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

2020. január 14.  XXVIII. évfolyam 1. szám

Jubilált a fúvószenekar újévi koncertje
Az idei esztendő első szombatján, január 4-én, a kulturális központban, már 15. alkalommal tartotta meg újévi koncertjét a Békés
Városi Ifjúsági Fúvószenekar.
A hangverseny az év első társadalmi eseménye is, így a hagyományokhoz híven az ünnepi köszöntőbeszédet városunk polgármestere, Kálmán Tibor mondta el.
Az idei koncerten a néhány éve
Príma-díjban, és Civilek a Városért
elismerésben részesült, valamint
tavaly egy nívós szakmai zsűritől kiemelt arany minősítést kiérdemelt fúvószenekar, az elmúlt 14
év közönségkedvenceiből adott elő
jónéhányat.  (Folytatás a 4. oldalon)

Fotó: GA-Pix Fotó.

Tizenötödik Teltház előtti fergeteges hangversennyel indult a kulturális év városunkban

Négy békési énekessel és helyi kórusokkal hangzott el a We Are The World című klasszikus popsláger.

Négyezer adag meleg
étel 2019-ben

Színházi előadás
a Magyar Kultúra Napján

A 2011 év elején életre hívott Hétkrajcár Hétvégi Gyermekélelmezési Program a rászoruló békési családok gyermekeinek étellel való
megsegítését végzi. 2019-ben 23 alkalommal összesen négyezer adag
meleg étel jutott így nehéz körülmények között élő gyerekekhez.

Heltai Jenő legsikeresebb, legtöbbször játszott és legtöbbet
emlegetett színpadi játékával, A
néma leventével tiszteleg Békés
a Magyar Kultúra Napja előtt
a Kecskeméti Gábor Kulturális
Központban január 22-én, szerdán 19 órától.

A Hétkrajcár Egyesület folyamatos tevékenységét vállalkozók, ma-

gánszemélyek és civil szervezetek
támogatják. (Folytatás a 4. oldalon)

A Mátyás király idejében játszódó romantikus történetet a budapesti Éless-Szín
kétfelvonásos vígjátékában, a
Madzagos Színházbérlet harmadik előadásaként tekintheti meg
a közönség.
(Folytatás az 5. oldalon)

Háromszáz megmentett kutya
Fotó: Gazsó János.

Több mint háromszáz kutyát és ötven macskát vett gondozásba
2019-ben az „Esély” állatvédő Egyesület. Évértékelő interjú a vezetővel, Kocsorné Szabados Erikával.

Az idei utolsó ételosztáson, adventben, 320 adag meleg étel jutott a rászoruló
gyerekekhez és családjaikhoz.

- Milyen évet zártak a békési állatvédők tavaly?
- Az egy évvel korábbihoz képest
valamivel jobbat. 2019-ben 305 kutyus és 50 cica került gondozásunkba. Az összes hozzánk bekerült ku-

tyát és cicát féregtelenítjük és megkapják az összes vakcinát a betegségek elkerülésére, illetve a kötelező
oltásokat, chipet is. Tavaly 249 kutyát és 32 cicát adtunk örökbe.
(Folytatás a 3. oldalon)
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Önkormányzati hírek, felhívások

Békési újság

Megkezdődött a záportározók kitisztítása

Békési konyhakertek
a legszebbek között

A békési Cigányvízláda medrében pályázati forrásból végeztek kotrást decemberben. A fejlesztés a „Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések” TOP-2.1.3-16 kódszámú pályázati felhívás
keretében benyújtott „Békés, csapadékvíz-elvezetés kialakítása II.
ütem” című projekt megvalósítása, melyre Békés Város Önkormányzata mintegy 378,4 millió forint vissza nem térítendő támogatást nyert.

„A legszebb konyhakertek” – Magyarország legszebb konyhakertjei országos programban két békési versenyzőt is a legszebbek közé
terjesztettek fel. A Hajdúnánáson megrendezett ünnepélyes díjátadásra a Gál Ferenc Főiskola, Békési Szakképző Iskola, Gimnázium
és Kollégium intézmény kategóriában, míg Dán Jánosné magánszemélyként lett jelölve.

Kálmán Tibor, a település polgármestere hangsúlyozta, ez a beruházás a már korábban megvalósított projekt I. ütemének foly-

tatása. Az I. ütemben csapadékvíz-csatorna kialakítása valósult
meg Dánfokon, a Keserűsor utcai,
Tárház utcai, Nevelő utcai, Dózsa
György utcai területeken. A fejlesztéseket most tovább folytatják
az újabb nyertes projektből. El-

sődleges cél Békés városában csapadékvíz-csatornák létesítése, felújítása, tározók rekonstrukciója, a
belvíz-veszélyeztetettség csökkentése. A Cigányvízláda a város egyik
víztározója, záportározója, tisztán tartása fontos annak érdekében, hogy a csapadékvíz-elvezető
rendszer működése biztosított legyen. A záportározóban iszapkotrás valósul meg, az ott felgyülemlett nádat, iszapot kitisztítják. A
záportározó a déli részén összeköttetésben áll a malomasszonykerti
csatornával. A projekt részeként
továbbá a Malomasszonykertben
történik felújítás, a Fonó utcai csapadékcsatorna felújítása, a Kalász
utcai csapadékcsatorna építése és
a Décseri utcai csatornák rekonstrukciója, valamint az úgynevezett
Puskaporos tó kotrása is megvalósul.

Ebédrendelés a Polgármesteri
Hivatal konyhájától
A Békési Polgármesteri Hivatal konyháján, munkanapokon házias ételekből készített napi menü igényelhető elvitelre. (Kiszállítást nem vállalnak.)
Igényléseiket a hivatal nyitvatartási ideje alatt minden nap 14 óráig
tehetik meg személyesen vagy telefonon. A kedvezményes menüre való igényüket a szociális szolgáltató központban jelezhetik, a Jantyik u. 1.
szám alatt.
Menü ára
650 Ft
450 Ft
(szociálisan
rászoruló
személyeknek)

Hol vehető át?
Békési Polgármesteri Hivatal konyhája (bejárat a
Piac felől) munkanapokon 11:00-13:30 óra között
Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ Idősek
Klubjaiból vihető el vagy helyben fogyasztható el
munkanapokon 11:30-13 óra között

A Békési Polgármesteri Hivatal konyhája telefonszáma: 66/411011/170-es mellék (Csorba János konyhavezető).

A Békés városában megszervezett „A legszebb konyhakertek
– Magyarország legszebb konyhakertjei” országos program helyi fordulójára jelentkezők közül
a zsűritagok a Békési Szakképző
Iskola és Dán Jánosné kertjét értékelték - a szigorú pontrendszer
alapján - a legszebbnek. A programot települési szinten májusban
hirdette meg Békés Város Önkormányzata, ezt követően a háromtagú zsűri júliusban és augusztusban két szemlét tartott. A helyi
verseny díjazására az idei Madzagfalvi Napok keretében került sor.

Pár héttel ezelőtt a hajdúnánási
Kéky Lajos Városi Művelődési Központ adott otthont a díjazottak ünnepségének. Elismerő oklevelet kapott Békés Város Önkormányzata,
a két felterjesztett résztvevő, valamint a békési zsűritagok - Hegyesi
Gáborné őstermelő és Kovács Julianna gazdaboltos - és a program
koordinátora, Zsombok Ágnes. Az
okleveleket dr. Viski József vidékfejlesztésért felelős államtitkár-helyettes, Kovács Szilvia, a verseny programigazgatója, Karcag város alpolgármestere, és Szóláth Tibor, Hajdúnánás polgármestere adta át.

Tájékoztatás afrikai
sertéspestissel kapcsolatban
A Békés Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és
Földhivatali Főosztály Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztálya BE/23/11-2/2019.
számú határozatában foglaltak
alapján Békés város területét
vaddisznókban megállapított
afrikai sertéspestis betegség elsődleges előfordulása miatt afrikai sertéspestissel fertőzött
területnek minősítette. A fertőzött területen elrendelt intézkedé-

seket BE/23/11-2/2019. számú határozat tartalmazza, mely szerint
a területileg illetékes járási hivatalnak valamennyi sertéstartó telepre megfigyelési zárlatot
kell elrendelnie. Részletes felvilágosítás a Békés Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztály
Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztályán kérhető. A határozat a bekesvaros.hu
weboldalon olvasható.

aktuális

Békési újság

Háromszáz megmentett kutya
(Folytatás az 1. oldalról)
Minden örökbeadásnál meggyőződünk róla, hogy megfelelő-e az
állat számára az új otthon és ezek
után ivartalanítva, oltva, chipezve
kerülnek új gaz
dáikhoz. 58 alkalommal olyan kutyát fogtunk be
utcán, amelyben volt azonosító,
így őket azonnal hazaszállítottuk a
gazdához. 132 kutyust és 12 cicát
ivartalanítottunk.
- Mindig felhívjátok a figyelmet
a felelős állattartásra és az ivartalanítás fontosságára. Voltak mégis
kirívóan durva esetek?
- Számos alkalommal mentünk
állatkínzás helyszínére, amikről bejelentést kaptunk. Minden esetben
leellenőrizzük a bejelentéseket, és
ha kell, a hatóság bevonásával intézkedünk. Sajnos sok ilyen eset
volt tavaly is: zsákba kötve kidobott kiskutyák, lezárt dobozba kirakott kiscicák. A sort még sajnos
tudnám folytatni. Minden városi
nagyrendezvényen, ahol megjelenünk, tanítjuk az embereket a felelős állattartásra illetve az ivartalanítás fontosságára.
- Hogy sikerült az állatvédők
karácsonya?
- Negyedik alkalommal rendeztük meg a „Karácsony a kidobott
állatokért” rendezvényünket. Nagyon jól sikerült, rengetegen eljöttek és elhozták karácsonyi csomagjukat a kiválasztott állatkáiknak. Az állatok boldogok voltak,
rengeteg simogatást kaptak. Nagyon sok család érkezett gyerekek-

ÁLLÁSAJÁNLAT
Az „Esély” Állatvédő Egyesület
állatgondozót keres
közmunkaprogram keretén belül.

Munkaidő: napi 4-6 óra,
heti 5 alkalommal
(megbeszélés alapján, hétvégén is).

A munkakört hosszútávon gondolkozó személyeknek hirdetjük, nem
alkalmi munkást keresünk. A munkavégzés kutyák között zajlik, nagyrészt a szabadban!
Jelentkezés
és bővebb tájékoztatás:
0036-70/94-73-504,
0036-20/399-78-09.
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Közérdekű információk
Ügyeletes gyógyszertár
január 11-18.
Jázmin Patika (Rákóczi utca)
január 18-25.
Turul Patika (Piac tér)
január 25. - február 1.
Oroszlán Patika (Kossuth u.).
Gyógyszertári ügyelet
hétfőtől-péntekig 18-20 óráig, vasárnap és ünnepnap 9-11 óra valamint 17-18 óra között vehető igénybe. Egyes patikák szombaton is nyitva tartanak.
Orvosi ügyelet
A Kossuth utca 16. szám alatt (a volt Tüdőgondozó épületében) érhető el.
Telefon: 66/414-514.

