miatt. A kurzus záróhangver-
senyére október 31-én 10 órától 
a Szentháromság Plébániatemp-
lomban kerül sor. A fesztivált lezá-
ró hangverseny is különleges lesz, 
ugyanazon a napon, október 31-
én, 18 órai kezdettel, amelyen Mik-
lósa Erika operaénekesnő, Somo-
gyi-Tóth Dániel orgonaművész és 
Tóth László trombitaművész kö-
zös előadása lesz látható és hallha-
tó a református templomban. Túri 
Andrea fesztiváligazgató még két 
előadásra hívta fel a figyelmet. Dé-
vai Nagy Kamilla előadóművész és 
Meister Éva színművész megemlé-
kező műsorára Trianonról, október 
18-án, vasárnap, valamint Herczeg 
Ferenc: Déryné Ifjasszony című 
színházi előadásra, amely a kultu-
rális központ színháztermében, ok-
tóber 22-én lesz. A zenei napokat 
végül csak november 8-án zárják 
le, a „Békés-Tarhos üzenete a jövő-
nek” című konferenciával, melynek 
tarhosi Wenckheim-kastély ebéd-
lője ad majd otthont. 

Zsombok Imre

A fesztivál rendezvényeit Bagoly László művészeti vezető adott áttekintést.
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Tiszta beszéd
BEszélgETőTárs: 

Kálmán Tibor 
polgármester

- A lakosság körében egyre több kérdés 
merül fel a koronavírus-járvány helyi vo-
natkozásairól, annak méreteiről. Ön mit 
emelne ki a jelenlegi helyzetben ezzel kap-
csolatban?

- Mára világossá vált, hogy beléptünk a koronavírus-járvány má-
sodik szakaszába, amely már most jól érzékelhetően nagyobb fe-
gyelmet kíván mindannyiunktól a szabályok betartása terén, mint 
tavasszal. Más most a kommunikáció, immár nem ismeretlen az elő-
állt helyzet sem, ezért hajlamosak vagyunk arra, hogy megszokott 
napi rutinunkat kövessük. Fontos, hogy tudatosuljon bennünk: a 
veszély ma nagyobb, a fenyegetettség komolyabb lett, ezért össze-
hangolt intézkedésekre és az egyén felelősségének elmélyítésére van 
szükség, ha nem szeretnénk, hogy az események kicsússzanak a ke-
zünkből. Folyamatosan egyeztetünk az illetékes hatóságokkal, in-
tézményekkel, amennyiben szükségessé válik, lokálisan kezeljük a 
hozzánk tartozó területeken a fertőzést. Városunkban is vannak fer-
tőzöttek, számuk jelenleg 7 fő, de ez a szám folyamatosan változik 
a városban. Az ő esetükben minden szükséges járványügyi intézke-
dést időben megtettek az illetékes hatóságok. Pontos adatokat ter-
mészetesen nem közölhetünk a konkrét személyekről, illetve lakhe-
lyükről, hiszen ezzel személyiségi jogokat sértenénk, de meggyőződ-
tem róla, hogy mindannyian biztonságban vannak. Innen is mielőb-
bi gyógyulást kívánok nekik.

- Gyakori és természetesen mindig aktuális téma az utak, járdák 
állapota. Mire számíthatunk ezen a területen az előttünk álló idő-
szakban? 

- Ígéretünkhöz híven elkezdtük a munkát, de ez - már csak a fel-
adat jellegéből adódódóan is - egy többéves folyamat lesz. A teljes 
munkamennyiség tekintetében 5-10 évben kell tervezni. Így a fo-
lyamat elején természetesen rengeteg utca van hátra, ám mindent 
elkövetünk, hogy a várakozók sora hathatósan csökkenjen. Tudom, 
hogy aki most nincs benne az első körben, az igazságtalannak érzi 
a jelenlegi helyzetet, de dolgozunk tovább, forrásokat kutatunk fel, 
új lehetőségeken is gondolkozunk. Ezért kérem, hogy bízzanak ben-
nünk ezen a téren is. Idei nyertes pályázatunknak köszönhetően be-
fejeződik a belváros járdafelújítása és el tudunk indulni „kifelé”, ami-
re példa lesz a Karacs Teréz utca felújítása vagy az előző ciklusban 
elkezdett 10 km járda építése az egyes szegregátumban. Dankó Béla 
képviselő úr segítségének köszönhetően az utcák aszfaltozásával úgy-
szintén a tervezett ütemben haladunk tovább. Természetesen mind 
az új járdák, mind a hamarosan elkészülő utak mellett jelentős meny-
nyiségű már meglévő szakaszon is biztosítanunk kell a karbantartást, 
javítást. Ezek szakszerű, rendeltetésszerű használata nagyban növeli 
az élettartamot, ezért a város összképe ezen a téren is közös ügyünk, 
közös felelősségünk. Arra kérem a lakosokat, hogy segítsenek ne-
künk a meglévő utak, járdák, közterületek karban- és rendben tar-
tásában. Vigyázzunk arra, amink már megvan, így minden bizony-
nyal több energiát fordíthatunk a mindenki által várt fejlesztésre is.

Pocsaji Ildikó emlékére
Szeptember 20-án tragikus hir-

telenséggel elhunyt Pocsaji Ildi-
kó, Békés Város Képviselő-testü-
lete Pénzügyi Bizottságának tagja, 
korábbi önkormányzati képviselő. 
Békés Város Önkormányzata saját 
halottjaként búcsúzott tőle.

Pocsaji Ildikó Békésen szüle-
tett 1965-ben, egész életét a ze-
ne és a művészetek szeretete ha-
tározta meg. óvodásként az akkor 
újonnan induló zeneiskola növen-
dékeként zongora és hegedű tan-
szakon tanult. Fejes Antal vezeté-
se alatt több éven keresztül hege-
dült a Békés-tarhosi Zenei napok 
nyitó hangversenyének zenekará-
ban. Szegeden a Tömörkény Ist-
ván Zeneművészeti Szakközép-
iskolában, zongora szakon érett-
ségizett. Budapesten színházi ta-
pasztalatokra tett szert, majd 
ének-zene tanári diplomát szer-
zett Egerben. Éveken át zongora-
tanárnőként dolgozott egy budai 
oktatási intézményben. 2002-ben 
költözött haza, Békésre, és a Sze-
gedi Kis István Református Gim-
názium, általános Iskola, óvoda 
és Kollégium tanára volt, majd 
tíz évig a kollégiumot vezette. Ez-
zel párhuzamosan a Farkas Gyu-
la Közoktatási Intézmény mun-
katársa volt. 2003-ban megalapí-
totta a nyugdíjas Színjátszó Kört, 
amely színvonalas előadásokkal 
gazdagította a város rendezvénye-
it. Tette mindezt pedagógusi elhi-
vatottságból, szabadidejében, ön-
zetlenül, ellenszolgáltatást nem 
várva. 2012-ben átvette a Bé-
kés Megyei Jókai Színház mellet-
ti színi tanoda vezetését, munká-
ja és személyisége eredményeként 
számos színjátszós diák választot-
ta hivatásául később a színésze-
tet, az énekesi pályát. 2014-ben 
lett mesterpedagógus, és szakér-
tőként segítette és minősítette a 
kollégákat és az intézményeket. 
2015-2019 között a vésztői Szabó 
Pál általános Iskola és Alapfokú 
Művészeti Iskola tanáraként zon-
gorát, szolfézst és éneket tanított, 
diákjai számos szép sikerrel aján-
dékozták meg. 2019-től a Csorvá-
si Gulyási Mihály általános Isko-

la és Alapfokú Művészeti Iskolá-
ban dolgozott. A békési „Én han-
gom” tehetségkutató versenyen 
éveken át zsűrizett és fontosnak 
tartotta a városi tehetségek felfe-
dezését és gondozását. A verseny 
megszűnését követően elindítot-
ta a megyei Ki mit tud? progra-
mot. Az önkéntesség és a közössé-
gekért való tevékenység természe-
téből fakadt. Polgárőrködni még 
Budapesten kezdett el 1999-ben, 
majd Békésen is csatlakozott a he-
lyi szervezethez, megkapta az Év 
Polgárőre országos elismerést. 

2010-2014 között Békés Vá-
ros Képviselő-testületének tagja 
volt, majd 2014-től az Oktatási, 
Kulturális és Sport Bizottság tag-
jaként tevékenykedett Békés vá-
rosért. Aktív szerepet vállalt váro-
sunk két testvértelepülési kapcso-
latának – Magyarittabé (Szerbia) és 
Hegyközkovácsi (Románia) - kiala-
kításában és ápolásában .2019-ben 
választották a Pénzügyi Bizott-
ság tagjává. Tragikus hirtelenség-
gel bekövetkezett halála előtt né-
hány nappal pedig a Békési Fürdő-
ért Közhasznú Közalapítvány Fe-
lügyelő Bizottságának tagja lett. 
Tagja volt továbbá a Békési Férfi 
Kézilabda Kft. Felügyelő Bizottsá-
gának is.

