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

2020. január 28.  XXVIII. évfolyam 2. szám

Kálmán Tibor a területfejlesztési egyesület új elnöke
Kálmán Tibort, Békés város polgármesterét
elnökké választotta a Közép-békési Területfejlesztési Egyesület, amely a megye három meghatározó jelentőségű települését, Békést, Békéscsabát és Gyulát tömöríti magába. A Békésen
megtartott tisztújító közgyűlésen eldőlt, hogy az
egyesület két elnökhelyettese Szarvas Péter, Békéscsaba polgármestere, valamint dr. Görgényi

Ernő, Gyula város polgármestere lesz. A kilenctagú elnökség a polgármestereken túl településenként további két-két főből áll. Békést Polgár
Zoltán alpolgármester és Balog Zoltán képviselő képviseli, Békéscsabát Hanó Miklós alpolgármester és Wittmann László, Stratégiai Fejlesztési
osztályvezető, Gyula városából pedig az Idegenforgalmi Egyesület elnöke, Kiss József és a Gyula

Sport Nonprofit Kft. ügyvezetője, Kertes István
fogja a közös programok, fejlesztések megvalósításához szükséges képviseletet adni. A grémium döntött a felügyelő bizottság tagjairól is, így
Deákné Domonkos Julianna tanácsnok (Békés),
Nagy Ferenc alpolgármester (Békéscsaba) és Kónya István alpolgármester (Gyula) felügyeli majd
az elkövetkező öt évben az egyesület munkáját.

Fotó: GA-Pix Fotó.

Nagyszabású újévi fogadás vállalkozóknak,
intézményvezetőknek a kulturális központban

Több mint százan vettek részt a városvezetés újévi fogadásán.

Pezsgős koccintás városunk sikeres új esztendőjére. Tudósítás a 3. oldalon

A kultúra egyik helyi bázisa Onkológiai eszközre gyűjtenek

A Szent Lázár Alapítvány és a Békés Megyei Központi Kórház
adománygyűjtő akcióba kezdett. Céljuk a kórház Megyei Onkológiai Központjának eszközfejlesztésének támogatása, konkré- Milyen évet zárt a Békés Vá- milag mi vagyunk a legkisebb, tan egy „Belly Board” betegrögzítő eszköz megvásárlása, mel�rosi Jantyik Mátyás Múzeum?
kiállítóterünket tekintve viszont lyel hozzájárulnának a sugárterápiás kezelésben részesülő pácien- Intézményünkben a fenntar- a legnagyobb járásszékhely mú- sek gyógyulásához.

Évértékelő beszélgetés
Sápiné Turcsányi Ildikó múzeumigazgatóval

tónk által részünkre biztosított
4,5 munkavállalói státusz kihasználásával két fő teljes munkaidős
és öt fő részmunkaidős dolgozó
látja el az egyre növekvő szakmai
és egyéb feladatokat. Azt szoktam
mondani, hogy országosan létszá-

zeum. Mivel három épület nyitva tartását két részmunkaidős teremőrrel semmiképpen nem tudjuk megoldani, ezért 2019-ben a
Tájház ideiglenes bezárása mellett
döntöttünk.
(Folytatás a 8. oldalon)

A sugárterápiás kezelés a daganatos megbetegedések kezelésének
egyik alappillére: a betegek közel
fele részesül a kezelése egy pontján
sugárterápiában. Ezért határozták
el egy olyan betegrögzítő eszköz

beszerzését, melynek használatával
a kezelések során a célzott terület
környezete kisebb sugárhatásnak
van kitéve, így legkevésbé roncsolva
az egészséges szöveteket és szerveket. 
(Folytatás a 3. oldalon)
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Önkormányzati hírek, felhívások

Békési újság

Panaszmentesen üzemel Képviselők fogadóórája
az orvosi ügyelet
Képviselő neve

Kiegyensúlyozottan látja el működési feladatait az Alföld
Ambulance Kft., állapította meg Békés Város Képviselő-testülete legutóbbi soros ülésén. Megnyugtató a város vezetése számára,
hogy az ügyelet az előírásoknak megfelelve, gazdaságosan, magas
színvonalon végzi munkáját a lakosság szolgálatában.
dokolt esetben használ fel. Az ügyeletet ellátó orvosok a békési önkormányzat tulajdonában lévő gépjárművel jutnak el a bejelentések helyszínére. Kovács Ferenc ügyvezető

Fotó: Gazsó János.