Az állatvédők karácsonyán az állatok is jóval több törődést kaptak, mint az év
bármely más napján.

kel, ezt látni és tapasztalni hatalmas öröm volt. Külföldről, postán is érkeztek a csomagok, többen átutalásokkal segítettek. Ös�szességében több mint 120 ember
gondolt a kidobott állatokra karácsonykor. Száraztáp adományt
kaptunk továbbá a békési Fidelitas
szervezettől.
- Sikerült fejleszteni valamit a
gyepmesteri telepen?
- Nagyon nagy segítség volt,
hogy a Napkerék Kft. lefedte 15
kennelünket, így most már nem
áznak a kis mentvényeink. Kaptunk jó pár kutyaházat is, amire
mindig nagy szükségünk van. Köszönjük szépen mindenkinek, aki
2019-ben támogatta egyesületünket adója 1%-os felajánlásával, a tagok a tagdíjaikkal. Az adományozók tárgyi illetve pénzbeli segítsé-

get nyújtottak. Köszönjük az örökbefogadó gazdiknak, akik új esélyt
adtak egy szebb életre. Köszönjük
a Polgármesteri Hivatalnak, hogy a
halál helyett az életet biztosítja Békés város kidobott állatkáinak. Köszönjük mindenkinek, aki bármilyen kicsivel is, de hozzájárul a védenceink gondozásához. Köszönjük
a Békési Újságnak, hogy a lapban
megjelenhetnek fotók állatkáinkról, ezzel esélyt kapva arra, hogy
meglátja a gazdája és érte jön. Az
idén is számítunk a felsoroltak segítségére, hiszen e nélkül nem tudnánk folytatni az állatok mentését,
gondozását. Mi, békési állatvédők,
a mentéseket és az ellátást és mindent, ami ezzel jár, továbbra is társadalmi munkában végezzük, az év
365 napján.
Szegfű Katalin

Változnak a helyi adónemek
Újításként az alapkutatás, alkalmazott kutatás vagy kísérleti
fejlesztés vonatkozásában igénybe
vehető adókedvezmény bevezetését fogadta el Békés Város Képviselő-testülete. Kálmán Tibor polgármester kiemelte, hogy a kutatás és fejlesztés területén dolgozó
vállalkozások, gazdasági társaságok számára biztosított adókedvezménnyel nemcsak a helyi vállalkozásokat szeretnék helyben tartani,
hanem az ilyen érdekeltségű cégek-

nek lehetőséget nyújtanának ezzel
arra, hogy Békésen alapítsanak telephelyet. Bízik abban, hogy a helyi iparűzési adó ilyen jellegű változtatása új munkahelyek megjelenését teszi lehetővé a településen.
A vállalkozó az alapkutatás, alkalmazott kutatás vagy kísérleti fejlesztés adóévben elszámolt közvetlen költsége 10%-ának megfelelő
összeggel csökkentheti az adóját.
Az egyéb adónemekben nem történik változás. 


Anyakönyvi hírek
Házasságkötés:
Petneházi Zoltán és Jónás Éva Alexandra.
Sok boldogságot kívánunk!
Elhunytak
Mikó Józsefné Gál Karolina Ilona (61 évesen,
Bélmegyer), Lakatos Menyhért (65), Sipos
Lászlóné Nyilas Anna (91), Miklós Imréné Fábián Zsuzsanna (87), Dr. Bárány Ilona (61), Gurzó
György (65), Kovács Ferenc (70, Mezőberény),
özv. Nagy Istvánné Bátori Eszter (94, Murony),
Szabados Istvánné Pap Zsófia Anna (71),
Csontos Lajos Péter (64), özv. Jenei Györgyné Szegedi Mária (82, Bélmegyer), Nagy Lajos (89, Bélmegyer), Turbucz Istvánné Nagy
Mária (65), Kindli Istvánné Kovács Zsuzsanna
(79, Murony), Jónás Sándor (77), Kis Mihályné Lipcsei Margit Eszter (60), Papp János (70),
özv. Batizi Sándorné Fekete Rózsa (90, Bélmegyer), Szirmai Frigyesné Bótos Erzsébet (86),
Molnár Sándor (61), özv. Csukás Jánosné Csurka Zsuzsanna (89), Bakucz János (80), özv. Balogh Lászlóné Csapó Anna (87).
Nyugodjanak békében!

Békés, Szarvasi út 27.

66/640-955

Egyházi vagy polgári kegyeleti
szolgáltatás bármely temetőben.
Ügyelet: 0–24-ig

30/25-12-102

békési-tem

Temetkezési
szolgáltatás

Békés, Piac tér 1.

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

Békési újság

Négyezer adag meleg étel 2019-ben
(Folytatás az 1. oldalról)
Az ételosztás az Emberi Erőforrások Támogatáskezelő, Bethlen
Gábor Alapkezelő Zrt. és a Nemzeti Együttműködési Alap mintegy 1,75 millió forintos támogatásával, valamint Kállai Sándor békési vállalkozó önzetlen felajánlásával valósulhatott meg egész évben. Békés valamennyi nagyobb
konyhája, sőt szinte az összes helyi étterem is csatlakozott a programhoz. Minden esetben az intézmények és a szakemberek ingyen,
társadalmi munkában segítik a
karitatív akciót.
Jelenleg is több száz olyan gyermek van fenn a listán, akiknél nem
mindig biztosított a hétvégi, otthoni étkezés zavartalansága. Éppen

ezért az étkezésben résztvevők névsora havonta
körforgásszerűen változik.
Minden család személyre
szóló levélben értesülhet
arról, hogy a gyermekük
számára készülő meleg
ételt egy hónapon át hol és mikor
vehetik át és vihetik haza. A szervezésben résztvevők kontrollálják
is az átvételt, hogy valós igények
mentén haladjon a program.
2019 decemberében, a Hétkrajcár Egyesület hagyományos évzáró rendezvényén adták át a Kálmán Tibor által szervezett Mága
Zoltán koncertből befolyt összeget a Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ, az Együtt Kön�nyebb Közhasznú Egyesület és az

Aranykosár a Gyermekekért Alapítvány részére.
Ez összesen 480 ezer Ftos adományt jelent a számukra. Szintén a támogatói esten mondtak köszöntet Izsó Gábornak - aki
korábbi polgármesterként a program kezdeményezője volt - eddigi
segítő munkájáért, és hogy szívén
viseli a gyermekélelmezési programot.
Az év zárásaként mintegy 150
családban élő 320 gyermek részesült a nagy adventi osztásban,
amikor a meleg étel mellé egyegy mákos és diós bejgli is jutott
az ünnepi asztalra. Kálmán Tibor
polgármester személyesen kívánt
boldog karácsonyt a programban

résztvevőknek, a helyszínen osztotta maga is az ételt, képviselőtársaival együtt. Az eseményt követően kiemelte, az egyesület tagjainak és önkéntes segítőinek tevékenysége meghatározó a településen, a program fenntarthatósága
érdekében mindenki a maga lehetőségeivel és energiájával járul hozzá ahhoz, hogy a szervezet újabb
anyagi forrásokhoz juthasson a célok megvalósításához.
A „HÉTKRAJCÁR” Hétvégi
Gyermekélelmezési Programhoz ön is csatlakozhat. Számlaszám:
53200077-1109510300000000 (Békés Takarék Szövetkezet). Továbbá támogathatja a nemes célt adója 1 %-ának
felajánlásával. 


Jubilált a fúvószenekar újévi koncertje
Tizenötödik Teltház előtti fergeteges hangversennyel indult a kulturális év városunkban

(Folytatás az 1. oldalról)
A koncert elején elhangzott a
Zrínyi induló, a végén pedig a
Radeczky- és a Szamosmenti induló. Felcsendült Johann Strauss Kék
Duna keringője, a norvég Edward
Grieg műveiből egy válogatás, egy
pasodoble, a Spanyol cigánytánc,
valamint egy slow fox könnyűzenei
szám. Idén sem maradt el a John
Williams filmzenéiből való összeállítás sem, valamint egy másik,
rajzfilmslágerekkel. A tragikusan
fiatalon elhunyt zenésztársuk, Erdei Peti emlékére egy holland ze-

neszerző zeneművét adta elő a fúvószenekar.
A koncerten, mint hosszú évek
óta mindig, a Grácia Mazsorett
Csoport békéscsabai és gyulai táncosai is felléptek. Társastánc is
volt, Csík Krisztina és Szőke Balázs jóvoltából. A hagyományokhoz híven szóló produkciók szintén elhangzottak a hangversenyen.
Novák Attila, a Monti csárdást játszotta tangóharmonikán. Bondár
Kristóf marimbán adta elő zeneszámát. Csökmei Gergő pedig írógépen „zenélt”. A hangversenyen

közreműködött négy békési énekes is. Csordás Ákos és Rácz Renáta
három számban mutatta meg művészetét, Zsombok Réka kettőben.
A koncert érzelmi csúcspontjaként
ők hárman, kiegészülve Molnár
Katival, az 1985-ös Live Aid segélykoncert We Are The World című
jól ismert dalát adták elő, együtt a
Békési Kistérségi Óvoda és Bölcsőde Kórusával, valamint a református gimnázium leánykarával.
A koncert végén hozták nyilvánosságra, hogy szorgalmas és példamutató szakmai munkájukért

kik lettek az év zenekari tagjai.
Őket minden évben a tagok maguk közül titkos szavazással jelölik.
Az elismerést ezúttal Medvegy Nóra Napsugár (szaxofonos) és Bondár Máté (tenorkürtös) kapták.
A közel háromórás hangverseny
utáni pohárköszöntőjében Polgár
Zoltán alpolgármester biztosította
a népes vendégsereget arról, hogy
a városvezetés öt évig – regnálása
alatt – biztosan támogatni fogja városunk fúvószenekarát, ahogyan az
elmúlt másfél évtizedben is tette.
Zsombok Imre

hírek, jegyzet

Békési újság

Különdíjas Mahovics Tomi

Tomi a táncos szólista és táncospár
kategóriát ugyan nem nyerte meg
végül, de a számos különdíj egyikét
kiérdemelte, melynek értéke egymillió forint. Gratulálunk a fiatal
táncos újabb országos sikeréhez!

Színházi előadás
a Magyar Kultúra Napján
(Folytatás az 1. oldalról)
Főbb szerepekben: Nyertes Zsuzsa, Mihályi Győző, Koncz Gábor, Ruttkay Laura, Hegedüs Miklós, Urbán Andrea, Valler Gabriel-

Jegyzet

Viselet
Fotó: GA-Pix Fotó.

A „Fölszállott a páva” című néptáncos-népzenés tehetségkutató
tévéműsor döntőjében is igazolta tehetségét ifj. Mahovics Tamás.
A Belencéres Néptáncegyüttes 11
éves szólótáncosa a közmédia közkedvelt műsorának december 20-i
fináléban eleki román lunga elnevezésű táncot adott elő, kiváltva a zsűri és a közvélemény tetszését, egyben folytatva azt a verseny kezdetekor, édesapjával egyben felkészítőjével, Mahovics Tamás néptáncpedagógussal kitűzött
célt, hogy megmutassák és népszerűsítsék a Békés megyei táncokat.

la, Csonka Anikó, Borbáth Ottília,
Kertész Péter. Rendező: Éless Béla.
Jegyárak: 2900 Ft, 3400 Ft, 3900
Ft. Minden érdeklődőt szeretettel
várnak.


Nagyház Pince Borozó
Vállaljuk rendezvények, lakodalmak,
ballagások, családi összejövetelek
lebonyolítását 100 főig.
Lakodalmas menü: 6500 Ft/fő!

ÉTELKISZÁLLÍTÁS!!!