Békés Város Önkormányzata 
tisztelettel búcsúzik Pocsaji Ildikó-
tól, akit szeptember 29-én helyez-
tek örök nyugalomra.
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Összefogás
Igazi összefogás alakult ki Bé-

késen. Szinte csodaszámba menő. 
ágoston atya az egyik misén éppen 
erről mesélt. Ő, a kezdeti riadalom 
után - hiszen milliót megközelítő 
összegből indultunk ki – tényleg 
valóságos isteni csodának élte meg 
az eseményeket, erőt merített be-
lőle a jövőre nézve, és adott bőven 
nekünk is. Csak el kell döntenünk, 
hogy megcsinálunk valami fonto-
sat, csak akarnunk kell, majd ne-
ki kell kezdenünk, és sikerülni fog 
- mondta. Igazat beszélt. Ha bele-
gondolunk eddigi életünkbe, mind-
annyian megéltük már, legalább 
egyszer a hit csodáját. Ha tudato-
sult ez bennünk, ha nem. Ha hit-
tünk Istenben, ha nem. Ha jártunk 
templomba, ha nem. Ha elismer-
tük őt, ha nem.

Vad Petya, a Békésmátrix tulaj-
donosa szólt, hogy a „városi hálón” 
beszélték, hogy lekonyult a béké-
si katolikus templom keresztjének 
a főtér felé néző ága. Szóltam atyá-
nak, aki szabad kezet adott az inté-
zésben. Felhívtam Bereczki Mónit, 
aki nevetett, és mondta, hogy nem 
ő ajánlott anno ipari alpinistát, ha-
nem Székely Anikó. Hívtam Ani-
kót, aki ismerőse révén megadta 
Fekete Róbert és kollégája, Rakovics 
Zoltán nevét. Róbert kérésemre el-
jött a vasárnapi misére, megnézte 
e tornyot, a kimenetel lehetősége-
it, mondott egy baráti árat (amitől 
mi azonnal kész lettünk), ami ke-
vesebb, mint a fele lett volna, mint-
ha darut hívunk. Aztán társadalmi 
munkában vállalta a maga részét. 
A templom előtt belebotlottunk az 
épp arra sétáló Barkász Sanyiba. El-
mondtam a bajunk. Sanyi - barát-
ként, Szent Adalbert-díjasként és 
műszaki emberként - azonnal rá-
kattant a témára, és felajánlotta a 
daruját, ingyen, csak tudjuk meg a 
pontos paramétereket. Rögtön hív-
tam Apáti-nagy Lalit, meg Gazsó 
Janit. Kiderült, hogy Jani már ké-
szített drón felvételt a keresztről és 
azonnal el is küldte. Pálfi Karcsi ter-
vező meg ingyen rendelkezésünkre 
bocsátotta a 2002-es felújítás terv-

anyagát. Kiderült, hogy a kereszt 
belső váza vörösfenyő, rajta a borí-
tás ónozott pléh. Lipcsei Imre vál-
lalta az asztalos részt, de erre aztán 
nem volt szükség, olyan jó állapot-
ban volt a régi fa. Balog Károly bá-
dogos meg vállalta az új kereszt ki-
alakítását rézből, társadalmi mun-
kában. A rézlemezt Barkász Sanyi 
vette meg hozzá. A régi levételében 
a briliáns kezű Nagy József daru-
son, Fekete Gábor, Kenyeres And-
rás „drénes” munkavezetőkön kívül 
az önkormányzat, a polgárőrség és 
a rendőrség segédkezett. Egy nevét 
nem adó békési család jelentős ösz-
szeggel támogatta az ügyet, mint 
ahogy tették azt a templomba járó 
katolikus hívek is, ki-ki tehetsége és 
szíve szerint. 

Közben atya régi apró vágyai is 
megvalósultak - egy másban is dok-
tor ezermester híve által - így lát, 
ha ki akar jönni a kapun, ami már 
gombnyomásra nyílik. Sőt, a rég-
óta húzódó templom bejárat fölöt-
ti galamb és vakolathullás ügyre is 
akadt vállalkozó, Pősze László, aki 
a temetőkápolna dolgában is segít 
majd, baráti módon állva az ügy-
höz. E sorok írásakor már a helyén 
a kereszt, hála a két alpinista, a 60 
fölött is kötéltáncos és kötélidegű 
bádogos esőben, szélben, 37 méter 
magasban végzett jó órás munkájá-
nak. Mint ahogy az is kiderült ma, 
hogy ugyanilyen kis csodák összeg-
ződéseként a Kereszt utcai keresz-
tet is sikerül nemsoká megújítani, 
eleget téve Csibor Géza képviselő 
megkeresésének. Joggal boldog te-
hát lelkészünk és mi is. Köszönjük 
mindenkinek a nagy és jó szívét. 
Annál is inkább, mert a templomi 
híveken kívül minden segítőnk re-
formátus, vagy nem templomba já-
ró. Isten útjai tényleg kifürkészhe-
tetlenek. De jó járni rajtuk.

Jegyzet

Pálmai Tamás

Rövidesen kezdődhet 
az aszfaltozás

Újabb pályázati forrásból, tel-
jes hosszában megújul a jelentő 
átmenő forgalom miatt korábban 
elhasználódott Karacs Teréz utca 
útburkolata és járdája, erről még 
júliusban Polgár Zoltán alpolgár-
mester számolt be. Az aszfaltozásra 
közel 40 millió forint támogatást 
igényelt Békés Város Önkormány-
zata, melyet a minisztérium támo-
gatott, a döntés nemrégiben szüle-
tett meg. 

A városvezetők az utcában és a 
környéken élő lakosok türelmét 
és megértését kéri az aszfaltozási 
munkák ideje alatt. A munkálatok 
megkezdésének várható ideje még 
nem ismert. 

Mint ismert lehet, a Belügy-
minisztérium a települési önkor-

mányzati feladatok támogatására 
181 millió forintot nyújtott a vá-
rosnak, melyből 120 millió forintot 
a település számos körzetét érintő 
utcáinak aszfaltozására fordítanak. 
Ezzel együtt összességében utak 
aszfaltozására 160 millió forintot 
fog fordítani Békés Város Önkor-
mányzata a közel jövőben. 

Hamarosan elkészül 
a Békési Kalendárium

Egy hónap múlva már a kezük-
be vehetik az olvasók a Békési Ka-
lendárium 2021-es kiadását. A 
sorrendben tizenhatodik évkönyv 
idén arra vállalkozik, hogy a múlt-
ból fakadó, máig ható értékeket 
vegye számba és mutassa be. Ebben 
a témában (Múltunk darabkái a 
jövőnk építőkövei) készültek el az 
irodalmi pályázatok írásai, amelyek 
közül jópár helyet kapott az idén is 
160 színes oldalon megjelenő kiad-
ványban. A terjedelmesebb tanul-
mányok szintén nagyon értékesek, 
hiányt pótló témákban születtek. 
Ilyen olvasható a Békési Kalendá-
riumban az egykor létezett mező-
gazdasági szeszgyár történetéről, 
a tűzkutak sorsáról, Szikszay Sán-
dor mézeskalácsos mesterről, az 
ibrányi városrész történetéről, a 
békési fotográfusokról, a helyileg 
védett természeti értékekről, a se-
lyemhernyó-tenyésztés gyorsan el-
múló divatjáról, a huszadik század 
nagy békési hízó asszonyairól és a 
csodás békési hímzésről, Jantyik 
Mátyás festőművész az Országház 

felsőházi dísztermét ékesítő alkotá-
sainak keletkezéséről, és a Durkó 
utca 10. szám alatti lakóház törté-
netéről. 

Szép fotók és fejtörők is színe-
sítik a kiadványt, amit ezúttal is 
Szegfű Katalin szerkesztett, és a 
Családért Alapítvány ad ki. Be-
mutatója november legelején vár-
ható, árusítása is akkor kezdődik. 
ára változatlanul 850 forint lesz, 
és még ajándék könyvjelzőt is kap 
mellé, aki megvásárolja. 
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Országutak királynője
Már önmagában is figyelemreméltó jelenség Püski Henrietta 
Gyöngyi a hosszú barna hajával, csinos alakjával, őszinte kék sze-
meivel és elbűvölő mosolyával. Rátekintve aligha jutna eszébe bár-
kinek, hogy ez a helyes, mindössze 25 éves hölgy az országutak ki-
rálynője. 

- Ha valaki a közösségi médiá-
ban talál rád, a neved után záró-
jelben ezt olvassa: Picsesz. Hogyan 
tettél szert erre a furcsa becenév-
re?