Az Alföld Ambulance Kft. 2014
óta tizenkét orvos alkalmazásával
végzi az orvosi ügyelet ellátását Békésen. A békési orvosi ügyelet vegyes ügyeleti rendszer, hétvégén

Helyszín

KÁLMÁN TIBOR
polgármester - 5. sz. vk.

Kijelölt napon és időpontban.
Előzetes időpontegyeztetés:
66/411-011

Békési Polgármesteri Hivatal
(Petőfi u. 2.)

POLGÁR ZOLTÁN
alpolgármester - 2. sz. vk.

Minden páros hét hétfőn
14-16 óra
Előzetes időpontegyeztetés:
66/411-011

Békési Polgármesteri Hivatal
(Petőfi u. 2.)

VÁMOS ZOLTÁN
alpolgármester – 1. sz. vk.

Előzetes időpontegyeztetés
alapján: 66/411-011

Békési Polgármesteri Hivatal
(Petőfi u. 2.)

BALOG ZOLTÁN
3. sz. vk.

Minden hónap második
hétfőn 16-17 óra

Békési Polgármesteri Hivatal
(Petőfi u. 2.)

CSIBOR GÉZA
6. sz. vk.

Előzetes időpontegyeztetés
alapján: 66/411-011

Az ügyféllel való
egyeztetés szerint

DEÁKNÉ DOMONKOS
JULIANNA
4. sz. vk.

Minden hónap második kedd
16-17 óra

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

MUCSI ANDRÁS
7. sz. vk.

Minden hónap első péntek
8-9 óra

Békési Polgármesteri Hivatal
(Petőfi u. 2.)

RÁCZ ATTILA
8. sz. vk.

Telefonos egyeztetéssel:
30/938-7487

Az ügyféllel való
egyeztetés szerint

Tájékoztatás köztemetésről

Kovács Ferenc és Kálmán Tibor.

igyekeznek olyan orvosokat alkalmazni, akiknek napi rutinjuk van
a felnőttek és a gyermekek ellátásában egyaránt. Jelenleg a Központi
Orvosi Ügyelet Békés, Murony, Tarhos és Bélmegyer településeken látja el feladatait. Békés Város Képviselő-testületét az ügyeletet ellátó kft. működéséről Kovács Ferenc
ügyvezető tájékoztatta. Beszámolójából kiderült, hogy a település lakosságszámának minimális csökkenése ellenére az ügyelet átlagos forgalma növekvő tendenciát mutat, a
bejelentések mintegy egyötöde az
ellátási területen kívülről érkezik.
Az ötéves működés alatt mintegy
32000 betegellátás történt, ezzel Békés megye legforgalmasabb
ügyeleteként működnek. Az ügyeleti szolgáltatással kapcsolatosan
mindösszesen egy panasz érkezett,
amelyet kivizsgáláskor nem találtak
jogosnak. A kft. a gyógyszerek és
gyógyászati segédeszközök tekintetében a minimálisan előírtnál jóval nagyobb mennyiséget biztosít az
ügyeleti munkához, melyet csak in-

Ügyfélfogadási idő

beszámolójában nagy hangsúlyt
kapott az a tény, hogy a kft. kiváló együttműködést ápol az Országos Mentőszolgálattal. Az ellátási
területen élő lakosság biztonságát
erősíti, hogy súlyos vagy kritikus
állapotú beteghez párhuzamosan
indította egységeit a két szolgáltató. Az indokolatlan riasztások tendenciája még mindig nagyon magasnak mondható, a lakosok több
esetben inkább az ügyeletet riasztják, minthogy felkeressék az adott
település szakrendelőjét. Ezzel
azonban megnő az indokolt, gyors
ellátását igénylő eseteknél a késedelmes ellátás veszélye. Kálmán Tibor polgármester elismerően szólt
az ügyelet munkájáról, és kiemelte,
kiváló az együttműködés az Alföld
Ambulance Kft.-vel, a magas színvonalú ellátás a lakosok megelégedésére szolgál. Azonban a lakosok
részéről fokozottabb mérlegelést kér
annak érdekében, hogy tényleg csak
indokolt esetben hívják az ügyeletet, egyéb esetekben a szakrendelők
ellátásait vegyék igénybe.