Legyen a vendégünk 2020-ban is!
Nagyház Pince Borozó
Békés,
Széchenyi tér 6.
Nyitva tartás:
hétfőtől-csütörtökig
11-15 óráig,
pénteken 11-14 óráig.
Rendezvény esetén
a nyitva tartás igény
szerint változhat.
Telefonszám:
0036-30/32-22-424.
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Visel: ruhát hord. Elvisel: eltűr
valakit, valamit. Megvisel: testileg,
lelkileg igénybe vesz. Kivisel: magát, rossz példát mutat. Viselet:
amit ruhaként hordunk. De érthető kissé átvitt értelemben is, mint
ahogy Böjte atya mondta minap.
Pedig éppen neki és övéinek
volt már elég baja az életben.
Mégis mosolyogva hirdetik a jót,
a derűt. A testi, szellemi fogyatékkal élő gyermekek békési tanintézményének Mikulás-ünnepségén felhőtlen, őszinte volt a kacaj.
A bűvész, a kis ajándék, egyáltalán az odalátogatás zsigerien pozitív lelki reakciókat eredményezett. Válaszúton is bárkit megkérdezhetsz. Pedagógus, szakácsnő,
ballagó és óvodás a kérdésre, hogy
vagy, kapásból és mosolyogva
mondja: jól! Nem siránkozik, nem
elégedetlenkedik, nem nyomkodja fásultan vagyont érő telefonját,
miközben már örülni sem tud egy
szaloncukornak. Ám a nagyokkal sincs minden rendben. Pedig
már akkor is jobb volna a világ,
ha mindenki csak azt viselné, ami
neki való. Mondjuk saját valódi
nemzeti viseletét. Amire büszke,
és melynek csórt csillámai nem
vakítják el annyira, hogy más népek, nemzetek viseletének szépségét ne lássa. Gyökössy Endre találta ki ezt a szójátékot: gyűl-öl,
gyűl-ölet! Öl és ölet, pedig helyette csak az él és éltet vagy még inkább a német ajkúaktól jól ismert
élni és élni hagyni kellene. De
amíg magunkkal nem engesztelődünk ki, Istennel és embertársainkkal sem tudunk. „Addig meg
– mondja Varga László püspök –
gyűlöljük, utáljuk magunkban a
bűnöst, rejtegetjük, mert elhitették velünk, hogy Isten csak akkor
szeret, ha jók vagyunk. Pedig Ő
szereti bennünk a bűnöst is. Ha
engedjük, hogy egészében szeressen bennünket, szerethetővé válnak embertársaink is, akik ugyanolyan bűnösök, mint mi, csak nekik máshol szorít a cipő. A keresztények többségének nagy hibája,

Pálmai Tamás
hogy matatnak a kakiban. Elkövetik a bűnt, aztán pedig kenegetik magukra, meg másokra is.
Pedig nem kell a bűnt elemezni, magunkat igazolni, egyszerűen csak ki kell mondani: bocsáss
meg! Számos pszichoszomatikus betegséget a harag okoz. Ha
megbocsátunk, akkor kiterítjük a
trágyát a mezőre, amiből aztán új
élet fakad.”
Mennyire egyszerű és érthető
szavak. Tán így kellene prédikálni mindenkinek. Vagy úgy, mint
Csaba testvér: „A magyar nemzet
nagy fazekában pénzből, autóból,
házból van elég, de jókedvből, derűből, hitből és reményből kevesebb. Aki arra fogad, hogy itt a világvége, hogy a globális felmelegedésben megsülünk, veszíteni fog.
Van remény, van holnap, van jövő.
Érdemes gyereket vállalni, tartós
tejet venni, mert nincs olyan probléma, amit ne lehetne megoldani.
Ebben hiszek, és szeretném mindenki szívében felébreszteni ezt a
hitet, reményt és bizalmat.”
Akár a válaszútiak, Csaba testvér gyerekei is csillogó szemű, tudatosan jövőt tervező emberkék,
akik szeretnek olvasni, énekelni,
rajzolni, zenélni, focizni. És hobbiként egyikük sem említi a számítógépes játékokat, az okos-telefont vagy más kütyüt. Épp ezért
optimizmus és boldogság árad ki
és szét belőlük. „Adja az Úr, hogy
az az öröm, jókedv, az a gyermeki pajkosság, amivel Krisztus közénk jött, legyen a mindennapi viseletünk. Öltözzünk szeretetbe!”
– mondta Böjte Csaba. Aki ismételten igazat szólt. Ezen veretes szavak és gondolatok kellemes
rabságából kívánok mindenkinek
áldott örömmel viselhető, boldog
új esztendőt!
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Békési újság

„A tolmácsot is megérinti, ha hiteles az üzenet”
Nemrégiben Magyarországon járt Nick Vujicic, szerb származású,
Ausztráliában karok és lábak nélkül született, nemzetközileg ismert motivációs tréner, keresztény prédikátor és „Nem adom fel”
címmel tartott óriási érdeklődéssel kísért előadásokat a fővárosban.
Az erről készült riportfilmet a Magyar Televízió karácsonykor mutatta be. Az előadásokon a békési Makovei Róbert tolmácsolta a
szavait. Vele beszélgettünk.
- Nick Vujicic erőteljesen üzeni, hogy ne úgy nézz magadra és
másokra, hogy csak a külsőt látod,
hanem lásd meg magadban és másokban, hogy milyen értékek jöhetnek belülről, amelyek a szűkebb és

Fotó: Lettner Krisztina.

- Milyen felvillanyozó élményt,
új és megkapó gondolatokat kaptál
te magad a Nick-kel való találkozások és a tolmácsmunka során?
- Az utóbbi évtizedekben sokféle tolmácsolási munkát végeztem,
sokakkal megismerkedtem. Nem
mindenkivel könnyű együttdolgozni, de Nick-kel azt tapasztaltam,
hogy ő partnernek tekinti a tolmácsot, és ki is fejezi a megbecsülését.
Világszerte ismert előadó, közel 80
országban járt már, megtelnek a nevére az arénák, mégsem kezeli le az
embereket. Másrészt az az üzenet,
amit hirdet, hogy soha nem szabad
feladni, nagyon hiteles a szájából.
Végtagok nélkül született, és bizony a tízes évei elején neki is voltak nehéz időszakai, még az életét
is kész lett volna eldobni. De Isten
megszólította őt, életében helyreállt a remény. Nem kell ahhoz kéz
és láb nélkül születni, hogy az ember nehéz helyzetben lévőnek érezze magát, ezt mindannyian átélhetjük időnként. És amikor ilyen helyzetünkben találkozunk olyan személlyel, akinek nagyságrendekkel
nagyobbak a gondjai, és aki mégis
tud nem pusztán pozitívan gondolkodni, hanem istenhittel élni, és erről tömegeknek beszélni, akkor ez
megérinti az embert. Így engem is!
- Hogyan érte el, hogy szerinte
már nem fontos, hogy vannak-e
végtagjai, a lélek és a tudat az
egyedüli, ami számít?

alacsony önértékeléssel, a hiányai
hangsúlyozásával, mint a büszkeséggel.
- Milyen gyakran kérnek fel hasonló keresztény nagyrendezvényeken tolmácsolási munkákra?
- Szűkebb körben, a pünkösdi-karizmatikus vagy evangéliumi
keresztény körökben viszonylag
gyakran, jó néhány országos nagyrendezvényen tiszteltek már meg
bizalmukkal a szervezők. Amikor 2016-ban Magyarországon járt
Nick Vujicic, egyik előadásán én

Makovei Róbert (jobbra) és Nick Vujicic a budapesti előadáson.

tágabb környezetünk számára értékessé tehetnek. Széppé tehetnek,
de nem olyan értelemben, ahogy
a hétköznapokban gondolunk a
szépségre. Ha lefejtjük a burkot, ha
a gondolataink már nem magunk
körül forognak, akkor észre fogjuk venni, hogy milyen értékesek
vagyunk az emberek szemében és
Isten szemében. Szerintem sokkal
több ember küzd ezzel, tehát az

Kéményellenőrzés
Békés megyére vonatkozóan a 2020. évi kéményseprő ipari társasházi sormunka ütemterve alapján Békés városában 2020. január 6. és 2020. július 31. közötti időpontban kerül sor az ellenőrzésre. A sormunka ütemtervvel és a tevékenység ellátásával kapcsolat minden további információ megtalálható a www.kemenysepres.
katasztrofavedelem.hu weboldalon. 


tolmácsoltam. Az idei rendezvénysorozaton – kettő előadást tartott
Budapesten, a Papp László Sportarénában, kettőt pedig Erdélyben,
konkrétabban Kolozsváron és Sepsiszentgyörgyön – végig én voltam
a magyar tolmács. Az egyik szervezővel, az „Ez az a nap!” Szervezőirodával, 6-8 éve állok kapcsolatban. Más jellegű, nem keresztény
rendezvényeken is tolmácsolok.

- A mindennapok munkája
mennyire köt téged Békéshez?
- Szakfordító és tolmács vagyok.
Szakfordításom a lelkészvégzettségem miatt a teológia-hitéletre, illetve közgazdász mivoltomnál fogva a pénzügyre terjed ki elsősorban. Nemzetközi nyelvi szolgáltató céget építek, emiatt én magam
egyre kevesebbet fordítok, inkább
csak mazsolázok a kedvemre való
munkák között. Ez a feladat egyértelműen Békéshez köt, itteni irodából koordinálom a többnyelvű
projekteket. Ezért örülök, ha tolmácsolásra kapok felkérést, ami
kimozdít.
- Honnan tudsz ennyire jól angolul?
- Az angoltanár nővérem kezdett el tanítani felsős általános iskolás koromban. Aztán 15 évesen
alkalmam nyílt fél évet Angliában eltölteni. Teljesen angol környezetben voltam, ott tanultam
meg elfogadható szinten beszélni
angolul. Hazatérve tanítani kezdtem, előbb gyerekeket, aztán felnőtteket is. 17 éves koromtól tolmácsolok egyházi berkekben, de
eleinte nem üzleti alapon – tehát
nem megélhetést biztosító tevékenységként –, csak hobbiból csináltam. Később édesapámat meghívták Torontóba egy magyar
nyelvű gyülekezetbe lelkésznek, és
én is velük tartottam. Másfél évig
tartózkodtam Kanadában, és bár
alapvetően magyar közösségben
voltunk, azért volt alkalmam gyakorolni az angolt. Békésre 1998ban, főiskolai tanulmányaink után
költöztünk haza a feleségemmel,
Nikivel. Azóta itt élünk, három
szép szál fiunk van.
Szegfű Katalin

Hamarosan mindenki
megkapja a falinaptárt
Az önkormányzat tájékoztatja a tisztelt lakosságot, hogy néhány háztartás nem kapott 2020. évi városi falinaptárat a hulladékszállítási rendet
mutató éves naptárral együtt. A naptárak kézbesítését január végéig pótolják. Szíves türelmüket és megértésüket kéri a városvezetés.


Békési újság

Békési sorsok, békési arcok

Megálmodom, megfestem
,,Festményeimet megálmodom, majd álmaimat megfestem”mondta Vincent Van Gogh. Hasonlóan alkot Fábián Julianna
amatőr festő is, de ő emellett beveti a technikát. Beszéljen erről
ő maga!
kel teli és gyorsan szárad. Olajjal
és akvarellel is szoktam festeni, de
csak ritkán. Főleg az absztrakt képeknél ragasztót kenek fel, amit
megszórok szemcsés anyaggal. A
kezdetnél még én sem tudom mi
lesz belőle, menet közben alakul
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Testi sértés
A Békési Rendőrkapitányság
rendőrei január 8-án előállítottak
két férfit. A testvérek a gyanú szerint Békésen, a Kossuth Lajos utcában, január 1-jén a hajnali órákban
szóváltásba keveredtek egy férfival,
akit többször megütöttek és megrugdostak. A rendőrség testi sértés
bűntett miatt indított büntetőeljárást ellenük. A bántalmazott férfi
nyolc napon túl gyógyuló sérülést
szenvedett.

Fess
Rochilde

50%-os VÁSÁR
január 20-tól!