- Egy gyerekkori nyelvhiba a ma-
gyarázata. Imádtam egészen apró 
gyermekként a csipeszekkel játsza-
ni. Folyton tele volt a markom ve-
lük, de nem tudtam kimondani a 
szót: csipesz. Helyette következe-
tesen azt mondtam, hogy picsesz, 
ez szépen rajtam ragadt és amolyan 
becenévvé szelídült.

- Elképedtem, mikor megtud-
tam egy kamiont vezetsz. Honnan 
jött ez az ötlet?

- Ez nem egy hirtelen jött ötlet, 
vagy egy gyerekkori álom, ez sze-
relem az első útra. A keresztapám 
kamionos és már egészen kis ko-
romban magával akart vinni egy 
útjára, de sehogy sem akart össze-
jönni. Tuti akkor lázasodtam be, 
mikor indultunk volna. Már gimis 
voltam, amikor is elhangzott a bű-
vös mondat: „Akkor indulás hét-
főn hajnali kettőkor.” Az út egyhe-
tes volt és mikor hazaértünk, még 
a csapból is az élménybeszámolóm 
folyt. Az édesapám 15-16 éves ko-
romban azt mondta, hogy előbb 
szerezzem meg a traktoros jogosít-
ványt, és megtanulom milyen egy 
„szerelvénnyel” közlekedni. Ugrat-
tak is sokat emiatt, kirázza még a 
lelked is, nem nőnek való, de nem 
foglalkoztam vele, makacsul jártam 
a magam útján. Aztán úgy tűnt, a 
szép jövő a Szolnoki Gazdasági és 
Vidékfejlesztési Agrármérnöki sza-
kán vár rám, ám egy tragédia köz-
beszólt és két év után ott hagytam 
a főiskolát, nem fejeztem be. Egy 

pár hónapig pihengettem, majd 
elkezdtem dolgozni az egyik helyi 
dohányboltban. Mikor azt kinőt-
tem, a munkaügyi központ segít-
ségével szert tettem C+E+GKI 
jogosítványra. Eközben jött a taxi-

zás. Sikeresen vettem az akadályt 
a pályaalkalmasságin, meglettek 
a vizsgák, kezemben a papírokkal 
tájékozódtam a lehetőségekről, és 
végül is a Waberer’s cégnél helyez-
kedtem el, mint gépkocsivezető. 
Egy 40 tonnás szerelvényt, az az 
egy nyergesvontatót vezetek 2019. 
december másodika óta.

- Milyen egy kamionos nő hét-
köznapja?

- Egy kicsit más, mint az át-
lag nőé. A munkaidő például 13-
15 óra, ami után a kötelező pihe-
nő 9-11 óra. A vezetési idő maxi-
málisan 2x4,5 óra, melyet egy hé-
ten belül kétszer lehet hosszabbíta-
ni, egy-egy órát. A tachográf rög-
zít mindent és „figyelmeztet” az 
előírás betartására. Útközben cir-
ka 6 légköbméteren élem az éle-
tem. Egy kockafülke az otthonom, 
a lakásom, az irodám, a fürdőszo-

bám… Ezen a szűk helyen van há-
rom szekrényke, két darab 70 cm 
széles ágy az ülések mögött, az ágy 
alatt az éléskamra és a hűtő helyez-
kedik el. Van asztal, szék, és még 
sok hasznos dolog nálam. Van ám 
konyhám is, bár ez elég mobil, 
aminek fő része a gázzal műkö-
dő kempingfőző. Többnyire főzők 
magamnak, de néha étteremben is 
eszem, főleg ha autohof-os parkoló-
ban sikerül megállnom, ahol a par-

kolási tikett kedvezményt biztosít 
az étkezésből. Meglepő mi min-
dent lehet felhalmozni egy kami-
onban. Dafika (a kamion) az élet-
társam egy hónapban 28 napon 
át. Sokan tévhitben vannak, hogy 
a kamionosnak milyen kényelmes 
élete van, de nem tudják, hogy va-
lójában bizonytalanságban élünk, 
borul a megszokott komfortzó-
nánk. Van különbség sofőr és so-
főr között. Van, aki kamionozik a 
pénzért és van, aki kamionos, mert 
szereti csinálni. Én ez utóbbi va-
gyok. Én azért utazom sokszor az 
ország másik felébe, hogy vezethes-
sem Dafikát.

- Előny vagy hátrány a női mi-
voltod a pályán?

- Is-is. Előfordul, hogy rám cso-
dálkoznak: női sofőr! A tenni aka-
rás a legnagyobb nyomópont. Van-
nak előítéletek, de tettekkel meg-

cáfolhatóak. Például németor-
szágban olyan szűk helyre kellett 
betolatnom, hogy mindenki azt 
leste, mikor bontok falat vagy tö-
röm össze a kamiont. Mikor aztán 
baj nélkül beálltam, a férfinézőim 
megtapsoltak. Előny, mert segíte-
nek, például az árulekötésnél, par-
kolásnál. Hátrány, mert hétvégén 
hamarabb megtalálnak azok, akik-
nek társaságára nem vágyom. Van 
aki könnyen kaphatónak gondol, 
de tudom kezelni az ilyen helyzete-
ket. Ha pedig műszaki problémám 
akad, hívom a szervizkocsit, mert 
apróbb javításokon kívül semmi-
hez nincsen eszközöm, még egy 
pótkerekem sincs.

- Mit láttál ezen idő alatt a 
nagyvilágból?

- Jártam már Angliában, Fran-
ciaországban, Hollandiában, Bel-
giumban, Luxemburgban, Olaszor-
szágban, németországban, Auszt-
riában, Szlovákiában, Szlovéniában, 
sőt Svédországban és Spanyolor-
szágban is. Ahol tudtam, szétnéz-
tem, főleg a hosszú hétvégeken jár-
tam be a gyalog elérhető körzetet, 
de nem a megszokott turistalátvá-
nyosságokat láttam, hanem az or-
szág apró szépségeiből egy-egy sze-
letet. A legtöbb helyről azonban 
csak felszínes benyomásaim voltak.

- Az emberek elutaznak, ha pi-
henni akarnak, te viszont sűrűn 
úton vagy és egy monstrumot ve-
zetsz. Neked mi a pihenés?

- Mikor hazajövök a szeretteim-
hez, ha otthon lehetek. nekem az a 
pihenés. Ha odavagyok, nagyon hi-
ányoznak, pedig napi kapcsolatban 
vagyunk telefonon keresztül, de az 
nem ugyanaz, mintha együtt lehe-
tünk. Öröm a szeretteimmel lenni 
és nekem ennyi elég is, nem hiá-
nyoznak a régi nagy csavargások.  

Gugé
Következő beszélgetőtárs: Kopárdi 

Imre, sportpályagondnok.

békési sorsok, ékési arcokB
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A TE ORSZÁGOD.
A TE HANGOD.

NEMZETI KONZULTÁCIÓ  
A KORONAVÍRUSRÓL
ÉS A GAZDASÁG ÚJRAINDÍTÁSÁRÓL

Készült Magyarország Kormánya megbízásából.

Mondja el Ön is véleményét! 
Kérjük, vegyen részt a Nemzeti Konzultációban! 

A NEMZETI KONZULTÁCIÓ 12. KÉRDÉSE

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

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

NK_koronavirus_konzultacio_213x275mm.indd   7 2020. 08. 17.   14:59:13
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- Milyen út vezetett el oda, ahol 
most tartasz?

- Már gyerekkorom óta érdekel 
a tánc. általános iskolás voltam, 
mikor Kiss Viki óráin ténylegesen 
belecsöppentem a moderntánc és 
társastánc világába, majd Kenye-
res Csaba táncóráin volt lehetősé-
gem folytatni a versenytáncot oláh 
Ádám Csaba táncpartnereként. 
2010 őszén volt szerencsém meg-
ismerkedni a hastánccal Plaveczné 
Sonkoly Anita Jade tanítványa 
ként. A Szitré hastánc csoport tag-
jaként számos versenyen részt vet-
tem, nagyon jó eredményekkel, és 
azóta is egy örök szerelem az éle-
temben. A mindennapjaimban fo-
lyamatosan igyekszem magam fej-
leszteni és a színpadra igényes, va-
lódi orientális táncot vinni. Ebben 

sokat segít a családom és barátaim 
támogatása. Hálás vagyok, hogy 
olyan emberek vesznek körül, akik 
mellettem állnak és bíztatnak az 
álmaim megvalósítására. 

- Mit tartasz az eddigi legna-
gyobb sikerednek?

- A Budapesten megrendezett 
2019-es Tahmina Országos Has-
tánc Versenyen elért profi szóló ka-
tegória 2. helyezésemet, valamint 
kis csoportom a Szivárvány has-
tánccsoport Hobby kategória el-
ső helyezését tartom eddigi életem 
legnagyobb sikerének.