Békés Város Önkormányzata
ezúton tájékoztatja a tisztelt lakosságot, hogy Békésen két temetkezési vállalkozás működik, a PENTIUM DUAL Kft. (5630 Békés,
Szarvasi u. 27., képviseli: Kürti István ügyvezető) és a BÉKÉS-TEM
Temetkezési Szolgáltató Kft. (5630
Békés, Piac tér 1., képviseli: Rácz
Attila ügyvezető).
Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy köztemetéssel kapcsolatos feladatok ellátására
Békés Város Önkormányzata

Áramszünet

Képviselő-testülete kizárólag a
PENTIUM DUAL Kft.-vel szerződött. Így azokban az esetekben,
amikor az elhalálozott személy temetése köztemetéssel fog történni,
a PENTIUM DUAL Kft. kapcsolattartóját keressék az alábbi elérhetőségeken:
- Rózsa Temetkezés (Szarvasi u.
27.)
- Irodai szám: 06/66/640-955
- Ügyeleti szám (pl. halott elszállítása esetén hívható): 06/30/2512102

Ezúton tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy az NKM Áramhálózati Kft. a Békés városát ellátó közcélú villamoshálózaton előre tervezett munkálatokat végez, melyek időtartamában a villamosenergia-szolgáltatás szünetelni fog január 30-án, csütörtökön 10-15
óra közötti időszakban az alábbi területeken:
Bocskai utca 19-83.,16/1-70.; Galamb utca 1-37., 2/1-22.; Gőzmalom sor 1-19., 4-10.; Jámbor utca 1-9., 2-34.; Kasza utca 1/1-15.,
2-16.; Kispince utca 15-75., 16-100.; Kopasz utca 1-45., 2-58.; Nyíri
utca 1-19., 2-20.; Sodrony utca 1-31., 6-16.; Tűzkút utca 1-13., 2-10.

aktuális

Békési újság

Nagyszabású újévi fogadás
vállalkozóknak, intézményvezetőknek
(Folytatás az 1. oldalról)
Kálmán Tibor, Békés polgármestere újévi fogadáson köszöntötte a település partnereit, a városi intézmények vezetőit és a vállalkozókat. A Kecskeméti Gábor
Kulturális Központban megtartott
eseményen a településvezető értékelte az elmúlt esztendőt, beszámolt a megvalósult fejlesztésekről
és előre vetítette a jövőre vonatkozó terveket.
Az elmúlt időszak fejlesztések
sokaságát hozta Békés városának,
melyet a település sikeresen ki is

tudott használni, élt a lehetőségekkel. Ennek eredményeként többek
között a közintézmények nagy része energetikai felújításon esett
át vagy jelenleg is zajlanak egyes
épületeken a nyílászárócserék, fűtéskorszerűsítések és egyre több
épület tetejére helyeznek fel napelemet a takarékosság reményében. Kálmán Tibor polgármester
beszédében abból a programból
idézett, amelyet a választási kampányban fogalmazott meg, hiszen
az elkövetkező időszak eseményeit
ezek a célok fogják meghatározni.

A műsor részeként beiktatták
Borbély István diákpolgármestert, aki Kálmán Tibor polgármestertől átvehette a város kulcsát és a megbízólevelet, mellyel
felhatalmazást kapott arra, hogy
a diákönkormányzatot vezesse.
Az esemény kulturális részében
a a Bagoly László által vezényelt
Békés Városi Ifjúsági Fúvószenekar, továbbá Pörneki Anikó énekesnő előadását láthatták-hallhatták a megjelentek, végezetül ifj.
Mahovics Tamás szóló néptáncos
lépett színpadra.

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

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

Onkológiai eszközre gyűjtenek
(Folytatás az 1. oldalról)
Az eszköz segítségével egyre
pontosabb beállítás és célzottabb
kezelés lehetséges, valamint csökken az elmozdulás kockázata. A
Megyei Onkológiai Központ Békés megye minden települését lefedve látja el feladatait, így az eszközfejlesztés kiváltképp nagy jelentőséggel bír.
A jótékonysági akció életre hívásában Kovács Istvánné, a Szent
Lázár Alapítvány kuratóriumi elnöke, Kovács Ildikó, az alapítvány
intézményvezetője, dr. Becsei László, a Békés Megyei Központi Kórház főigazgató főorvosa, valamint
dr. Pikó Béla, a Megyei Onkológiai Központ főorvosa működött
közre. A betegrögzítő megvásárlásához több mint 12 millió forint szükségeltetik. Az adománygyűjtést a Szent Lázár Alapítvány
100.000 forint értékű felajánlással
támogatta.
A Szent Lázár Alapítvány és a
Békés Megyei Központi Kórház a
Békési Újság nyilvánosságát is kihasználva felkérik a lakosságot, a
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Közérdekű információk
Ügyeletes gyógyszertár
január 25. - február 1.
Oroszlán Patika (Kossuth u.)
február 1-8.
Levendula Patika (Csabai u.)
február 8-15.
Jázmin Patika (Rákóczi 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
AKossuth utca 16. szám alatt (a volt Tüdőgondozó épületében) érhető el.
Telefon: 66/414-514.