▶ gyerek cipő, ruha,
dzseki
▶ függöny, sötételő
▶ táska
▶ kesztyű
▶ melegítőalsó
ALKALMI RUHA VÁSÁR:
egyet fizet,
kettőt vihet!

Fotó: Szegfű Katalin.

- A Madzagfalvi Napok kiállításainak rendszeres vendége vagy.
Mióta is festesz?
- A szabadidőmben amatőr festészettel foglalkozom, már tíz éve
komolyabban. Hat éven át jártam
Békéscsabára rajzszakkörbe, hogy
fejlesszem magam. Nyaranta alkotótáborokba megyek tapasztalatokat szerezni. Valójában már gyermekkoromban is magával ragadott
a rajzolás, a festészet varázsa. Aztán
az élet úgy hozta, hogy a családom
s a munka mellett nem volt időm
erre a hobbimra. Mikor nyugdíjas
lettem, újra felfedeztem magamnak ezt a csodálatos világot.
- Nem tartasz attól, hogy „tizenkettő egy tucat” leszel?
- Biztos, hogy sok amatőr festő van a városban, de mindenkinek megvan a maga egyéni stílusa. Az enyém az absztrakt, mellyel
párhuzamosan klasszikus képeket
szintén festek.
- Mitől függ, hogy éppen mit festesz?
- Szívesen örökítem meg a tájak
szépségeit, a virágok pompáját, de
csendéleteket, absztrakt képeket és
néha portrékat is készítek. Megfog
egy táj szépsége, magával ragad
egy hangulat és szeretném másoknak is megmutatni, ami rabul ejtett. Sokat fotózok is, hogy a pillanatot tökéletesen tudjam visszaadni később.
- Milyen technikákat használsz?
- A legszívesebben akrillal dolgozom, mert szagtalan, így lakásban sem zavaró, gyönyörű színek-

gos amatőr kiállításra szintén bejutott a raklapra festett képem, amit
a Veszprém Plázában állítottak ki.
Tagja vagyok a „Tízek csoportjának”, mely művészeti csoportot a
MANK is támogatja.
- Mit szabad tudni a magánéletedről?
- Születésemtől fogva békési vagyok. Két felnőtt fiam van és ők
már önálló életet élnek. Van két
lányunokám a nagyobbik fiamnak

Interjú

burgonyavásár!
ki. Szerintem a belső lényem jön
elő ilyenkor.
- Csak úgy saját kedvtelésből alkotsz vagy…?
- Elsősorban magamnak festek,
de dolgozom megrendelésre is vagy
kiállításra készülve, vagy csak egyszerűen ajándékba, hogy örömöt
szerezzek vele valakinek.
- Milyen sikerekkel dicsekedhetsz?
- Békésen a kulturális központban két önálló kiállításom volt már,
csoportos kiállításon a békéscsabai
könyvtárban és a Csabagyöngye
Kulturális Központban többször is
jelen voltak a képeim. Két pályázaton nyertem díjat és egy orszá-

köszönhetően, egyikük 21, a kisebbik négyéves. Elváltam és egyedül
élek. Nyugdíjas vagyok jelenleg,
korábban 34 évig egy vízügyi cégnél dolgoztam.
- Mit remélsz a jövőtől?
- Remélem, hogy még többet
tudok festeni, hogy még több kiállításra kapok meghívást, s persze
minél több képet tudok eladni. Arról is álmodom titokban, hogy egyszer még tengerparton is hódolhatok a hobbimnak. A legfontosabb
mégis az, hogy minél több időt
tölthessek a családommal.  Gugé
Következő beszélgetőtárs: Urban
csekné Sebestyén Marianna óvodape
dagógus.

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

Békés, Teleki u. 17.
Tel.: 66/411-023

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

Adószám:
18392607-1-04.
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Hirdetmény

Békési újság

Csapadékvíz-elvezető
rendszer fejlesztése Békésen
Békés Város Önkormányzata pályázatot
nyújtott be „Békés, csapadékvíz elvezetés kialakítása II. ütem” címmel, mely pályázat
100%-os támogatás intenzitás mellett 378,4
millió Ft támogatást nyert el.
A projekt konkrét célja a fejlesztéssel érintett területek (Malomasszonykerti csatorna,
Babilon sor, Fonó utca, Kalász utca, Kereszt
utca, Décserikerti csatornák) csapadékvíz elvezetésének kialakítása oly módon, hogy azok
alkalmasak legyenek a vízgyűjtő területeiken
keletkező rendkívüli mértékű csapadékvizek
befogadására, zavartalan tovább vezetésükre
és a helyi befogadóba juttatására, valamint a
belvizek gyűjtését és ideiglenes tározását végző Cigányvízláda és Puskaporos tározó kotrása valósul meg annak érdekében, hogy a gyűjtőhálózatból összegyülekező vizek ideiglenes
tározása megoldott legyen.

Hogyan járulhat hozzá a lakosság
a víz helyben tartásához?
Egyáltalán, miért fontos a víz visszatartása?

fizetett hirdetmény

A különböző médiumokból hallhatjuk, olvashatjuk, hogy Földünkön jelenleg klímaváltozás megy végbe. Azonban tapasztaljuk is az
évszakok változékonyságát, a megszokotthoz
képest enyhébb, avagy sokkal hűvösebb időjárást. De nem csak a hőmérsékletben észlelhetjük a változást, hanem a különböző csapadékformák hiányában, vagy azok sokkal intenzívebb, egyszerre nagyobb mennyiségben való
megjelenésében.
E jelenségek miatt is fontos a városi környezet
csapadékvíz elvezető rendszereinek korszerűsítése, jobb kiépítése. Azonban kiemelendő,
hogy a mérnöki, nagy beruházás igényű

infrastruktúra kizárólagos
fejlesztése nem ad fenntartható megoldást a városi elöntések kockázatának csökkentésére, a lakosság, a közintézmények
és a vállalkozások vezetőinek részvétele a megelőzésben és a víz kezelésében
ugyanolyan fontossággal bír, mint az infrastruktúra kiépítése.
A 20. századi városépítészben elsődleges
szempont lett a burkolt felületek kiépítése, a
zöldfelületek visszaszorítása. Ez a szempont is
hozzájárul ahhoz, hogy a mai heves esőzéseket
a jelenlegi elvezető rendszerek nem képesek,
vagy csak lassabban tudják elvezetni, úgynevezett elöntések alakulnak ki. Azonban ez a
szemlélet nem csak a közterületeken játszik
nagy szerepet, hanem a magánberuházások,
lakóépületek tervezésénél, kivitelezésénél is.
Ez a zöldfelületek csökkentésében, burkolatok
növelésében nyilvánul meg, hogy minél gyorsabban „szabaduljanak meg” a csapadékoktól.
A mai világban azonban ennek ellenkezőjét
kellene előtérbe helyeznünk.
A csapadékvíz egy részének helyben tartása azért fontos, mert így a csatornarendszerbe kevesebb víz érkezik. Ennek két lehetősége van: a beszivárgás lehetőségének növelése
és a tározás.
A víz talajba való beszivárgása a burkolatlan
felületek arányának növekedésével értelemszerűen emelkedik. A vízzáró felületek arányának csökkentése korlátozott, de nem lehetetlen.
A fentiek alkalmazásával, vagy azokra törekvésével nem csak az elöntések számát csökkenthetjük, hanem ami talán még ennél is
fontosabb, ha részlegesen is, de visszafordíthatjuk a kedvezőtlen folyamatokat, mellyel

közelebb kerülhetünk a természetes állapotra
jellemző ökológiai helyzethez.
A városi környezetben egy-egy zöldfelület fejlesztésnél, a kialakult környezeti viszonyok révén a növényfajok megválasztásánál is elsődleges szempont a „várostűrő” fajok alkalmazása. Ez röviden annyit jelent, hogy szárazságot-, légszennyezettséget tűrő fajokkal ültetjük be városainkat, melyek esetleg nem is az
adott flóra természetes fajai, de az általunk
kialakított környezetben, már-már élhetetlen
körülmények között csak ezek az egyedek képesek életben maradni.
A vizek visszatartásával ezen a helyzeten is lehetne segíteni, a több csapadékkal, jobb városi klíma kialakításával, az eredetileg honos
fajok is képesek lesznek városainkban élni. Ezt
„kicsiben” a saját kertünkben, vagy a házunk
előtti közterületen is elérhetjük, ha megfelelő vízgazdálkodással megtartjuk, vagy lassabb
elfolyásra bírjuk a csapadékokat, így a természetes ökológiai folyamatok könnyebben mehetnek végbe.
A projekt Európai Uniós támogatás segítségével,
a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg.
Projekt címe:
Békés, csapadékvíz elvezetés kialakítása II. ütem
Projekt azonosító:
TOP-2.1.3-16-BS1-2017-00011

Minimálisan emelkedtek az új évben
a piaci bérleti díjak
Megtárgyalta és döntött a békési képviselő-testület a piaci bérleti díjak csekély mértékű emeléséről. 2019-ben Békés Város Önkormányzata rekonstrukciós munkálatokat hajtott végre a békési piacon, melynek révén az árusok kulturáltabb
környezetben kínálhatják portékáikat. A díjtétel

emelésére azért volt szükség, mert az éves bevétel nem fedezi már teljes mértékben a kiadásokat.
Kálmán Tibor polgármester elmondta, ahhoz,
hogy ez kiegyenlítődjön, a most elkezdett új évben, 10 százalékkal megemelte a piaci terület bérleti díjait a grémium. 


A MAGIX FATELEPen
a Szarvasi utca 70. szám alatt

(a régi vágóhídi fatelep helyén)

Folyamatosan
kapható:
Tölgy, bükk tűzifa
konyhakészen és kugliban.
szállítás Békésre
és muronyba!
Érdeklődni: 06-70/281-09-41.

hírek, interjú

Békési újság

Staféta

Név: Ökrös Sándor Zsolt
Foglalkozás: vállalkozó
Kedvenc film : A Gyűrűk Ura
Kedvenc étel, ital: toros káposzta, Fanta
bodza
Kedvenc hely: Körös-part
Kedvenc idő töltés: küzdős por t

Megváltoztatják a diákpolgármester választási rendjét Békésen. Mivel Békésen csak két
középfokú oktatási intézmény
van, így az a javaslat született,
hogy ne választással, hanem delegálással jelöljenek diákpolgármestert. Azt a tanulót, akit alkalmasnak talál az erre a célra
létrehozott munkacsoport.
Kálmán Tibor polgármester munkacsoportot hívott életre,
melyben a település oktatási intézményei képviseltetik magukat.
Következő ülésük célja az lesz,
hogy meghatározzák azokat az
irányvonalakat, amelyek mentén
haladni szeretnének a diákönkormányzat munkáját illetően. Kialakítják a munkatervet és meghatározzák azokat a kapcsolódási
pontokat, amelyek alapján közös
programokat tudnak szervezni az
intézmények. A településvezető
felajánlotta, hogy a város költségvetéséből elkülönítenek majd egy
meghatározott összeget, amellyel
a diákönkormányzat tagjai gazdálkodhatnak. Az idei diákpolgármestert, Borbély Istvánt a város újévi fogadásán, január 17-én
iktatják be. 