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

- Reményeim szerint, sikerül 
Békés megyében is egy összetar-
tó hastáncos közösséget kialakí-
tani. átformálni az emberekben a 

hastánchoz kötött képet olyanná, 
amely művészi szemmel tekint er-
re az ágra. Itt Békésen szeretnék 
élni, közel a Körös-parthoz, két 
gyerkőc és egy szerető társ mellett, 
valamint a saját hastánciskolámat 
szeretném vezetni.

A Stafétát Kónya Csabának adom 
tovább.

NÉVJEGY
Név: Kecskeméti Mária
Foglalkozás: CNC gépkezelő, hastáncoktató
Kedvenc zene: John Legend - All of Me 
Kedvenc film: Örömapa
Kedvenc étel, ital: rántott hús sült krumplival, kólaKedvenc hely: Görögország
Kedvenc időtöltés: túrázás

Staféta
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. 

Ötvenéves évfolyam-találkozó
A békési 2. számú általános Is-

kolában 1970-ben végzett két osz-
tály tagjai találkoztak egymással 
szeptember 19-én a Rákóczi utcai 
egykori iskolaépületükben. 1980 
óta rendszeresen, ötévente meg-
szervezik a találkozót, az ideinek 
az ötvenéves jubileum adott külö-
nös hangsúlyt és jelentőséget. Az 
egykori 8/A-soknak Tóth Attilá-
né, a 8/B-nek Vámos Lászlóné volt 
az osztályfőnöke, ők sajnos már 
nem élnek, így nem tudtak eljönni 
erre a találkozásra. A két osztályba 
hatalmas számú, egyenként ötven-
nél is több nebuló járt, végül 45-45 
fővel ballagtak el. Ebbe a Rákóczi 
utcai iskolába a B-sek 7-8. osztály-
ban, míg az A-sok már ötödiktől 
jártak, az alsóbb osztályokat a kor 
szokása szerint tanyasi-kerületi is-
kolában járták ki. nagyon jó osz-
tályok voltak, több lány, mint fiú, 

de a hangadók persze utóbbiak 
voltak.

A Szombat Mihály és Bodáné 
Pető Erzsébet által életre hívott 
találkozón a megjelent egykori 

osztálytársak először is osztályter-
meikbe vonultak, felidézték a szép 
iskolai emlékeket és elmesélték a 
legutóbbi találkozásuk óta tör-
ténteket. Megemlékezetek a már 

elhunyt társaikról is. A közös fo-
tók elkészítése után útjuk ven-
déglőbe vezetett, ahol az asztalok 
mellett még sokáig folyt a beszél - 
getés.  Sz. K.
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október 20. 

Fo
T

ó
: G

A
Z

Só
 J

á
n

o
S.

 Az 1970-ben a 2. sz. Általános Iskolában végzett 8/B. osztály tagjai az ötvenéves találkozójukon.



Négykamerás megfigyelőrendszer, vadonatúj, 
eredeti csomagolásában eladó 20 ezer Ft-ért. 
Érd.: 30/42-00-432.
Othello szőlő eladó. Tel.: 66/410-204.
20-as KTM kerékpár, világoskék-fehér színű, 
teljesen felszerelve, jó állapotban eladó. Tel.: 
20/426-60-50.
Eladó: hófogós cserép, teli ajtólap 192x65 cm, 
kerek mosógépmotor, Naumann varrógép, 4 db 
támlás szék. Érd.: 66/634-207.
Műkő váza, párban, temetőbe vagy teraszra 
áron alul eladó. 30/813-03-94.
Eladó: 28-as Csepel női kerékpár, gumicsizmák, 
retró előszobafal a hetvenes évekből, jó állapotú 
hordozható csempekályha. Érd.: 70/673-55-01.
Gyulán eladó: NB méhkaptár keretekkel, méhé-
szeti kellékek, 720 ml-es befőttes üvegek lapká-
val. Tel.: 30/648-39-12.
Eladó: zománcozott vaskályha, kétégős palackos 
gáztűzhely, nagyméretű ágyneműtartó, könyves-
polc, állványos mosdókagyló, Samsung színes-
tévé, műanyag kannák. Érd.: 30/74-84-468.
Eladó: kisebb kályha, örökégő német kályha, 2 
db összerakható csempekályha, szétnyitható 
asztal négy székkel, fonott asztal, rota pótkocsi 
vonóhoroggal, 2 db rota járókerék, sarokülő gar-
nitúra. Érd.: 70/335-94-46.
Eladó: fotel, kis asztal, szennyesláda, nagy és 
kis szekrények, ruhásszekrény, polcos szekrény, 
nagyméretű aloe vera és más virágok cserép-
ben, könyvek. Érd.: 70/216-37-03.
Bontásból 100x220 cm-es külső ajtók tokkal 
együtt eladók. Tel.: 66/746-736, este.
Felújított 120 l-es Hajdu villanybojler eladó. 
70/21-60-092.
630-as Slávia légpuska eladó. Tel.: 20/49-521-73.
Régi mozsarat, vasalót, kardot, bajonettet, régi 
pénzt, rohamsisakot, egyebeket vennék. Új ál-
lapotú német légpuska 10 ezer Ft-ért eladó. Tel.: 
30/513-19-56.
Eladó: I. Lipót dénár, I. Ferdinánd dénár, dísztá-
nyértartó, falipolc, fali tükör, rézcsengő, kolom-
pok, lóca, pad, üvegballon, vizes kannák, régi 
képek, régi rézkarcnyomatok. 20/445-73-48.
Eladó: fehér ebédlőbútor, fenyő polcrendszer, kis 
hűtő jó motorral, tükrök, csillár, videofilmek le-
játszóval, régi grillsütő, ovális kinyitható asztal, 
kanapé, mosogató, elektromos orgona-zongora. 
Érd.: 70/216-37-03, délután.
Megkímélt állapotú Zanussi Lehel 200 l-es fa-
gyasztóláda eladó. 20/775-06-51.
Műanyag villanybúra 40x20 cm sárga-fehér 
(1000 Ft), futószőnyeg 5,5 mx85 cm piros-bar-
na újszerű (3000 Ft) eladó. 70/236-35-37.
Nagy üvegajtó ingyen elvihető. Eladó: zöldszí-
nű ajtó, ablak, vasrácsos kis nyúlketrec, ruha-
neműk, mosdók, porcelán szappantartó, beton 
virágtartó, betonvályú, üvegpoharak, porcelán-
tányérok, tálak. Érd.: 70/216-37-03, délután.
Eladó: kisméretű szőlőprés zúzóval, rozsda-
mentes, csurgatós, egymedencés mosogató, 
ágy. Tel.: 70/532-46-97.
Hajdu centrifuga (10 ezer Ft), Szieszta gázkályha 
(10 ezer Ft), vegyestüzelésű kazán (40 ezer Ft) 
eladó. Tel.: 30/494-81-05.
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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. 30/30-57-955. 
Bajza u. 6. szám alatti régi típusú kertes ház el-
adó. Érdeklődni vasárnaptól péntekig: 30/910-
29-53.

Ingatlan 5-7 millió Ft között

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 10 millió Ft fölött

Irányi utcában kétszobás ház eladó 12 millió Ft-
ért. Tel.: 30/96-18-765.   
110 m2-es családi ház eladó 1600 m2 telken 14 
millió Ft-ért. Gazdálkodásra is alkalmas. Tel.: 
66/416-109, 30/200-20-07.
Bercsényi utcában 2099-ben épült kétszin-
tes családi ház eladó 21,5 millió Ft-ért. Érd.: 
20/455-30-65.

IngATLAnT Keres
Garázst vennék a Fáy utcában, esetleg a Kara-
cson. Tel.: 30/90-18-099.
Kétszobás, összkomfortos, jó állagú, költözhető, 
központi fűtéses kertes házat vennék a Malom-
végen, Malomasszonykertben vagy Dánfokon. 
Maximum 8 millió Ft-ért. Tel.: 70/21-63-703.

KerT, szÁnTóFöLd
Malomasszonykertben három kert egymás mel-
lett eladó. 30/401-28-77.
Kert eladó Békésen 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.

Mezőberényben zártkert gyümölcsössel eladó 
kis házzal. Bekerítve, berendezéssel együtt. Tel.: 
66/746-736, este.

JÁrMű, ALKATrész

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

MTZ50-es, 80-as, 82-es traktor alkatrészek el-
adók. Érd.: 66/411-857, este.
Z-Tech 35-ös robbanómotoros kerékpár újszerű 
állapotban eladó. 30/330-89-62.
4,2 m-es, kétsoros, nagylevelű nehéztárcsa 
munkára fogható állapotban eladó. Tel.: 66/411-
857, este.
Skoda Fabia Combi 1,2 Classic személygépkocsi 
jó állapotban eladó. Érd.: 70/647-07-75. Arany 
J. u. 3/1.
Régi motorkerékpárokat és ezek alkatrészeit ke-
resem megvételre. MZ, Simson, Jawa, egyebek. 
Tel.: 20/495-21-73.
1.4 Skoda Fabia autóhoz bal első sárvédő eladó. 
Tel.: 06 30 433 7989

ÁLLAT
Kiscicák ingyen elvihetők. Tel.: 70/508-08-95.
Friss tanyasi tyúktojás és friss fürjtojás eladó. 
Hajnal u. 19. 30/85-81-911.
Pecsenyekacsa eladó. 30/200-20-67, 66/416-
109.