Anyakönyvi hírek
Házasságkötés
Rácz Márk és Rontó Fatima, Vári Attila Antal és
Horváth Virgínia.
Sok boldogságot kívánunk!
Elhunytak
Lukács Zoltán (77 évesen), Nagy Mihályné Karácsonyi Borbála Ilona (69), Szász László (44),
Stocker Ferenc Mátyás (75), Bucsi István (48),
Fehér Pál (58), Molnár Jánosné Székely Ilona
(61), özv. Nyeste Jánosné Bagi Julianna (89),
Bécsi István (74), Pethő Ferenc (58, Murony),
Nosza József (78), Lestyán Zsolt (38), Püski
Gábor (85), Marcsó Zoltán (61, Murony), özv.
Kocsor Lászlóné Pakucza Eszter Mária (86),
Balog Imre (60, muronyi lakos), Faragóné Molnár Ida (55), Toldiné Háló Katalin (64), Somlyai
Imréné Csapó Eszter (58, Murony), özv. Madarasi Gáborné Kis Anna (89), Sebestyén Mihályné Csökmei Katalin (63), Buzás László Gábor
(59), Nagy Zoltán (65, Murony), Szántó József
(88), özv. Szabó Gergelyné Balázs Erzsébet
(63), Kovács István Sándor (71).
Nyugodjanak békében!

Az onkológiai betegek vizsgálatát segítő orvosi eszköz beszerzését a Szent
Lázár Alapítvány százezer forintos adománnyal támogatta.

civil szervezeteket, az alapítványokat, a gazdasági társaságokat, az
egyéni vállalkozókat, hogy amen�nyiben céljaikkal egyetértenek,
adományaikkal támogassák kezdeményezésüket. A vállalkozások a
felajánlott összeget adományként
elszámolhatják. Várják továbbá
olyan szervezetek vagy személyek
jelentkezését, akik valamilyen kezdeményezéssel, rendezvénnyel, se-

gítő programmal kívánják támogatni a gyűjtést.
A felajánlásokat a Szent Lázár
Alapítvány 11733072-20023852es OTP Bank Nyrt. békési fiókjában nyitott, elkülönített
számlájára várja.
A jótékonysági gyűjtés a Szent
Lázár Alapítvány „Én is tudok segíteni!” adománygyűjtő akciójának keretében valósul meg.


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

kultúra

Békési újság

Idén két rendezvénnyel is tisztelgett a város a Magyar Kultúra
Napja előtt. Az első kulturális eseményre január 20-án került sor, a
kulturális központ színháztermében, amely teljesen megtelt az érdeklődőkkel. Sok diák is részt vett
ezen a rendezvényen, amelyen a
békési származású Kékkovács Mara, a Budapesti Operettszínház
színművésze, valamint Somlai Valéria zongoraművész adott műsort.
Előadásukon három évszázad
magyar művészeti alkotásaiból adtak válogatást. Mara a koncert elején szólt arról, hogy nagy örömmel tölti el az, hogy hazajöhetett
ismét Békésre, noha már Budapesten többet élt, mint szülőváro
sában. Elárulta azt is, hogy Valériának is vannak békési gyökerei, hiszen nagyszülei itt éltek. Műsoruk
nagyon színes és változatos volt,

Fotó: Gazsó János.