- Milyen út vezetett el oda, ahol
most tartasz, családilag és a pályádon?
- Kisgyermekkoromban több
időt töltöttem kórházban, mint
otthon, az orvosok azt mondták,
hogy soha nem sportolhatok a
szívbetegségem miatt, mert bele
is halhatok. Ennek ellenére tízéves
koromban elkezdtem a kajak-kenu sportot és 9 évig csináltam kisebb-nagyobb sikerekkel. Ezután
elkezdtem a küzdősporttal foglalkozni, ahol nemzetközi sikereket is
elértem. Ebben a két sportágban
több mint 100 érmet szereztem,
ebből kb. 60 aranyérmet, több kupát és egy Európa-bajnoki övet
tudhatok magaménak. Azt gondolom, hogy a kitartásomat és a
küzdő szellememet a sportnak köszönhetem. 19 éves koromban lettem vállalkozó, először csak másodállásban, majd később, úgy tíz
éve főállásban. Párommal 2,5 évet
külföldön töltöttünk, megtapasz-

taltuk, hogy milyen magyarként
külföldön dolgozni, távol a barátoktól és a szeretteinktől. Hazatérésünk után ismételten vállalkozó
lettem, ekkor megnyitottuk a piaci falatozót. Nemsokára megszületett a kislányunk is. Ezt követően felpörögtek az események, még
elszántabb lettem, tenni akartam
azért, hogy itthon biztonságban
tudjam a családomat, ne kelljen
újból külföldön dolgoznunk. Ezért
egy régi álmunkat valóra váltva
megnyitottuk tavaly decemberben
a City Falatozó Étterem, Kávézó és
Pizzériát.
- Mit tartasz az eddigi legnagyobb sikerednek?
- Amit eddig elértem az életben, csak magamnak köszönhetem. Megdolgoztam és megküzdöttem mindenért, és a mai napig
ezt teszem. Ez nagyon nehéz a mai
világban itthon, de akinek van kitartása és tud küzdeni, az elérheti
a célját.

Rovatgazda:
Serfecz Dávid

Fotó: Gazsó János.

NÉVJEGY

Megújul a diákönkormányzat
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- Hogyan képzeled el az életedet
pár évtized múlva?
- Annak örülnék a legjobban,
ha 10-20 év múlva a családommal ugyanígy Békésen élhetnénk
és folytathatnánk azt, amit elkezdtünk. Hiszen „a tegnapot nem
tudjuk visszahozni, de rajtunk áll,
hogy a holnapot megnyerjük-e.”
A Stafétát Dobi Istvánnak adom to
vább.

A hagyományoknak megfelelően vacsorával indította az új esztendőt a Békési Újság munkatársi
köre. A január 10-i rendezvényen a
kihívásokat Szegfű Katalin főszerkesztő értékelte. Elmondta, hogy
az új esztendő sok változást rejt,
amikből a legfontosabb, hogy újra kéthetente fog megjelenni a lap.
Az újonnan megválasztott városvezetés felismerte, hogy a Békési Újságra szükség van, eljut a háztartásokhoz, a békési polgárokhoz, akik
szeretik a sokszínűségét, gazdag
tematikáját és hiteles hírforrásként
tekintenek rá. Ezért úgy döntött
az új városirányítás, hogy a jövőben
nagyobb felületet vásárolnak meg
a lapból, ami lehetővé teszi újra a
gyakoribb megjelenést. A koráb-

Fotó: GA-Pix Fotó.

A Békési Újság munkatársai is megkezdték az évet

Jó hangulatú vacsorával indította 2020-at a Békési Újság munkatársi gárdája.
Állnak (balról jobbra): Gazsó János, Durkó Krisztián, Barkász Sándor, Szegfű
Katalin, Serfecz Dávid, Apáti-Nagy Lajos, Zsombok Imre. Ülnek (balról jobbra):
Szilágyiné Szabó Ágnes, Mucsiné Fodor Hajnalka, Horváth Hajnalka, Varga Irma, Szabóné Kis Edit.

ban bevezetett és az olvasók tetszését elnyerő lapformátumváltás és
16 oldalasra bővülés is megmarad.
A főszerkesztő megköszönte minden munkatárs: szerző, fotós, tördelő, terjesztésben résztvevő eddigi munkáját, amelyre a jövőben is számít a kiadó Családért
Alapítvány. Külön is megköszönték Szilágyiné Szabó Ágnes cikkszerzői tevékenységét, mert ő a
jövőben már nem vállalja az sikeres anyanyelvi rovat írását. Szintén
megszűnik a Horgász szemmel című horgászrovat. Ugyanakkor két
új szerző debütál 2020-ban: Horváth Hajnalka gyerekrovattal, míg
Mucsiné Fodor Hajnalka cukrászati rovattal gazdagítja ezután a Békési Újságot.
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hirdetés

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

Békési újság

Apróhirdetések

Ingatlan

Ingatlan 10 millió Ft fölött

Tisztelt olvasóink!

Kétszobás, jó állapotú kertes ház eladó 11,8 millió Ft-ért. Érd.: 30/434-22-97.

Lapunkban KIZÁRÓLAG olyan
ingatlanhirdetéseket teszünk közé,
amelyben FELTÜNTETIK
AZ INGATLAN IRÁNYÁRÁT is.
Megértésüket köszönjük.
Ingatlan 2 millió forintig
Lakható hétvégi ház gyümölcsöskerttel eladó.
Irányár: 1,8 millió Ft. Érd.: 66/634-372, este.
Ingatlan 2-5 millió Ft között
Békési kövesút mellett, Murony felé tanya eladó
gyümölcsössel, 13 AK szántóval. Irányár: 2,2
millió Ft. Érd.: 70/218-59-72.
Alpesi faház Gyula-Városerdőn eladó. Irányár: 5
millió Ft. Érd.: 70/36-44-087.
Ingatlan 5-7 millió Ft között
Fábián u. 11. szám alatt felújítani való ház eladó
5,5 millió Ft-ért. Tel.: 66/634-832.
Adyn egyszobás, 3. emeleti lakás eladó. Irányár:
5,8 millió Ft. Tel.: 20/93-73-818.
A Magyar utcában családi ház eladó. Irányár: 6,1
millió Ft. Érd.: 20/491-03-21.
Kertes házamat emeleti lakásra cserélném. Ár:
6,2 millió Ft. Tel.: 70/36-11-973.
Damjanich u. 16. számú ház nagy portával, nagyon jó helyen eladó. Irányár: 6,5 millió Ft. Érd.:
66/739-770, bármikor.
Csatárkerten tanya eladó kövesút mellett, melléképülettel, nagy udvarral, komfortos, sürgősen
6,5 millió Ft-ért. Tel.: 30/96-18-765.
Deák Ferenc utcában felújításra szoruló háromszobás nagykertes családi ház sürgősen eladó.
Irányár: 6,5 millió Ft. Érd.: 20/320-95-25.
Mátra utcai régi típusú, egyszobás, de nagy telekkel rendelkező házamat elcserélném tömblakásra. Irányár: 7 millió Ft. Érd.: 30/402-26-37.
Kinizsi utcában kétszobás, összkomfortos,
régi típusú ház eladó. Irányár: 7 millió Ft. Tel.:
20/435-53-36, 30/635-47-04.
Ingatlan 7-10 millió Ft között
2+félszobás, nappalis családi ház eladó a Mátyás király utcában 7,2 millió Ft-ért. Tel.: 70/3613-776.

Kert, szántóföld
Kert eladó a Malomasszonykertben, gazdasági
épületekkel. Érd.: 30/468-73-38.
Sebők kertben 1192 m2-es zártkert eladó, kövesúthoz közel. Víz, villany, téglaépítésű nyaraló, pince, kamra, melléképületek, mosdó. Tel.:
70/645-31-79.
Szécsénykertben 1040 m2 kert eladó. Víz, villany, szerszámtároló van. Érd.: 20/285-18-50.

Jármű, alkatrész
Régi motorkerékpárt vennék: Simson, MZ, Jawa,
Pannónia, egyéb. Maximum 50 ezer Ft-ig. Tel.:
20/49-52-173.
Simson motorkerékpárt keresek megvételre,
bármilyen állapotban. Keresek még bármilyen
motorkerékpárt, mopedet, alkatrészeket is. Tel.:
66/412-862, 70/36-68-635.
Új és használt MTZ alkatrészek és szerszámok,
kulcsok eladók. Érd.: 66/411-857, este.
Újszerű elektromos rokkantkocsi eladó. Tel.:
70/218-59-72.
Régi motorkerékpárokat, autókat keresek, gyűjtök. MZ, Simson, Jawa, stb. Tel.: 70/598-68-67.

Állat
Kukoricán tartott 4-5 kilós hízott kacsa eladó.
1000 Ft/kg. Érd.: 70/216-37-03, délután.
2 db vágókecske eladó. 30/437-38-80.

Társkeresés
Ötvenes nő komoly kapcsolatot keres korban
hozzá illő független férfival. Tel.: 20/380-32-35.
Látássérült, zárkózott, komolyzenét kedvelő,
27 éves békési fiatalember feleséget keres. Tel.:
70/268-68-15.

Szolgáltatás
Figyelem! Az apróhirdetés szolgáltatás rovata NEM ingyenes. A vállalkozók árajánlatért
keressenek minket! Tel.: + 36-30/432-20-30.
E-mail: bekesiujsag@gmail.com.
Hűtők, fagyasztók, kombinált hűtők javítása. Szívós Ferenc. 0036-70/311-99-07.

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

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

ingyenes apróhirdetés!
INGYENES LAKOSSÁGI APRÓHIRDETÉS LEADÁSA
A KÖVETKEZŐ HELYEN LEHETSÉGES:

CERKA papírbolt (Piac tér), könyvtár (Széchenyi tér)
Valamint elküldhető e-mailben: bekesiujsag@gmail.com

Maximális terjedelem 15 szó.
Mobiltelefonoknál a számok elé ez szükséges: 0036
Leadási és beküldési határidő: január 21. kedd 12 óra

ÁLLÁSAJÁNLAT
Betanított állandó
SEGÉDMUNKÁSOKAT
keresünk Szentesre
baromfi-feldolgozóba,
mindennapi hazajárással,
két műszakban!

Juttatások:
 920 Ft-os órabér
+ műveleti bér
 havonta 25 000 Ft
mozgó bér
 négyhavonta
120 000 Ft-os hűségpénz
 havonta baromficsomag
 napi meleg étkeztetés
További információ
telefonon:
0036-30/743-78-79.
Egyéb
Akció! Száraz kemény konyhakész tűzifa
eladó. 3100 Ft/mázsa. Tel.: 0036-20/3966642.
Eladó: 3 fázisú terménydaráló, 20-kg-os CO2
szénsavpalack teletöltve, falhoronymaró, flex
sarokcsiszoló 125-ös (Bosch). Tel.: 20/36-05705.
Eladó: kisméretű bontott tégla, 300-as keltetőgép, nyúlketrecek. 20/597-35-84.
Műkő virágváza párban (temetőbe vagy teraszra
alkalmas) eladó. Tel.: 30/813-03-94.
Első világháborús tüzérségi kard fellelt állapotban eladó. Tel.: 30/513-19-56.
2 db benzines láncfűrész betegség miatt eladó:
3 LE-s Makita és 2 LE-s Stihl. Tel.: 30/822-4788.
Rácsos gyerekágy, etetőszék, üstház eladó.
Érd.: 20/440-53-28.
Eladó: nagyméretű kutyaház, 3 db gázpalack,
105x110 cm méretű fiaztató láda. Tel.: 70/9495-581.
Eladó: háromrészes ülőgarnitúra, rekamié, gázpalack, előszobafal, 26-os női német kerékpár,
37-38-as munkásbakancs, női bundák, kabátok,
mindenféle ruhanemű, barackpálinka, szilvapálinka, ablakszárnyak. Érd.: 30/905-49-14.
Légpuskát vennék 10 ezer Ft-ig. Rossz, régi is
érdekel. Régi mozsarat, vasalót, kardot, bajonettet, régi pénzt, egyebeket vennék. Tel.: 20/4952-173.
Békési Kalendáriumot keresek megvételre a következő évekből: 2008, 2009, 2010, 2011, 2012,
2013, 2015, 2016. Tel.: 66/643-971.
Régi német márkát, osztrák schillinget vennék.
Tel.: 30/513-19-56.
Makita benzines láncfűrész 3LE, 45-ös láncvezetővel eladó, vagy értékegyeztetéssel hízóra
cserélhető. Tel.: 30/822-47-88.
5 db rádió, 2 db néprádió, 50-60-as évekbeli
összecsukható faágy és sok egyéb eladó. Tel.:
20/445-63-48.