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.

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

egyéB 

Akció! Száraz kemény konyhakész tűzifa 
eladó. 3300 Ft/mázsa. Tel.: 0036-20/396-
6642.

Eladó: üstház (átmérője 60 cm, körfogata 200 
cm), 5-ös bolti kazánlemez új állapotban. Tel.: 
30/39-49-555. 
Kertben termett, mosott mák eladó. Tel.: 
30/433-79-89.
Eltartási szerződést kötnék. Tel.: 50/11-83-032.

Eladó: disznótoros asztalok, alumínium kol-
básztöltő (vastag, fekvő sínfogasú, töltőmeny-
nyiség kb. 8 kg), fehér műanyag kolbászkeverő 
láda. Tel.: 30/39-49-555. 
Vásárolnék 2 dl és 5 dl szódásüveget, szerszá-
mokat, húsdarálót, háború előtti pénzérméket, 
katonai tárgyakat, régi disznótoros asztalt, hús-
tokot, lócát, padot, gyaluasztalt, satupadot, tel-
jes hagyatékot. Érd.: 30/24-56-925.
Régiséget, hagyatékot vennék. Tel.: 30/83-53-124.
Eladó: 55 éves fehér, zománcozott 50 l-es lavór, 
alumínium vájling, zománcozott vájling, 25 l-es 
zsíros bödön. Tel.: 30/39-49-555. 
Megvételre keresek úszó stéget. Tel.: 20/375-06-89.
Hajított vázú női kerékpár kocsival, Komar mo-
torkerékpár eladó. 66/747-949.
Alig használt Fég típusú Siesta típusú, PB gáz-
zal üzemelő hősugárzó eladó. Tel.: 66/415-287.
Állványra szerelt hősugárzó gázpalacktartóval 
eladó. Nagyméretű, 40x33 cm-es. Tel.: 30/39-
49-555. 
4 mázsa cefre eladó. 30/975-31-63.
Téli körte szedéssel eladó. Veres szilva és besz-
tercei szilvafacsemete eladó. 20/355-77-26.
Eladó: tévéasztal, lisztes láda, régi tükör, nyúj-
tódeszka, ökörjárom, húsdarálók, régi rádiók, 
fehér tányérok, festett tányérok, bögrék, beton 
sertésvályú, betonoszlopok, lakatos szerszá-
mok, üllő, olajfestmények, akvarellek. Révész u. 
7. Tel.: 66/413-716.
Kisbálás búzaszalma eladó. Szállítás megold-
ható. Tel.: 30/433-79-89.
Bádogteknő, üst, zsírosbödön, demizson, 5 l-es 
és 10 l-es műanyagkanna eladó. 30/ 253-22-20.
Nagyméretű, elektromos, pénzérmével működő 
masszírozó fotel eladó. Ár: megegyezés alapján. 
Tel.: 30/39-49-555.
Érett istállótrágya eladó. Békésen szállítást 
megoldom. 30/85-81-911.    
Eladó: kerti lóca, kézi szerszámok, 39-es női 
gyógyszandál, 200 l-es egyspirálos hőszigetelt 
víztartály, első világháborús fotók, képek. Érd.: 
70/673-55-01.
Siemens mosogatógép kitűnő állapotban eladó 
50 ezer Ft-ért. Tizenkét terítékes. Érd.: 30/42-
00-432.
Kanadai gyártmányú Farmer láncfűrész új lánc-
cal eladó. Irányár: 45 ezer Ft. Tel.: 70/279-39-73.
Kuktából készült paprikadaráló eladó. Tel.: 
30/433-79-89.
Eladó: 50 l-es üvegballon, Robi 55-ös rota kapa,  
2x3 m perzsaszőnyeg, fagyasztószekrény, TV 
asztallal, fotelek, kétszemélyes nyitható kanapé, 
varrógép. Tel.: 20/20-60-161.
Egyszer használt kecske fejőgép eladó. 30/85-
81-911.
Gyulán eladók leánderek, citromfa, hibiszkusz, 
babérlevélfa. Tel.: 30/648-39-12.

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: október 13. kedd 12 óra

ingyenes apróhirdetés!

Apróhirdetések

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.

folyamatosan induló e-learning tanfolyamok
Bejelentkezés telefonon:

Pogoszov Miklós +36-20/312-35-96
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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.

Fess 
Rochilde

Őszi 
áruinkból:

▶ széldzsekik
▶ dzsekik
▶ farmerek
▶  hosszú ujjú 

felsők

BurgonyAvÁsÁr

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

 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 

HÍZOTT KACSA
konyha-
készen, 

szép 
májjal

rendelHeTŐ! 
Telefon: 

00 36-30/466-83-69.

Fűtésre ajánlott készülékek akár -25 °C-ig 

Az akció Békés megye területén érvényes: Október 15.-ig

Fűtsön klímával és takarítson meg akár 50%-ot.

MIDEA MISSION KLÍMÁK

5,3 kW 342.000.-
3,5 kW 273.000.-

 2,6 kW 263.000.-MOST CSAK

MOST CSAK

MOST CSAK

Telepitve!5év garancia

Amatőr fotós 
állít ki

„ág és ég között - a 2020-
as év madara az erdei fülesba-
goly” címmel Sívóné Pap Zsu-
zsanna amatőr fotós kiállítá-
sa nyílik meg október 13-án, 
kedden 17 órakor a Kecskemé-
ti Gábor Kulturális Központ-
ban. A belépés díjtalan. Meg-
tekinthető: november 30-ig.

Ittas vezetés
Ittas járművezetés gyanúja mi-

att intézkedtek a rendőrök szep-
tember 26-án késő este a Szigetvári 
utcában. Egy személygépkocsi ve-
zetőjénél jelzett pozitív értéket az 
alkoholszonda. Az autóst a rend-
őrjárőrök előállították a Békési 
Rendőrkapitányságra. További két 
légalkoholmérés is megerősítette az 
ittasság gyanúját, ezért elvették a 
vezetői engedélyét, és büntetőfelje-
lentést tettek ellene.
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Idén is koszorúztak
Idén is megtartotta hagyomá-

nyos megemlékezését a Békési Vá-
rosvédő és Szépítő Egyesület gróf 
Széchenyi István és Kossuth Lajos 
mellszobrainál. Megemlékező be-
szédet ezúttal Vámos Zoltán al-
polgármester mondott, felidézve 
a két jeles reformkori államférfi, 
Széchenyi és Kossuth alakját, va-
lamint politikai tevékenységüket 
méltatta. Ezután koszorút helye-
zett el Békés Város Önkormány-
zata nevében Kálmán Tibor, Vá-
mos Zoltán és Tárnok Lászlóné, a 
Békés Városvédő és Szépítő Egye-
sület nevében Farkas Lászlóné és 
Miklós Lajos. Egy-egy koszorúval 
emlékeztek az ünnepségen jelenlé-

vő két városi középiskola, a Gál Fe-
renc szakképző iskola és a Szegedi 
Kis István Református Gimnázium 
képviselői is.
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Új tagokat várnak 
a kulturális csoportok

A Békési Hagyományőrző Dal-
kör és a Körös Citerazenekar sze-
retettel várja új tagok jelentkezé-
sét. A hagyományőrzésen túl a ba-
ráti kapcsolatok ápolása, az együtt, 
hasznosan, jó hangulatban eltöl-
tött idő az, ami jellemzi e közössé-
geket. A tagok nyitottak arra, hogy 
bővítsék létszámukat, szívesen ad-
ják át tudásukat fiatalabbaknak, 
de várják hasonló korú, éneket, 
zenét kedvelők jelentkezését is. 
Mindkét együttes számára a hely-
színt és működést biztosító Kecs-
keméti Gábor Kulturális Központ 
törekszik megteremteni lehetősé-
gét fellépéseken, versenyeken való 
részvételnek is. 

A Békési Hagyományőrző Dal-
kör művészeti vezetője János Haj-
nalka népdalénekes, foglalkozásaik 
hetente péntekenként 15-17 óráig 
a kulturális központban elérhető-

ek. A részvétel díjmentes.
A Körös Citerazenekar mű-

vészeti vezetője Perei Károly, a 
foglalkozásokat Hégely László 
mentorálja. A jelentkezéshez nem 
szükséges előzetes zenei képzett-
ség, sőt a központban hangszerek 
is rendelkezésre állnak. Az új ta-
gokkal szervezett leendő foglalko-
zások időpontját Perei Károllyal 
szükséges egyeztetni. Telefonszá-
ma: +36-20/669-37-57. A részvé-
tel szintén díjmentes. 