Kékkovács Mara és Somlai
Valéria nagysikerű előadása

A békési születésű Kékkovács Mara
színművésznő teltház előtt lépett fel a
színházteremben.

hiszen a zene mellett versek is elhangzottak, és a kivetítőn ezalatt
rengeteg festményt láthattunk.
Mara olyan nagy magyar költőktől mondott verseket, mint Arany
János, Petőfi, Ady, József Attila,

Kaffka Margit, Tóth Árpád, Kosztolányi, Karinthy, Szabó Lőrinc,
Csoóri Sándor, Kányádi Sándor,
Illyés Gyula. De néhány kortárs
költő versét is előadta. Emellett
népdalokat, sanzonokat, musical
részleteket is énekelt a művésznő.
Valéria pedig Kodály, Liszt, Bartók műveit játszotta zongorán, s
természetesen kísérte Marát énekszámaiban. Ezzel párhuzamosan, a
zene és a versek mellett a kivetítőn neves képzőművészek alkotásai voltak láthatóak. Mások mellett Székely Bertalan, Paál László, Szinyei Merse Pál, Csók István, Rippl-Rónai József, Csontváry Kosztka Tivadar, Gulácsy Lajos,
de megjelentek a kivetítőn a békési Csuta György munkái, valamint
Horváth Hajnalka és tanítványainak alkotásai is.
Zsombok Imre

Nívós színházi előadást láthattunk
a Magyar Kultúra Napján
dig 143 előadást ért meg, valamint
azt, hogy Agárdi Péter magyar vitézt – az egyik főszerepet alakító
színész –, Mihályi Győző betegsége miatt Fodor Géza keltette életre. Meg kell említenünk a további
főszereplőket is: Zilia Duca, nemes
olasz hölgy szerepében Nyertes
Zsuzsát láthattuk; Mátyás királyt

Fotó: GA-Pix Fotó.

Színházi előadással tisztelgett Békés a Magyar Kultúra Napja előtt.
Mint sokan tudjuk, a Magyar Kultúra Napját azért január 22-én ünnepeljük, mert 1823-ban ezen a
napon fejezte be Kölcsey Ferenc a
Himnusz kéziratát. S e békési ünnepi rendezvény éppen e Himnusz
eléneklésével kezdődött. Ezek után
mondta el köszöntő beszédét Polgár Zoltán alpolgármester.
Később Heltai Jenő: A néma levente című (először 1936-ban megjelent) verses vígjátékát tekinthették meg az érdeklődők a kulturális központban, amelyet az Éless
Szín nevű színtársulat adott elő. Az
előadás előtt Éless Béla, a társulat
igazgatója köszöntötte a közönséget, és elmondta, hogy e darabot
2004 óta játszák. A szereplők fele
azóta kicserélődött. Azt is megtudhattuk tőle, hogy ez a színmű ed-

Koncz Gábor formálta meg; feleségét, Beatrix királynét Ruttkay
Laura; Agárdi Péter csatlósát Hegedűs Miklós; Galeotto Marzio-t,
Mátyás király krónikását pedig
Kertész Péter alakította. A két felvonásos nagyszerű előadásra sokan
voltak kíváncsiak, a színházterem
most is teljesen megtelt.
Zs. I.

Írónő a Nefelejcs
Irodalmi Körben
A békési Szilágyiné Szabó Ágnes
művész-tanár volt a főszereplője a
Nefelejcs Irodalmi Kör legutóbbi
rendezvényének a református gimnáziumban, január 14-én. Az írónő
beszélgetőtársa Gellénné Körözsi

Fotó: Serfecz Dávid.
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Szilágyiné Szabó Ágnes.

Eszter, az intézmény tanára, az irodalmi kör vezetője volt.
A művész szólt gyerekkoráról
– hogyan, s mikor szerette meg
az olvasást –, fiatal felnőttkoráról
– mikor kezdett írni –, aztán beszélt tanári pályafutásáról. Elég kiábrándító volt hallani Szilágyiné
Szabó Ágnestől azt a megállapítást, hogy tíz emberből egy ha olvas manapság. Elhangzott az is,
hogy a jó olvasó kíváncsi és elfogulatlan, továbbá merész, van elképzelése. Természetesen szó esett
az írónő alkotásairól, művészetéről, írói módszeréről is. Megtudhattuk, hogy novelláiban egyaránt
megtalálható az irónia, a gúny és
a humor. Két novelláját fel is olvasta Ágnes, egyet pedig Gellénné
Körözsi Eszter tanárnő. A vendég
röviden bemutatta a Bárka folyóiratot is, amelyben ő szerkeszti a
prózarovatot.
Zs. I.

Kövesse híreinket
folyamatosan
a közösségi médiában!
Címünk:
www.facebook.com/bekesujsag

jegyzet, hírek

Békési újság

Fotó: Gazsó János.