Bosch gáztűzhely eladó 5000 Ft-ért, a sütő kialszik. Érd.: 30/533-80-08.
Tavasszal 4 m3 cseréptörmelék ingyen elvihető.
Naimann varrógép eladó. Érd.: 66/634-207.
630-as Slavia légpuska újszerű állapotban eladó. Tel.: 30/513-19-56.
Eladó: 26-os női kerékpár, 60 kg-os kovács ülő,
nagy lemezvágó fogasíves olló, zsáktűzőgép,
kapcsos tűzőgép, nagy hegesztő, régi rádiók,
petróleumlámpák, olajvászon festmények, tempera festmények, réztárgyak, régi szerszámok,
Zsoltáros könyvek, Bibliák, régi tányérok, evőeszközök, disznótoros teknő állvánnyal. Révész.
u. 7. Tel.: 66/413-716.
Vásárolnék régi disznótoros asztalt, hústokot,
lócát, padot, gyaluasztalt, satupadot, teljes hagyatékot. Tel.: 30/245-69-25.
Dormeo AloVera 90x200x16 cm vastagságú
ágymatrac új állapotban, reális áron eladó. Érd.:
30/357-18-43.
Vadonatúj 10 kg-os nagykalapács eladó. Érd.:
66/411-857, este.
Music center rádióval, masszázsfotel, víztisztító,
munkapad székkel, demizsonok, befőttes üvegek, új gyümölcscentrifuga, 2 db kézi súlyzó.
Tel.: 30/272-43-50.
Női és férfi bőrkabátok, új bundák, újszerű vérnyomásmérő hagyományos fonendoszkóppal,
bőröndök, katonaláda, elektromos fűnyíró. Tel.:
30/272-43-50.
Idared és Jonagold alma eladó 200 Ft/kg áron.
20/243-98-31.
Asztalos gyalupadot, szorítókat, táblásítót, oszlopos fúrógépet keresek megvételre. 20/472-96-58.
Új vadászfegyverszekrény és új vadászhátizsák
eladó. Vaságy matraccal eladó. Érd.: 30/90740-66.
Falusi vagy tanyai ásott kútba 6 m-es 5/4 colos vascső szívókosárral, szivattyúcsatlakozással 4000 Ft-ért eladó. 70/236-35-37.
Eladó: háromfázisú kompresszor 15 ezer Ft-ért,
cserép 40 Ft/db, és motoros húsdaráló eladó.
20/472-96-58.
Új gyümölcscentrifuga eladó 20 ezer Ft-ért.
20/243-98-31.
Lemezhordók termény vagy esővíz tárolására,
és egy mázsa súlyokkal eladó. Tel.: 30/998-3981.
32-es magyar, Szarvasi gyártmányú húsvágógépet keresek megvételre. Tel.: 66/411-857, este.

Esküvői fotózás
- kreatívtól a lakodalomig!
- Jegyes fotózás
- Családi események megörökítése
- Keresztelők
- Babafotózás
Telefon: +36-30/46-73-199
+36-30/95-82-349
E-mail: gapixfoto@gmail.com
Webcím: www.gapixfoto.hu
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A Békési Kistréségi Óvoda és
Bölcsőde, továbbá a Dr. Hepp Ferenc Általános Iskola teljes tantestülete részt vette azon az előadáson, melyet Uzsalyné dr. Pécsi Rita
pécsi neveléskutató, főiskolai tanár
„Okos eszközök gyermekeink kezében” címmel tartott január 6-án
a Kecskeméti Gábor Kulturális
Központban.
Az előadó hazai és nemzetközi
kutatások és publikációk alapján
kijelentette, hogy három éves korig nem volna szabad a kisgyermekek kezébe okos eszközt adni, elsősorban a még kialakulatlan és sérülékeny idegrendszerük miatt. A
mindennapi gyakorlat ugyanakkor azt mutatja, hogy az okos eszközöktől való függőség akár már
ebben az életkorban kialakulhat,
rendszerint a rossz szülői minta és
az engedékenység miatt. A szakember az óvodáskorúak és az alsósok esetében is szigorú korlátok
felállítását sürgette, például médiamentes övezetek és médiamentes időszakok kijelölését. Ellenkező
esetben szinte garantált a későb-

Fotó: Gazsó János.

Sportoljon és ne a kütyüt
nyomogassa a gyerek!

Az okos eszközök megterhelik a kisgyermekek idegrendszerét – mondta
el előadásán Uzsalyné dr. Pécsi Rita
főiskolai tanár.

bi életkorban levetkőzhetetlen figyelemzavar, a kreatív gondolkodás és az intelligencia visszafejlődése. Uzsalyné dr. Pécsi Rita beszélt
még a közösségi média és az online játékok lelki és viselkedésbeli
veszélyeiről is. Az oktatási szakértő
a valóságos játékot, a természetben
való sportolást, a művészeteket és a
zenét ajánlotta a digitális eszközök
túlzott használata helyett.
Szegfű Katalin

225 kilónyi adomány
a Fidelitas tagjaitól
Közeledve a karácsonyhoz, a Fidelitas békési csoportja adománygyűjtésbe kezdett. Két helyi szervezet önzetlen segítését tűzték ki célul. A
Dr. Illyés Sándor Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő iskola, Kollégium és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménybe az óvodások mindennapi foglalkoztatását segítő, nagy teljesítményű
lamináló eszközt vittek, majd ellátogattak az állatvédők által fenntartott
Békési Gyepmesteri Telepre. Az utcára kitett állatok részére juttattak el
több mint két mázsa száraz tápot. A gyepmesteri telep munkatársa elmondása szerint ekkora mennyiség 10-12 napig elég.
– Büszke vagyok a békési csoport tagjaira, akik az első hívó szóra ajánlottak fel pénzadományt, hogy együtt, közösen segíteni tudjunk – mondta a Fidelitas békési csoportjának elnöke. Serfecz Dávid elmondta továbbá, hogy több mint 60 ezer forint gyűlt össze, melyből pontosan 225 kg
állateledelt tudtak vásárolni egy helybéli árustól. Fontosnak tartjuk, hogy
lehetőség szerint helyi vállalkozóktól vásároljunk – emelte ki.

Hirdessen a Békési Újságban!
Hívjon minket! Telefon: 0036-30/432-20-30.

KÖNYVAJÁNLÓ
A Dél-alföldi Talentum Akadémia kiadásában tavaly év
végén jelent meg az Erdős Pál
és Székely Árpád szerzőpáros
munkássága nyomán létrejött, A
Tiszák titkai I. – Egy család,
amely két miniszterelnököt
adott az országnak című könyv.
A kötet kronologikusan végig vezeti az olvasót a nagy múltú Tisza
család életútján, a mellékletek között pedig – ezidáig még soha nem
publikált – fényképek találhatók.

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

Figyelem!

Jöjjön el

a könyv ünnepélyes bemutatójára!

Időpont: 2020. január 21. kedd 17 óra
Helyszín: Csabagyöngye Kulturális Központ panorámaterme
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Békési újság

Ez történt Békésen 2019-ben - 1. rész
JANUÁR
▶ 2019-ben is a Békés Városi Ifjúsági Fúvószenekar fergeteges „B.Ú.É.K. Békés” koncertjével kezdődött az esztendő városunkban. A
hangverseny elején öt zeneszámból álló minősítő előadást adott a zenekar, melyet a jelenlévő szakmai zsűri kiemelt arany diplomával jutalmazott.
▶ Hagyományosan a vállalkozókat, az önkormányzati intézmények, a civil szervezetek és
az egyházak vezetőit, a helyi, járási és megyei
politikai elit és a megyei média képviselőit
hívták meg a városi újévi fogadásra, kulturális műsorra és pezsgős koccintásra, melynek először a kulturális központ színházterme adott otthont.
▶
A sokéves hagyományt folytatva kötetlen
hangulatú évindító vacsorán találkoztak egymással a Békési Újság munkatársai: a rovatok
gazdái, a cikkszerzők, a fotósok, a tördelés és
a terjesztés segítői.
▶ Molnár Ferenc önéletrajzi ihletésű darabját, Az üvegcipő című lírai szimbolista drámát mutatták be a Magyar Kultúra Napján a
Kecskeméti Gábor Kulturális Központban a
Körúti Színház művészei.
▶ Az év első szabadtéri rendezvényét a Békési
Német Nemzetiségi Önkormányzat szervezte meg, emlékezve a málenkij robotra 1945ben Békésről elhurcoltakra, akiknek a nevét
immár márványtábla örökíti meg a második
világháborús emlékmű közelében.
▶
Tizenhetedik jótékonysági bálját rendezte
meg a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége
békési csoportja a Sportcsarnokban. 282 vendég vett részt az eseményen, melynek bevétele ezúttal is a szervezet jótékony céljait segítette.
▶
Hagyományos disznótoros vacsoráját a tagok közében meghirdetett és nagy népszerűségnek örvendő pálinkaversennyel fűszerezte
meg a Békési Kisgazdakör.
FEBRUÁR
▶ A Kecskeméti Gábor Kulturális Központ hatodik alkalommal adott otthont a télbúcsúztató ünnepségnek, amelyre minden korosztályból érkeztek látogatók. A Farsangi Forgatag leglátványosabb része a kiszebáb elégetése volt.
▶ A békési római katolikus egyházközség és a
KÉSZ vendégeként Békésre érkezett és mintegy száz érdeklődő előtt tartott nagysikerű
előadást Eperjes Károly színművész.

▶ Csehországban tett látogatást Izsó Gábor polgármester vezetésével egy békési delegáció. A
mintegy 500 kilométerre fekvő Kyjov város
vezetőivel történt megbeszéléseken puhatolóztak a felek egy esetleges testvértelepülési
kapcsolat kiépítése felöl. A csehek a Madzagfalvi Napok idején viszonozták a látogatást.
▶ Elköszönt a Békési Kajak - Kenu Clubtól és
az NKM Szeged Vízisport Egyesülethez igazolt Laczó Dániel, a legeredményesebb békési kenus, továbbá a korosztályos világbajnok
sportoló edzője, Seller László.
▶ A mártírhalált halt békési születésű és itt
szolgáló Balogh Mátyás református lelkész
életét és tragikus halálát is felidézte megemlékező beszédében Kálmán Tibor alpolgármester a Kommunizmus Áldozatainak Emléknapján, február 25-én.
MÁRCIUS
▶
Megünnepelték az Újrapapír Világnapot
március 1-jén a Fürkész Központi Óvodában. A papír sokféle felhasználási lehetőségeit bemutatók tárták az érdeklődők elé a város
Zöld Óvodájában.
▶ A Dal című dalválasztó tévéműsor legjobb négy indulója közé jutott az Acoustic
Planet zenekar, melynek énekesnője a békési
Zsombok Réka.
▶ A TeSzedd szemétgyűjtési és településszépítő eseményt egy napon rendezték meg a várostakarítással március 23-án. A Fenntartható Térségért Alapítvány két helyszínre szervezett szemétszedést. Dánfok mellett a Fáy
András utcán a játszótértől az Omniáig az általuk mozgósított önkéntesek jóvoltából tisztult meg az Élővíz-csatorna környéke.