Jelentkezésre mindkét csoport 
esetében a kulturális központ re-
cepcióján is lehetőség van, ahol bő-
vebb információ kérhető. Elkérhe-
tőségek:

Kecskeméti Gábor Kulturális 
Központ, Jantyik M. u. 23-25. 

Telefon: 66/411-142.
E-mail: bekesikultura@

bekesikultura.hu 

vámos zoltán alpolgármester mon-
dott beszédet. 

Országos 
Könyvtári Napok 
helyi eseményei

Október 6. kedd 10 óra
Okosklub felnőtteknek. A részt-

vevők okos eszközök használatával 
ismerkedhetnek meg
Október 7. szerda 16.30 óra

Irodalmi Svédasztal Klub
Október 8. csütörtök 16.30 óra

 Vincze Gábor: Csendőrsorsok 
1945 után című könyvének be-
mutatója. A szerzővel Dr. Pál-
mai Tamás beszélget

Október 9. péntek 9.30 óra
Kutyás játékok terápiás kutyák-

kal a gyermekkönyvtárban
Október 10. szombat 10 óra

Családi nap a dánfoki látogató-
központban

A részvételhez várják a jelentke-
zésüket a könyvtárban személyesen, 
telefonon vagy e-mailben (66/411-
171, kolcsonzes@bekesikonyvtar.
hu)

Kérik, hogy a rendezvényeken tart-
sák be a járványügyi szabályokat. 

Költői est Szeverényi Barnabással
A városunk kulturális életét három éven át gazda-

gító nefelejcs Irodalmi Kör utolsó rendezvényének a 
sokan által ismert és szeretett Szeverényi Barnabás pe-
dagógus, versmondó és költő volt a vendége. Beszél-
getőtársa szeptember 29-én a Püski Sándor Könyv-
tárban, a nefelejcs Irodalmi Kör állandó háziasszonya, 
Gellénné Körözsi Eszter tanárnő volt. Barna beszélt 
gyerekkoráról, hogy már akkor megismerte a Biblia 
tanításait, hiszen egy szigorú nevelési elveket valló csa-
lád tagjaként nőtt fel. Több verse bibliai ihletésű, Jé-
zus Krisztusról s magáról a hitről szól, amit ő is megél. 
Középiskolás korában szerette meg a költeményeket, s 
ekkor kezdett ő maga is verseket írni. Első nagy vers-
élménye, Nagy László: Ki viszi át a szerelmet? című 
költeménye volt. 

Szó esett költészetéről is, például hogy sok halál 
témájú verse van, de ő mégsem fogja fel a halál té-
nyét olyan tragikusan. A halál az élethez tartozik – 
vallja. Ő alapvetően optimista, lelkileg kiegyensúlyo-
zott, megelégedett ember. Március óta, a koronavírus 
megjelenése óta, úgynevezett „karantén-verseket” ír, 
és ezek között találhatóak humoros írások is. Előadói 
estjén két Reményik Sándor vers után, a sajátjaiból 
mondott el jónéhányat, többet a Hold-Keringő című, 
néhány éve megjelent verseskötetéből.

Az esten jelen volt Szeverényi Mihály festőmű-
vész, Barna bátyja, akinek festményeit a versmondá-

sok alatt a kivetítőn láthattuk. Alkotásai illusztrálják 
a verseskötet, melyből egyébként újabbnak a megje-
lentetését tervezik. 

Arra az utolsó kérdésre, hogy megváltoztatja, job-
bá teszi-e a vers a világot, Barna azt válaszolta, hogy 
sajnos kevesen olvasnak verset manapság, s kevesen 
értékelik a festészetet is, főleg a nonfiguratív festé-
szetet. Erre reflektálva, s zárszóként Gellénné tanár-
nő azt ajánlotta a publikumnak, hogy: „ha csak ket-
tő percet is, de olvassunk minden nap! A művészet 
életet ad, nagyon fontos! És ne felejtsük el: Isten ke-
zében vagyunk!” 

Zsombok Imre
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szeverényi Barnabás költői estjével zárult a nefelejcs Iro-
dalmi Kör három éven át tartó sorozata. 

Hirdessen 
a Békési Újságban!

Telefonszámunk: 
30/432-20-30
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Két tanáré az idei Nefelejcs Díj
Szilágyiné Szabó Ágnes latin-magyar szakos tanárnő és író, továb-
bá okányi Mihály néptáncpedagógus vehette át idén a nefelejcs 
Díjat. Az ünnepséget szeptember 19-én a Békési Galériában tar-
tották.

A színvonalas műsorban – me-
lyet a szokásoknak megfelelően a 
díjazottak személyéhez igazítot-
ták a szervezők – felléptek a Szo-
kolay Sándor Művészeti Iskola nö-
vendékei, Hankó Tamás néptán-
cos, Kopanyicza András színmű-
vész, Gajdács Gábor általános isko-
lás versmondó, valamint a Szántó 
Kitti-okányi Mihály táncos páros. 

Szilágyiné Szabó ágnes szak-
mai életútját Erdész ádám tör-
ténész-levéltáros, a Békés Megyei 
Levéltár igazgatója méltatta, ki-
emelve a díjazott 2012-ben elnyert 
JAKkendő-díját, mellyel valóság-
gal berobban a magyar irodalmi 
életbe, novellás kötetei és színmű-
vei azóta sorra jelennek meg. A 
Békési Újságban éveken át anya-
nyelvi rovatban tárcákat publiká-
ló írónő a Bárka című irodalmi 
lapnál szerkesztőként dolgozik, és 

pár hónapja a Békés Megyei Jókai 
Színház sajtófőnöki teendőit is el-
látja. A legújabb nevén Gál Ferenc 
Egyetem, Technikum, Szakkép-
ző Iskola, Gimnázium és Kollégi-
um magyartanárának Balog Gá-
borné, a nefelejcs Egyesület elnö-
ke és Dávidné Gyarmati Zsuzsan-
na alelnök adta át a díjat, az arany 
medált, melyet nefelejcs virágmo-
tívum ékesít. 

okányi Mihály szakmai sikere-
it tanártársa, Barna Zoltán ismer-
tette. Már kisiskolásként megis-
merkedett és elköteleződött a nép-
tánccal, és később is sikert sikerre 
halmozott. Ezüstpitykés szólótán-
cos, aki éveken át a békési óvodás 
gyermekek körében hintette el a 
néptáncolás örömének magvait, 
megadva nekik a magyar népi kul-
túra alapjait. Közvetlen, szelíd sze-
mélyét szeretik a növendékei, akik 

közül máris többen követték a pá-
lyán – hangzott el az eddigi legfia-
talabb díjazottról, aki egy sujtásos 
mellényt ajándékként. 

Az ünnepségen Vámos Zol-
tán alpolgármester mondott kö-
szöntőt, melyben mások mellett 
a szervező Nefelejcs Békési Kul-
turális és Hagyományőrző Köz-
hasznú Egyesület hagyományokat 
ápoló és a következő generációk-

nak továbbadó, közérdekű és nem 
szűnő lendülettel végzett tevé-
kenységét állította középpontba. 
A díjat ezen egyesület tagságának 
a szavazatai nyomán adják át 12 
éve olyan békési személyeknek, 
akik a helyi kulturális- és okta-
tásügyért, valamint a civil társa-
dalom erősítéséért különösen so-
kat tesznek. 

Szegfű Katalin 

Filmvetítések havonta
Nagyszámú filmkedvelő volt je-

len a Püski Sándor Könyvtár sze-
zonnyi vetítésén, a Filmklub negye-
dik évadjának kezdetén. Mivel az 
előző tavaly márciusban a korona-
vírus-járványhelyzet miatt idejeko-
rán és befejezetlenül abbamaradt, 
most ősztől mindenekelőtt az ak-
kor elmaradt filmeket vetítik le. Így 
került az óriási kivetítő vászonra el-
sőként A szerelem hullámhosszán 
című alkotás. Az 1993-as amerikai 
film két főszerepében Meg Ryan-t 
és Tom Hanks-et láthattuk. A vetí-
tést a Filmklub ötletgazdája és há-
zigazdája, Szegfű Katalin média- és 
filmtanár vezette fel. A film nagy 
siker volt a könyvtár olvasótermét 
megtöltő nézők között. 

A szervezők fontosnak tartják 
hangsúlyozni, hogy a vetítések ide-
jén is maximálisan betartják a jár-
ványügyi előírásokat. Arcmaszk vi-

selése kötelező és a székeket, fotelo-
kat is az előírt távolságra helyezik el 
egymástól. 

A „Szerelem – felemelkedés és el-
bukás” című sorozatban a követke-
ző vetítés október 14-én lesz, ami-
kor A némafilmes című, sok szem-
pontból páratlan alkotás lesz látha-
tó. Az öt oscar-díjat elnyert és hat-
szoros BAFTA-díjas francia filmet 
2011-ben mutatták be és világszer-
te sikert aratott. 