Modernizálódott
az idősek klubja épülete

Kámán Tibor polgármester és Kádasné Öreg Julianna, a szociális szolgáltató
igazgatója a modernizált Dózsa utcai idősek klubja épülete előtt.

Energetikai korszerűsítést végeznek kilenc békési közintézményen,
köztük a Dózsa utcai Idősek Klubján és a Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ Jantyik Mátyás utcai épületén is. A modernizálás pályázati forrásból és a szociális szolgáltató központ anyagi ráfordításaival valósul meg. A pályázati forrásból elnyert támogatásból nyílászárócsere történt, hőszigeteléssel és
fűtéskorszerűsítéssel modernizálták az épületeket, valamint nemes
vakolattal látták el a közintézmények külső falfelületeit. A két épületre napelemes rendszer helyeztek
fel és akadálymentesítés is történt.

Kálmán Tibor, Békés polgármestere elmondta, Békés Város Önkormányzata az intézmények fenntartójaként az érintett pályázat második és harmadik ütemére összesen
419 millió forint vissza nem térítendő támogatást nyert. Ennek részeként a Dózsa utcai Idősek Klubján
mintegy 19,8 millió forint értékű, a
Jantyik Mátyás utcai épületen pedig
36,2 millió forint értékű fejlesztést
hajtottak végre. Az önkormányzat
által megvalósított fejlesztést az intézmény belső modernizálással egészítette ki, kifestették az épületet,
lecserélték az elkopott szőnyegeket,
függönyöket és bútorokat.

KÖNYVAJÁNLÓ
Békésen is megvásárolható a Dél-alföldi Talentum Akadémia kiadásában tavaly év végén
megjelent, az Erdős Pál-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 ó ezidáig még soha nem publikált
fényképek is találhatók. A kötet ára: 2950 Ft.

A „Tiszák titkai I. – Egy család,
amely két miniszterelnököt adott az országnak” című könyv
megvásárolható a következő helyszíneken:
 Békés Városi Püski Sándor Könyvtár
 Csaba Center földszinti információs pult
A könyv kiadását
az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatta.
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Jegyzet

A patkány éve?
A kínai horoszkóp szerint 2020 a
patkány éve. Mivel ez a világ nem az
én világom, nem mélyedtem el benne, ám mégis eszembe jutott mindez annak kapcsán, ahogy azt a fiatalembert támadták - mint az ös�szetartozás évének vörös patkányai
- a világhálón, aki önzetlenül segíti
cipősdobozaival a határon túli is az
anyaországi rászoruló gyerekeket,
családokat. Támadták azért, mert
határon túlra is ad, mondván, van a
mai csökkentett méretű Magyarországon is elég szegény.
Döbbenetes. Ám az első hevületi,
elemi és ösztönös felcsattanást szülő
válaszunk kimondása előtt számoljunk tízig, és akkor rájövünk, hogy itt,
maradék országban évtizedekig nem
tanítottak olyan magyar történelmet,
amelyben a határon túliak szerepelnek. Ami ezer évig összetartozott, azt
ötven év terror, majd vidám barakk
el akarta tüntetni. Generációk nőttek úgy fel, hogy nem hallottak arról,
hogy a határon túl magyarul beszélők
élnek. A testvéreik.
Azt mondják, ha a paraszt nem
...ik, az úr nem eszik. Ez, átvitt értelemben a magyar történelemre is
igaz, melynek volt olyan korszaka,
amikor a magyarság megmaradását
a ma határon túl élők biztosították.
Összetartozunk tehát. Tartozunk
egymásnak. Egymás nélkül nem vagyunk életképesek.
Mégis, minap minket is megkérdezett a határon a magyar egyenruhás, hogy miért viszünk a mezőségi
szórvány-magyar gyerekeknek mikulás ajándékot, hisz itthon is vannak rászorulók. Sok tehát még a
magyarázni, a tanítani és a tanulnivalónk.
A legutóbb történtek - amiről pár
szót ejtek még - azonban már a tudatos provokáció kategóriájába tartoznak. Ez a tett szerves része annak,
amiről a minap beszélt Varga László kaposvári megyéspüspök: „Háború van. A tőkés társaságok és a
bankszektor háborúja a világuralom
megszerzéséért. Ez a kettő szorosan
összefonódik és az embereik vírusként épülnek a be a kormányokba, a
vezető pozíciókba. Nekik nem egyes
országok kellene, hanem a világ fölötti irányítás, az energiahordozók és
a vízkészlet fölötti ellenőrzés megszerzése. Csak így tudják növelni a
profitot és eladni az áruikat. Terveikkel szemben a legnagyobb akadály