ÁPRILIS
▶ Április 2-án városunkban is megtartották
az Autizmus Világnapját a Dr. Illyés Sándor
Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola és Kollégiumban. A mű-

sor után vidám sétára indultak az érdeklődők a kollégiumtól a református templomhoz léggömbökkel és mécsesekkel. A templom a közvilágítás bekapcsolódásával egyidejűleg vált kék színűvé, mely az autizmus jelképes színe.
▶ Április 3-án ünnepélyesen átadták az Ady utca és a Baky utca sarkán kialakított szabadtéri kondiparkot, ahol tizenöt, úgynevezett „saját testsúlyos” sporteszköz kapott helyet. A
fejlesztés pályázati forrásból, az Emberi Erőforrások Minisztériumának pályázatán elnyert 17 millió forintos támogatásból valósulhatott meg. Önerő nem kellett hozzá.

▶ Megújult a békési Fidelitas vezetése. A csoport elnöke Serfecz Dávid, alelnöke pedig
Varga Péter és Vágási Soma Péter lett.
▶ Április 15-én az ünnepi képviselő-testületi
ülésen elismeréseket adtak át a település kiválóságainak. Díszpolgári címmel ismerték el
Nagy Sándor borászt, aki az elmúlt két évtizedben három köztéri szobrot adományozott
Békésnek. Hárman érdemelték ki a Békés
Városért kitüntetést. Balog Gáborné textilműves, Kádasné Öreg Julianna szociális munkás, valamint Bíró György tanító, népnevelő.
„Civilek a Városért” kitüntetésben részesült a
Meskete Meseszínház, a békési óvónők amatőr színjátszó társulata.

Hírösszefoglaló
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Ez történt Békésen 2019-ben - 1. rész
▶ Priskinné Sápi Tünde gyógypedagógus és
Dr. Farkas Éva radiológus főorvos kapta
2019-ben a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége által alapított és Békés Város Önkormányzata által is támogatott Sursum Cordadíjat.
▶ A századik jubileum napján megemlékeztek
az 1919. április 26-i román katonai vérengzés
12 civil áldozatára. A történelmi korszakra
dr. Erdész Ádám történész-levéltáros, a Békés
Megyei Levéltár igazgatója emlékezett, majd
a témában folytatott kutatásait foglalta össze
Szegfű Katalin újságíró.
▶ Órákon át küzdöttek a lángokkal a tűzoltók
április 26-án, amikor a Szánthó Albert utcában egy üzletház tetőszerkezete gyulladt ki
és nagy lánggal égett. Személyi sérülés nem
történt.
MÁJUS
▶ A közkedvelt Bikini együttes nagy érdeklődéssel várt és sokak által meghallgatott koncertje zárta a Békési Majálist május 1-jén a
Rendezvény téren. A nap folyamán tartották
meg a IV. Békés Megyei Ki-Mit-Tud? tehetségkutató verseny döntőjét, melyben 14 versenyző mérette meg magát. A győztes Merics
Nikolett énekes lett.
▶
Tizenkilenc önkormányzati bérlakást újíttatott fel az önkormányzat, melyeknek kedvező
bérleti lehetőségére az „Esélyt a fiataloknak”
pályázat keretében lehetett igényt benyújtani.
A pályázatnyertes személyeknek két évig nem
kell bérleti díjat fizetniük, csupán a rezsit, de
erre az időre lakáscélú megtakarítást kell vállalniuk.
▶ A húsz éve elhunyt, Munkácsy-díjas Janáky
Viktor békési keramikusművész életművét
bemutató nagyszabású kiállítás nyílt meg
a Békési Galériában május 10-én. A tárlatmegnyitón Ván Hajnalka, a Munkácsy Mihály Múzeum művészettörténésze Janáky
Viktort a hazai kerámiaművészet nemzetközileg is elismert, kiemelkedő alakjaként méltatta.
▶ Georg Spöttle, a Nézőpont Intézet politikai
elemzője Dankó Béla országgyűlési képviselő
meghívására látogatott el városunkba és tartott teltházas előadást május 6-án a migrációs és demográfiai európai helyzetről és a terrorizmusról a Galériában.
▶ Csodás tavaszi napsütésben rendezte meg a
Nefelejcs Vigalmat május 11-én a Nefelejcs
Egyesület.

▶ Bemutatták a „Fejezetek Békés város történetéből” című kiadványt, melyet az önkormányzat jelentetett meg. A nívós kivitelű,
keményfedeles, fotókkal gazdagon illusztrált
könyvet szerzőként Mucsi András, dr. Seres
István és S. Turcsányi Ildikó jegyzi.
▶ Sipos Lászlóné dr. Kovács Mária nyugdíjas tanár kapta a 14. alkalommal átadott KÉSZdíjat. A díjazott magyar-angol szakos tanárként békéscsabai gimnáziumokban, majd a
Tessedik Főiskolán dolgozott.
▶ Az 1938-1942 között Békésen létezett zsidó gyermekotthon elfeledett vagy eltagadott
történetéről jelent meg az a kiadvány, amit
a Püski Sándor Könyvtárban mutattak be a
szerző, Hódos Mária jelenlétében.
▶
Május 26-án nagyszabású Gyermeknappal
szórakoztatta a város apróságait a kulturális
központ, összefogva számos intézménnyel, civil- és sportszervezettel. A rendezvény a Dánfoki Üdülőközpontban volt.
JÚNIUS
▶ Az országosan ismert idegsebész, Dr. Csókay
András tartott nagy érdeklődéssel kísért előadást a baptista imaházban. „Istennel a gyógyításban” című előadásában bizonyságot
tett keresztény hitéről, hitéletének alappilléreiről is.

▶ A nemzeti összetartozás napján, június 4-én
Békésen is megemlékeztek a 99 évvel ezelőtti
Trianoni békediktátumról. Megemlékező beszédet Izsó Gábor polgármester mondott.
▶ Tizenötödször hirdette meg a „Fuss a nyárba” elnevezésű szünidőköszöntő utcai futóversenyét a Békési Városi Szociális Szolgáltató Központ a liget környékén. Közel száz
személy regisztrált az életkorok szerinti különféle távú futóversenyszámokra és a kiegészítő versenyekre.
▶ Június 16-án ünnepélyesen átadták rendeltetésének és a békési kisgyermeknek a strand

területén kialakított gyermekmedencét. A
külső termálmedence közelében kialakított,
nagycsúszdás medence városi forrásokból, lakossági összefogásból, sok társadalmi munkával készült el és a 10 alatti kisgyermekek szórakozását biztosítja. Kialakítását közel hatvan magánszemély és vállalkozás támogatta. Az átadóra díszvendégként Balogh Gábor
olimpikon úszó látogatott el Békésre.

▶ 200 kilométert 15:40:44 óra alatt teljesített
a Békési DAC férfi csapata a 22. Békéscsaba – Arad – Békéscsaba Szupermaraton futóversenyen. A Kiss Zoltán, Tímár Attila,
Durkó Krisztián, Szilágyi István, Ilyés Tamás összetételű csapat harmadik lett a népes
mezőnyben.
▶ Sószobát adtak át a Földvár Bölcsődében
június 20-án. A szobába 1380 kilogramm
parajdi sótömböt építettek be, himalájai
sótéglákból megvilágítható prizmákat alakítottak ki és még egy 1,3x2 méteres, 300 kilogramm parajdi kősóval ellátott só homokozót
is beépítettek.
▶ 54 négyzetméternyi fotópapíron 22 ezer fotófelvételt mutatott be öt monumentális montázson Apáti-Nagy Lajos és Gazsó János kulturális központban. A két fotográfus az elmúlt tíz év során, a Békés-tarhosi Zenei Napok közel 170 rendezvényén készített fényképeiből válogatott és azok felhasználásával
alkotta meg a gigamontázsokat.
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Gyerekeknek, Gasztronómia

Ha

jn a l -tár

Tisztelt olvasóink!
Kedves gyerekek, kisgyermekes szülők!
Az új esztendőben új rovatot indítunk útjára „Hajnal-tár” címmel.
A rovat házigazdája, Horváth
Hajnalka alkotóművész azt tűzte
ki célul, hogy minden lapszámban
egy-egy vidám történettel, mesével, mondókával, szólás-közmondással és ezekhez kapcsolódóan
saját rajzaival szórakoztassa és nevelje aprócska és nagyobb olvasóit.
Empátiával, szeretettel, gyermeki
lelkülettel és azzal az elhatározással, hogy tegyen mindezzel a békési
gyermekekért.
Kérjük, hogy olvassák örömmel az új rovatot, a gyerekek pedig szeressenek festeni, színez-

ni, rajzolni, ALKOTNI. Sőt, aki
rendszeresen elvégzi mindezeket,
összegyűjti és az év végére tervezett közönségtalálkozóra elhozza
és majd ott bemutatja alkotásait,
még kedves ajándékokkal is gazdagodhat.
Az első kedves kis állatka, mel�lyel megismerkedhetnek a következő hetekben, az Cucu Laca, a
szerencsét hozó kismalac, aki szerető családban él és folyton fantasztikus kalandokba keveredik. Történetét folytatásokban olvashatják a
„Hajnal-tár” rovatban.
Gyerekek! Fessétek ki a „Cucu
Laca négylevelű lóherét gyűjt” című kifestőt!

Békési újság

Cukrász Álom

Kakaós csiga

Története: a kakaós csigát egy
gödi cukrász, Pösch Mór „találta fel” 1908-ban. Barátainak készítette el harmincharmadik születésnapja alkalmából, de akkora
mennyiséget készített a pékcsodából, hogy vásárlóinak is maradt
belőle. Ekkor indult hódító útjára
az eredetileg „csokoládés tekerge” nevű finomság. Egyébként több fajtája elterjedt, nem csak hazánkban. Német nyelvterületen fahéjjal és
diófélékkel fűszerezték, és ez Schnecken néven terjedt el, de ugyanitt a
Schokoschneke néven vált népszerűvé a csokis csiga. Cukros vajjal, diósan
„Darázsfészek” néven is ismert erdélyi eredetű sütemény. Karcag környékén a „Ferdinánd tekercs” nevet kapta. A Magyar Pékszövetség becslése
szerint (2016-os adat) kb. 90 millió kakaós csigát fogyasztunk el évente.
Gödön még Kakaós csiga Fesztivált is tartanak.
Hozzávalók:
- 50 dkg finomliszt
- csipet só
- 1 ek. tejpor
- 3 ek. cukor
- 1 egész tojás
- 1 tojássárgája
- 2,5 dl tej
- 2 dkg élesztő
- 8 dkg olvasztott vaj
Elkészítése: az olvasztott vaj kivételével minden alapanyag felhasználásával alaposan kézzel esetleg dagasztógép segítségével kidolgozzuk a tésztát. Ezután hozzáadjuk az olvasztott vajat és tovább dagasztjuk. Pihentetjük, duplájára kelesztjük. Ezután lisztezett deszkára
borítjuk és kb. 3mm vastag téglalap alakúra kinyújtjuk. A töltelék-

hez szükséges 5 dkg vaj, cukrozatlan kakaópor és porcukor. Olvas�szuk fel a vajat és kenjük meg vele
a tésztát. Majd egy szűrőn keresztül
szórjuk meg kakaóporral és ugyanígy járjunk el a porcukorral is. An�nyival hintsük meg, hogy ne látszódjon át a kakaópor. A hosszabb
oldalától kezdve feltekerjük, mint
a bejglit és kb. 2 ujjnyi vastag szeletekre vágjuk. Ezután kétféle módon lehet sütni. Vagy szorosan egymás mellé tesszük őket, így a csigák
felfelé fognak kelni, vagy egymástól
távolabb, és akkor elterülni fognak.
Mindegyik esetben hagyjuk a tepsiben kelni még 30 percet. 180 fokon
20-25 percig sütjük. Jó étvágyat!
Mucsiné Fodor Hajnalka
mestercukrász

Békési programajánlatok
Január 15. szerda 16:30
Filmklub a Könyvtárban. Műsoron a Meseautó című magyar film
(1934). A belépés díjtalan. Házigazda: Szegfű Katalin középiskolai filmtanár.