A Filmklub előadásaira a belé-
pés továbbra is minden érdeklődő 
számára díjtalan. Hívják és várják 
a filmbarátokat. 

A nefelejcs díjjal 2020-ben elismert jeles két személyiség: okányi Mihály és 
szilágyiné szabó Ágnes.
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Jöjjön el!
Amennyiben 
szeretne az 

energiaszolgáltatóktól 
függetlenül élni.

Az utolsó ilyen 
jellegű lakossági 

támogatás! 

A TÁJÉKOZTATÓT
TARTJA A

TOP NRG 
ENERGETIKAI

VÁLLALAT
www.nullrezsi.hu

Helyszín 
és időpont:

Békés

 Kecskeméti Gábor 
Kulturális Központ

2020. okt. 14. 
szerda 

16:30 óra

Lakossági Felhívás
Zöldebb Élhetőbb Községért! 
(Zöldváros Program)

Tisztelt Lakosság!
Meghívom Önöket, az Unió által támoga-
tott, a házak, nyaralók, energetikai felú-
jítását szolgáló a Magyar Fejlesztési Bankon 
keresztül nyújtott támogatás bemutató-
jára. Várjuk azokat, akik korszerűsítenék 
a házaikat, (napelem, fűtéskorszerűsítés, 
nyílászáró csere, szigetelés stb.)  és sze-
retnék lenullázni fűtés és villanyszámláju-
kat.

Újítsuk fel energetikailag a házunkat 
ingyen milliókból!
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Cucu Laca szíve álmában 
szerelemre gyúl...

olyan volt, mintha mindig is 
ismerték volna egymást. Valami 
megmagyarázhatatlan vonzódás 
költözött közéjük. Malac Magnó-
liának hívták ezt a kis csodálatos 
malacszépséget. Laca még soha éle-
tében nem hallott ilyen különleges 
és szép nevet. Annyira illet is hoz-
zá, hiszen olyan illata és színe volt, 
mint annak a varázslatos virágnak. 
Laca nem tudta levenni róla a sze-
mét és viszont. Úgy piroslottak a 
malacpofik a levegőben, mintha a 
nap égette volna őket... Laca csak 
ámuldozott és eszébe röffent, hogy 
nem ez volt az, amiről Cucunagyi 
is mindig mesélt, csak eddig nem 
hitte el neki, hogy igenis van ilyen: 
szerelem első látásra! Nem mese, a 
fele se, színtiszta igazság. Laca szó-
hoz sem tudott jutni. Bár nem is 
kellett, csak repültek, egymás ke-
zét fogva, egymást bámulva, a szi-
várványok földjén és egén. Mintha 
valami láthatatlan erő vezette vol-
na őket. Nem volt szükség navigá-
cióra, nem mentek neki semmi-
nek, sőt szinte lebegtek, le és föl, 
édes remegéssel a gyomrukban. 
Laca nem bánta volna, ha örökre 

ebben a pillanatban ragadtak vol-
na... Aztán visszakerültek ismét a 
tisztásra. Magnólia megmutatta 
Lacának az egész vidéket a repülés 
alatt és miután leszálltak, táncolni 
kezdtek. Az édes szédülés tovább 
folytatódott és Laca ugyan hallot-
ta Magnólia hangját, de csak a tá-
volból, mintha egy édes álom lett 
volna. álom az álmában... Magnó-
lia elmesélte, hogy ő a kastély her-
cegnője, a szülei nagyon kedvesek 
és az udvar népével is nagy szere-
tetben, egyetértésben élnek. Min-
denkinek megvan a maga feladata 
és azt csinálja egész életében, amit 
maga választott, így mindenki na-
gyon boldog és elégedett. Magnó-
lia kérte Lacát, hogy most már ő 
is meséljen egy kicsit magáról. Így 
kicsit megrázta Laca a malacpofát 
és neki kezdett a mesének...

Kedves Olvasóim! A feladatunkhoz 
most egy nagyadag emlékezőképességre 
lesz szükségünk, mert fel kellene ele-
venítenünk, hogy mit is tudunk eddig 
Lacáról, mit mondhatott el Magnóli-
ának önmagáról. Soroljuk fel egy lap-
ra, írjuk le szép gyöngybetűkkel egy 
papírra! 

Hatlapos sütemény

 Hozzávalók 
 egy 20x30 cm-es tepsihez

Tészta:
- 250 gramm liszt
- 40 gramm zsír
- 50 gramm porcukor
- 7 gramm sütőpor
- 1 dl tej
Krém: 
- 500 gramm tej
- 100 gramm kristálycukor
- fél csomag vaníliás cukor
- 9 gramm kakaópor
- 60 gramm liszt
- 60 gramm vaj

 Elkészítése
A lisztet, a zsírt, a porcukrot és 

a sütőport morzsoljuk össze. Ad-
juk hozzá a tejet, és gyúrjunk tész-
tát. Egy ruganyos, sima tésztát kell 

kapnunk. Osszuk hat egyenlő rész-
re. Fontos, hogy ezt a tésztát nem 
kell pihentetni. Lisztezett munka-
lapon nyújtsuk 1 mm vékonyra. 
Előmelegített, 200 fokos sütőben 
süssük világosra 4-5 perc alatt. A 
krémhez a tejet forraljuk fel, eköz-
ben a kristálycukrot, a vaníliát, a 
kakaóport és a lisztet keverjük el. 
Erre a keverékre öntsük rá a forró 
tejet, alaposan keverjük össze és te-
gyük vissza az edénybe. Forraljuk 
fel és sűrítsük be. Adjuk hozzá a va-
jat és keverjük el, majd tegyük hű-
tőbe egy órára. Teljes kihűlés után 
állítsuk össze a süteményt. A lapo-
kat kenjük meg, rétegezve halad-
junk. Tésztával zárjuk a sort. 12 
órára tegyük a hűtőbe. Felszelete-
lés után porcukorral hintsük meg. 
Jó étvágyat! 

Rovatgazda: Horváth Hajnalka alkotóművész

Cukrász Álom
Rovatgazda: Mucsiné Fodor Hajnalka mestercukrász

Hajnal-tár
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Kiállítás a templomban 
Szeptember 17-én nyílt meg 

az a kiállítás a református temp
lomban, amely magyar tudósok
ról szól. A Magyarok Világszö-
vetsége bocsátotta a békésiek ren-
delkezésére azt a kiállítást, ame-
lyet szeptember 17-én nyitott meg 
Komlósi Ferenc a békési reformá-
tus templomban. A kiállítás anya-
ga híres magyar tudósok, nobel-

díjasok életrajzát és találmányait, 
szabadalmait tartalmazza. Az tab-
lókat az anyag terjedelme miatt a 
békési református templom karza-
tán, a lelátók oldalán helyezték el. 
A következő hetekben ingyenesen 
felkereshető a kiállítás, amelyet a 
Magyarok Világszövetsége térítés-
mentesen térítésmentesen adott át 
a békésieknek. 
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Győzelemmel kezdett a férfi kézicsapat
Az Optimum Solar-BFKC fel-

nőtt csapatánál is volt a nyáron át-
alakulás.

A hosszú tavaszi kényszerpihe-
nő után, július második hetében 
látottmunkához a csapat, Papp Bá-
lint vezetésével. Több edzőmérkő-
zésen tudták felmérni az erejüket a 
srácok. Szeptember 12-én elrajtolt 
a bajnokság, azonban háromból 

mérkőzésből kettőt elhalasztot-
tak. A békésiek Balassagyarmat-
ra utaztak volna szeptember 12-
én, azonban jelezte a hazai csapat, 
hogy COVID-19-re gyanús négy 
játékosuk, így a békési vezetőség-
gel egyeztetve az MKSZ felé bead-
ták előterjesztésüket a mérkőzés 
elhalasztására, amit a szövetség jó-
vá is hagyott. nagy várakozások-

kal állt az egyesület a második for-
duló előtt, azonban két nappal a 
mérkőzés előtt a Pick Szeged u22-
es csapata is egyeztetéssel kereste 
fel a klubot, hogy játékosaik tüne-
teket produkálnak, és már a tesz-
tek eredményére várnak. A Békési 
FKC vezetősége elsődleges szem-
pontként a játékosok egészségét 
tartja szem előtt, így természete-
sen belement a mérkőzés elhalasz-
tásába.

A harmadik fordulót már min-
denki nagyon várta. Talán ennek 
a mérkőzések nélküli időszaknak is 
köszönhető, hogy Nyíregyházán az 
Optimum Solar-BFKC olyan játékot 
produkált, amivel a hazai csapatot 13 
gólon tartotta. Remek védekezéssel, 
és bravúros kapus teljesítménnyel 
megszerezte első győzelmét a csapat. 
Nyíregyházi KC–Optimum Solar-
Békési FKC 13-21 (6-11). Haszilló 
hat, Varsandán három gólt lőtt. 