Pálmai Tamás
az egy Istenhivő vallások, a zsidó és
a keresztény és az iszlám erkölcsi
rendje, valamint a nemzeti gondolkodás értékrendje. Szerintem ezzel
is indokolható a fékevesztett keresztényüldözés, a zsidóság elleni támadások, az iszlám világ országai közötti káosz fenntartása, háborúk kirobbantásával és a nemzetállamok
elleni küzdelem az EU-ban.”
Nos, ennek fényében „értékelhetjük” Gyáni Gábor ÉS-ben megjelent cikkét, amelyben Trianon előnyeit ecsetelte a szerző. Úgy véli, az
országcsonkítás kedvezően hatott a
nemzetgazdaságra, mert a fejletlenebb területek (Kárpátalja, Felvidék, Délvidék, Székelyföld) elvesztésével ballaszttól szabadult meg
az ország, megkímélte a korabeli társadalmat attól, hogy a peremterületeket a magterületek színvonalára kelljen felemelni, ami rengeteg anyagi ráfordítást igényelt volna. Pósán László történész szerint:
„Gyáni ezzel beállt abba a gyalázatos sorba, amely Medgyessy Péterrel kezdődött, aki Erdély elcsatolásának évfordulóján koccintott a román
miniszterelnökkel és folytatódott az
erdélyi magyarokat a 23 millió román közé soroló Kovács Lászlóval.
Majd jött a határon túli magyarokról szóló népszavazás és a szavazati
jogukat azóta is elvitató Gyurcsány
Ferenc, és a sor az új SZDSZ-ként
fellépő Momentumban csúcsosodott
ki, amely magyar politikai erőkkel
szemben román vagy szlovák pártok mellett kampányolt.” Ha így
gondolkodik a baloldal, akkor csak
idő kérdése lehet, mikor fogja valaki ugyanezt mondani egyes békési,
borsodi, szabolcsi, nógrádi vagy baranyai térségekről, azaz végül marad
Budapest, ahol már ők az urak.
2020 nálunk, a Kárpát-medencében nem lehet a patkány éve. Itt
2020 a nemzeti összetartozás éve, a
keresztény olimpia, a NEK (Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus)
éve vette kezdetét január elsején.
Eszerint éljünk és tegyünk hát, holmi határoktól teljesen függetlenül.
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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, Décseri utca, Décserikerti csatorna) 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.

A lefolyás hosszának növelése
A városi csapadékvíz gyűjtő rendszer jól
működik, de a lakosság feladata, hogy a csapadékvíz egy részének helyben tartásával, illetve a rendszerbe kerülésének késleltetésével
segítse a rendeltetésszerű működést és megkímélje az extrém terhelésektől azt.

fizetett hirdetmény

Erre az egyik módszer a csapadékvíz lefolyási hosszának növelése, melynek célja az,
hogy megkönnyítse a víz egy részének helyben maradását, illetve a hirtelen terhelési
csúcs kialakulását.
Városunkban a víz lefolyását leginkább a
(város)építészeti módszerek befolyásolják:
nagy burkolt felületek, meredek tetőszerkezetek, zöldfelületek csökkenése, csapadék közvetlenül gyűjtőbe való vezetése, stb.

A közterületeken az utak, utcák burkoltsága, és az okozza a legnagyobb gondot, hogy a
csapadékvizet a lehető legrövidebb útvonalon
és a lehető leggyorsabban vezetjük a gyűjtőkbe.

Mi is tehetünk a csapadékvíz
lefolyásának lassításáért!
Legegyszerűbb lehetőség, ha a tetőről ös�szegyülekező csapadékvizet nem közvetlenül
a vízelvezetőbe vagy a csatornába vezetjük,
hanem az udvarunkon, telkünkön burkolt
vagy részben burkolt felületeken keresztülvezetjük. Ekkor a csapadék nemcsak hogy lassabban kerül a városi elvezető rendszerbe, hanem egy részét el is tároljuk.
Létesíthetünk szivárogtató létesítményeket is, melyeknél a lefolyást speciális anyagú szűrőrétegen (pl. kavics vagy murvaágy)
vezetjük át a csatornahálózat, vagy a talajtalajvíz felé. A tisztítás mellett ezek a megoldások lassítják a lefolyás sebességét, csökkentik a lefolyó vízmennyiséget és a lefolyási
csúcsokat is.
Megoldás lehet a tározó létesítmények telepítése, építése is, amelyek
egyaránt lehetnek egyszerű tárolótartályok, ideiglenes elöntési területek, vagy például
kerti tavak. Az összegyülekező vizet ebbe vezetve
először a tározónk telik
meg, ezzel is időt adva
a városi rendszernek,
majd csak ezt követően, a felesleg megy
tovább a csator
nákba.