Január 20. hétfő 14 óra
Kékkovács Mara, a Budapesti Operettszínház színművésze és
Somlai Valéria zongoraművész közös előadói műsora a kulturális
központban. A belépés díjtalan.

Békési újság
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Ázsiában szerepelt sikerrel a tarhosi íjász
Tavaly év végén többnapos nemzetközi íjászversenyen járt Bhutánban a tarhosi Dugmonits Sándor. Az asztalosként dolgozó, 30 esztendős történelmi íjász a magyar csapat tagjaként jutott el a távoli
ázsiai országba, ahol szép sikereket ért el saját készítésű íjával. Interjú Dugmonits Sándorral.
- Mikortól foglalkozik íjászattal?
- A történelmi íjászattal hat éve
ismerkedtem meg Fejes Gyula bíztatására. Gyermekkorom óta vonzottak az íjak, de sajnos pénz és idő
hiányában sokáig csak álom volt
a számomra. Egy véletlen találkozás Gyula egyik íjával vezetett el a
gyártóhoz. Az íjászathoz kapcsolódó szeretete teljesen megfertőzött.
- Milyen sikereket tud felsorolni
az első évekből?
- Az első három évben nem kerültem dobogóra egyetlen versenyen sem. Majd jött a 2016-os világbajnokság, amit Gyulán ren-

Verseny közben Bhutánban.

deztek meg és ahol ezüstérmet
nyertem. Ennek kapcsán meghí-

vást kaptam tizedmagammal Kínába, egy nemzetközi bajnokságra.
A legjobb nyolc közé verekedtem
magam. 2017-ben Egerben ezüst-,
Sárváron a 7-7-es saslövő bajnokságon aranyérmes lettem. Elindultam az olasz nemzeti bajnokságban vendégíjászként és a legtöbb
pontot lőttem a pályán. Ezt követően sajnos anyagi okok miatt elhanyagoltam a sportágat. Néhány
kisebb örömíjász versenyre azért sikerült elmennem, ahol többnyire
dobogós helyezésekkel zártam.
- Hogy jutott el akkor mégis
Bhutánba?
- 2019-ben nagyon elszántan
próbáltam minél több versenyen
résztvenni. Így talált rám a lehetőség, hogy ott legyek ezen a nemzetközi íjász bajnokságon. Először úgy
tűnt, nem tudom megvalósítani, de
később több potenciális támogató biztatására mégis beneveztem.
Sajnos egy balul sikerült edzés során a versenyíjam - amivel már an�nyi élményen voltunk túl - eltört.
Egy hónappal az indulás előtt megkezdődött a versenyfutás az idővel.
Barátom és egyben mentorom, Fejes Gyula korábban már bíztatott,
hogy próbálkozzak meg az íjkészítéssel. Ismerve asztalos és íjász múltamat egyaránt, látott bennem valamit. Belevágtam. Elkészült a Zö-

Jól ment a pingpongos
Balogh Ágnes Kírának
A Békési TE megyei nyílt serdülő asztalitenisz-versenyt rendezett nemrégiben a Szarvasi úti teremben. A lányoknál a házigazda
egyesület korosztályos válogatott versenyzője, Balogh Ágnes Kíra
győzött, harmadik a szintén békési Szilágyi Lídia lett. A fiúknál a
mezőberényi Molnár Levente állhatott a dobogó legfelső fokára, megelőzve a békési Kopányi Áront. Vegyes párosban a két egyéni győztes alkotta duó szerezte meg az első helyet, második Kopányi Áron
és Szilágyi Lívia kettőse (Békési TE).

Dugmonits Sándor.

mök névre keresztelt legelső íjam.
A lakk még éppen megszáradt rajta, amikor már Udvariban voltam
vele az első versenyén. A nap végére
összeszoktunk és a negyedik helyen
zártam a versenyt. Ezután minden
versenylehetőséget megragadtam,
hogy összecsiszolódjunk a felszerelésemmel. Az íjam végső tesztje
egy kerek1000 lövéses kihívás volt
Dunaföldváron, 1956 tiszteletére.
A próbát nemhogy sikeresen teljesítettem, hanem 956 értékelt találattal a legjobbak között végeztem.
Így már nyugodtan vágtam neki a
nagy útnak.
- Hogyan zajlott le az ázsiai verseny?
- Budapestről Isztambulban
szálltunk át, majd irány India, Újdelhi. Megnéztük a Tajmahal-t, aztán Bhután felé vettük az irányt.
Amint megérkeztük, kimehettünk
egy igazi bhutáni íjászpályára, ahol
gyakorolhattuk a tradicionális 140
méteres célba lövésünket. Másnap

volt alkalmunk egy kis kirándulásra, eljutva a Tigrisfészek nevű lenyűgöző helyre. Utána kezdődött
a versenysorozat. Díszes megnyitóval, minden ország kis előadásával kezdődött a nap, majd edzőmeccseket vívtunk a bhutániakkal.
Délután volt egy fő mérkőzés, ahol
a bhutáni válogatottal játszottunk,
és sajnos csúnyán kikaptunk. Később más felállásban, az európai
szabályrendszer szerinti terepíjászatban versenyeztünk. Ezen a napon szereztem meg a második helyezésemet. Két nap múlva még
egy verseny következett, ahol jól
hajrázva a negyedik helyet szereztem meg. A nagy kalandra való eljutásban családom segített és egy
szponzor barátom állt mellettem.
Külön megemlíteném az édesanyámat, aki sokszor éjszaka is azon dogozott, hogy méltó öltözetben jelenhessek meg a versenyeken.
- Milyen tervei vannak a jövőre?
- Rengeteg tervem van. Célba
veszem az országos bajnokságokat
és szeretnék részt venni a 2020-as
világbajnokságon. Szeretném a lehető legtöbbet tesztelni az íjaimat,
lehetőségeimhez mérten minél jobban tökéletesíteni, hogy ha egyszer
sikerül kiadni, mint kezem munkáját, ne okozhasson csalódást senkinek. Szeretném megélni, hogy hazánkban is közel akkora tisztelettel és megbecsüléssel tekintsenek
ránk, történelmi íjászokra, mint
számos külföldi országban, ahol lehetőségem volt eddig megfordulni.
Szegfű Katalin

Negyedik hely az EB-ről
A korosztályos Európa-bajnokságon indult és negyedik lett a békési súlyemelő-tehetség, Fekécs
Szilárd. Az Izraelben megtartott
kontinensviadalon a serdülőkorú sportoló úgy lett lökésben negyedik a 73 kg-osok között, hogy
a verseny során kétszer is Európa-

csúcsot állított fel. Azonban a roppant erős mezőnyben egy orosz,
egy olasz és egy azeri súlyemelő megelőzte. Fekécs Szilárd ös�szetettben az ötödik helyezést szerezte meg. A tizenegy fős magyar
válogatottból az övé volt a legjobb
szereplés. Edzője: Balog János.

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

Mozaik

Békési újság
Élő fortélyaink

Csendesül...
Új esztendő
A legtöbb emberhez hasonlóan bizonyára te is tettél már újévi fogadalmat, például hogy lefogysz, többet fogsz mozogni, egészségesebben fogsz
táplálkozni, hogy javítasz az életeden. De tudtad-e, hogy a vágy, hogy
minden új évben javíts életeden, Isten szívéből eredt? A Bibliában Dávid
király azt mondta: „Megkoronázod az évet javaiddal, és nyomaidon bőség
fakad.” (Zsoltárok 65:12) Ahogyan egy korona körülveszi a fejet, az új évben téged is körülölelhet Isten bőséges jósága. De ehhez kell valami a te
részedről is. Isten nyomában kell járnod egész évben, mert csak az Ő nyomában fakad bőség. Nem várhatod, hogy megtapasztalod a sikert, melyet
Isten kínál, ha nem vagy hajlandó minden nap közeli kapcsolatot tartani
vele. Ezékiel hasonló gondolatot fejez ki: „Áldást adok nekik hegyem körül, esőt adok idejében: áldásos esők lesznek.” (Ezékiel 34:26) Ezért törekedj arra, hogy az új esztendőben minden nap maradj Isten közelében.
Krizsanyik Győző, lelkipásztor

100 éves hölgyet köszöntöttek
és zöldségeket árult a piacon. Nagyon szeretett kézimunka szakkörre járni, beszélgetni, jó kapcsolatot
ápolt a szomszédaival. Három lánya
révén hat unokája és nyolc dédunokája van, szerető családja gondoskodását élvezi immár száz éve.

Fotó: Gazsó János.

Szabó Ferencné a közelmúltban
ünnepelte 100. születésnapját, melyen Kálmán Tibor polgármester
köszöntötte őt személyesen. Férjével
együtt földműveléssel foglalkoztak,
ő maga háztartásbeliként intézte a
család dolgait, emellett tejet, túrót

A Békési Újság megjelenését támogatta:

Életeket ment a szén-monoxid érzékelő
Megnövekedett a szén-monoxid szivárgások száma a fűtési időszak
kezdetével Békés megyében. 2019ben 35 olyan esethez riasztották a
katasztrófavédelem munkatársait,
ahol a halálos gáz jelenléte igazolást
nyert és tűzoltói beavatkozás volt
szükséges.
A legtöbb esetben már üzemelő
érzékelő adta riasztást, emiatt hívták a tűzoltókat a kontrollmérések
elvégzése érdekében. Sajnos azonban sok helyen nincsen még üzemelő CO-mérő eszköz,
amely bármikor tragédiához vezethet.
A szén-monoxid jellegéből adódóan színtelen, szagtalan, íztelen, a levegőnél egy kicsivel könnyebb, mérgező gáz. Belélegezve
gátolja a vér oxigénszállító képességét. A mérgezés nehezen észrevehető. A tünetei: ros�szullét, szédülés, fejfájás, hányinger
és fáradtság, könnyen összetéveszthetőek más betegségek tüneteivel.
Ugyanakkor magas koncentráció
mellett az ájulás és a halál akár néhány percen belül is beállhat.
Annak érdekében, hogy mi ne
váljunk a szén-monoxid áldozatává,
gondoskodjunk arról, hogy a kémények és fűtő-tüzelő berendezések
éves felülvizsgálatát, karbantartását szakember elvégezte. A felül-

vizsgálatok elvégzése egy jó alapot
ad, amire biztonságunkat tovább
építhetjük azzal, hogy beszerezünk
egy vagy több érzékelőt. Ez mindössze néhány ezer forintos ráfordítást jelent, amivel tíz év távlatában
is garantáljuk biztonságunkat. Nem
csupán a sérüléseket kerülhetjük
el, hanem akár életet is menthetünk.
Az érzékelők elhelyezésénél legyünk tudatában a ténynek, hogy
országosan minden második szénmonoxid mérgezés a fürdőszobá-

Képünk illusztráció.
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ban keletkezik. Emellett fordítsunk
kiemelt figyelmet azokra a helyiségekre, ahol nyílt égésterű fűtő-tüzelő berendezés van, vagy huzamosabb időn keresztül tartózkodunk,
mint például a hálószoba vagy nappali.
A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság honlapján a fogyasztóvédelem által is ajánlott érzékelők listája megtalálható. Az érzékelők beszerzése előtt érdemes
megbizonyosodni azok alkalmasságáról.
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