A FELnőTT nBI/B-S CSAPATunK 
2020/2021-ES őSzI SOrSOLáSA

Október 10. (szo.) 18:00 Optimum Solar-BFKC–FTC-Diagnosticum u22
Október 17. (szo.) 18:00 ózdi KC–Optimum Solar-BFKC
Október 24. (szo.) 18:00 Optimum Solar-BFKC–Hatvan 
november 14. (szo.) 18:00 Mezőkövesd–Optimum Solar-BFKC
november 21. (szo.) 18:00 Optimum Solar-BFKC–Kecskeméti TE
november 28. (szo.) 18:00 Mizse KC–Optimum Solar-BFKC
December 5. (szo.) 18:00 Optimum Solar-BFKC–Vecsési SE
December 12. (szo.) 18:00 DEAC NK. Kft.–Optimum Solar-BFKC

Innovatív hajtásos szamócatermesztés kezdődhet
Békés Város Önkormányza-

ta a napokban döntött arról, hogy 
mintegy 5 hektárnyi, saját tulajdo-
nú ültetvényen hajtásos szamóca 
termesztését valósítaná meg jövő-
beli Európai Uniós forrásból. Szak-
emberek bevonásával hónapokkal 
ezelőtt kezdődött meg az egyez-
tetés a krakkói Agrártudományi 
Egyetemmel. 

A Lengyel Szamóca Intézetben 

megvalósított projekt min-
tájára Békésen a helyi 
szociális szövetkezet és 
a Gál Ferenc Egyetem 
helyi szakképző isko-
lájának bevonásával kí-
vánják létrehozni a Bé-
kési Szamóca Intézetet. Az intézet 
célja, hogy népszerűsítse a magyar 
termelők körében az irányított sza-
mócatermesztés innovatív módsze-

reit, és bemutassa a szamó-
ca termesztésével kapcso-
latos legújabb módsze-
reket, kutatási eredmé-
nyeket. A partnerség 

hozzájárul többek között 
ahhoz, hogy a szamócakí-

nálat bővítése érdekében a legjobb 
fajtákat kiválasszák, mindemellett 
meghatározná a legjobb tápanyag-
összetételt és növényvédelmet an-

nak érdekében, hogy minél maga-
sabb hozamú lehessen a hazai ter-
més. A lengyel projekt az Európai 
Regionális Fejlesztési Alapból ka-
pott támogatást a megvalósítás-
hoz. Békés Város Önkormányzata 
a 2021-2027 Európai uniós fejlesz-
tési ciklusban az újonnan megjele-
nő K+F források bevonásával in-
dítaná el a szamócatermesztést 5 
hektár földterületen.  

Tilos görkorcsolyázni, gördeszkázni 
településünk egyes belvárosi részein

A képviselő-testület legutóbbi 
ülésén módosította Békés közterü-
let-használatára vonatkozó jogsza-
bályát. A rendeletben szabályoz-
ták, hogy a város mely részein ti-
los görkorcsolyázni, gördeszkázni, 
vagy olyan tevékenységet folytat-

ni, amely a járókelők nyugalmát 
veszélyezteti, zavarja vagy az ott 
tartózkodókra veszélyt jelent. Ezek 
a helyek: Piac tér – Múzeum köz 
– Széchenyi tér által határolt (szö-
kőkutas) tér; Erzsébet-ligeti dísz-
tér; Széchenyi tér 11-15. előtti (ár-

tézi kutas) tér; SPAR áruház mel-
letti parkoló; és Kossuth L. utca 
és Baky utca által határolt (Penny 
Market) terület. A rendelet egye-
bek mellett kitér arra is, hogy a 
rekortán borítású futópályán tilos 
kerékpárral, más kerekes jármű-

vel (pl. babakocsi, roller) közleked-
ni, görkorcsolyázni, gördeszkázni, 
szánkózni, állatot sétáltatni, a pá-
lya felületét bármilyen más módon 
rongálni vagy beszennyezni. 

Aki szabálysértést követ el, az 
pénzbírsággal sújtható.  
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Csendesül...
Október elején több jeles katolikus ünnep van. Most kettőről ejtsünk 

szót. Az egyik október 4-e, Assisi Szent Ferenc ünnepe, aki a ferences rend 
megalapítója, Olaszország, az állatok, a kereskedők és a természet védő-
szentje. Az egyik legnagyobb hatású középkori szent. Az első ferencesek 
igen szigorú életmódot folytattak. Az emberek látták, hogy soha egyetlen 
fillért nem fogadnak el, vidámak, és nagyon figyelmesek a szeretetben. Ez 
mindenkit megragadott. Néhány év múlva már ötezer testvér gyűlt össze. 
Ferenc pápai jóváhagyást kért közössége számára. III. Ince megáldotta őt 
társaival együtt és engedélyt adott nekik a prédikálásra. Amikor a szegény 
Assisi Ferenc és a világ felett uralkodó pápa találkozott, két véglet kép-
viselői néztek egymásra, akik azonban a szívük mélyén összetartoztak. A 
felülről lefelé kezdeményező és az alulról felfelé bontakozó megújulás kép-
viselői voltak ők, és egyesültek a közös műben: az Egyház megújításában. 

A másik jeles nap, Szűz Mária, Magyarok Nagyasszonya ünnepe (Patrona 
Hungariae) október 8-án, amikor megemlékezünk a Szűzanya velünk va-
ló különleges kapcsolatáról, a magyarokat oltalmazó pártfogásáról. Mindez 
Szent István királyhoz kapcsolódik, aki halála előtt felajánlotta országun-
kat Szűz Máriának. Szűz Mária tisztelete azóta is folyamatos. 

Dr. Pálmai Tamás

Békési festőművésznő 
állít ki a Csabagyöngyében

Görgényi Éva festőművész, rajz-
tanár kiállítása a megyeszékhelyen 
még október 12-ig megtekinthető. 
A Csabagyöngye Kulturális Köz-
pontban a Békéstáji Művészeti Tár-
saság kiállítóterében szeptember 
17-én Gnandt János, a közműve-
lődési csoport vezetője köszöntőjét 
követően Mitykó György közmű-
velődési szakember nyitotta meg a 
tárlatot. Ismertette Görgényi Éva 
indíttatását, művészetének leg-
fontosabb állomáshelyeit, meste-
reit, eddigi kiállításait. A mostani 
tárlaton pasztellel és olajjal festett 
csendéletek, tájképek és figurális 
alkotások tekinthetők meg. A táj-
képek látványvilága közvetlen él-
mény plain-air törekvéseket tükröz.  
A csendéletek és figurális kompozí-
ciók természetelvűek és részben az 
absztrakció határán mozognak. A 
kiállító művésznő szereti a világos, 
derűs hangvételt. Élénk, áttetsző 
színvilág jellemzi, elég expresszív 
hatásúak a képei. Két kép amerikai 
utazásról árulkodik: a Csendes-óce-
áni partvidék hullámmorajlása, va-

lamint a Crater-lake sajátos színvi-
lága ihlette meg az alkotót. orego-
ni kiállítókkal is volt közös tárlata. 
Görgényi Éva rendszeres résztvevő-
je alkotótáboroknak, mások mellett 
a lakiteleki Kárpát-medencei peda-
gógustelepet látogatja. Tervei közt 
szerepel, hogy felvételt nyerjen a 
Magyar Alkotóművészek Országos 
Egyesületébe. Alkotásai megtekint-
hetők továbbá a Békéstáji Művé-
szeti Társaság weboldalán, a www.
bekestaji.hu címen.  Sz. K.
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Szépkorú köszöntése
A 90 éves vagy azt meghala-

dó korúak méltán megérdemelt 
köszöntése a polgármester fel-
adata városunkban.  Kálmán Ti-
bor a számára is örömteli okból 
engedte át ezt a tisztet a napok-
ban. Polgár Sándorné Csapó Má-
ria 90 évvel ezelőtt Békésen szü-
letett. Az akkori családi otthonuk 
a Kispince utcában állt. A házas-
ságkötésük utáni évben, 1951-
ben tanyára költöztek férjével, 
ahol 1972-ig éltek. Földművelés-
sel, állattartással foglalkoztak. 
Ezután visszaköltöztek a város-
ba, innentől a nyugdíjba vonu-
lásáig a RUTEX-ben dolgozott. 
A mai napig egészségesen, korá-
hoz képest fizikailag és szellemi-
leg fitten éli szépkorú éveit. Egy 
fia, két unokája és azok családja 
a három dédunokával köszöntötte 

őt a születése napján, és kívántak 
neki még nagyon hosszú, tartal-
mas és boldog éveket. 

Mariska néninek az unokája, Polgár 
zoltán - alpolgármesteri minőségében 
is - adhatta át az orbán viktor minisz-
terelnök úr által aláírt emléklapot.