Ha a burkolt felületeket zöldfelületek növelésével kompenzáljuk, illetve ha ezekre a
felületekre vezetjük a csapadékvizeket, vagy
egy részüket, így a természetes vízelnyelési
folyamatokat támogathatjuk, és csak a többlet vízmennyiséget engedjük a csatornarendszerbe.
Amennyiben nem megoldható a zöldfelület
kialakítása, úgy a burkolatok megválasztásával is befolyásolhatjuk a víz megtartását, lefolyásának sebességét. Egyszerű megoldásként
ne alkalmazzunk egybefüggő öntött burkolatokat (beton, aszfalt), hanem inkább részesítsük előnyben a kiselemes, elemes burkolatokat (pl. kockakő, hullámkő, stb.), melyek fugái között a víz a földbe tud szivárogni.
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

Békési újság

Békési sorsok, békési arcok

Egy aprócska angyal
Miért aprócska Urbancsekné Sebestyén Marianna? A mai langaléták világában a maga alig több mint másfél méteres magasságával,
aprócskának számít. Miért angyal? Szőke hajával, meleg barna tekintetével, s ami a bensőjéből kisugárzik: biztonság, megnyugvás,
támasz, olyan, mint egy angyal. Beszélgetésünkből megtudhatják,
hogy nem csak olyan, hanem…
ezért Hajdúböszörményben közoktatás vezetői diplomát szereztem.
Az óvoda vezetőjének 2009-ben
választottak meg. Elvégeztem egy
szaktanácsadói tanfolyamot is, így
2018-tól az Oktatási Hivatal szak-

Fotó: Gazsó János.

- Mit mondanál eddigi életedről?
- Békésen születtem és itt éltem
30 éves koromig. Gyerekkoromban
az egyes iskolába jártam, ahonnan
Tiszaföldvárra mentem továbbta-

nulni az óvónőképző középiskolába, így már 19 évesen óvónői végzettséget szereztem. A családom
szűkös anyagi helyzete miatt már
ekkor munkába álltam és később
diplomáztam le a szarvasi főiskolán. Mikor 1997-ben férjhez mentem, Mezőberénybe költöztem,
de változatlanul az Ótemető utcai óvodában dolgoztam. A férjem
Urbancsek Zoltán, jelenleg értékesítési menedzser egy országos cégnél. Hamarosan megszületett két
gyermekem, Adél és Zalán. A lányom már 21 éves és a Kaposvári
Egyetem látványtervező szakán tanul, a fiam 19 éves és a Békéscsabai Evangélikus Gimnázium növendéke. A gyes ideje alatt a krea
tivitásomat fejlesztettem, és elvégeztem egy műkörmös iskolát.
Miután visszatértem az óvodámba, szükségét éreztem a megújulásnak, a tanulmányaim frissítésének,

értője is lettem, szakmai segítséget
nyújtok a megye óvodáiban dolgozó óvodapedagógusok számára.
Vezetőként, óvodapedagógusként
és magánemberként is fontosnak
tartom a lelki egészség megóvását,
ezért 2019-ben egészségfejlesztő
mentálhigiéné szakot végeztem el,
a gyulai főiskolán. Jelenleg is segítem egy cég munkatársait ilyen értelemben. Szeretnék még a jövőben
is fejlődni, meseterápiát tanulni.
- Az óvodátok integrált intézmény. Mit jelent ez és mennyire
eredményes a munkátok?
- Az akkori vezető kezdeményezésére 20 évvel ezelőtt lettünk integrált óvoda. Olyan gyermekeket
fogadtunk be, akik valamilyen területen lemaradást mutattak és erről
szakértői véleménnyel rendelkeztek. A számukra előírt fejlesztéseket
helyben megkapták és nem kellett
a szülőknek a város másik pontjára

utaztatni őket. Bevallom, hogy féltem az új kihívástól, ma már csak
mosolygok ezen, hiszen nekem is,
mint minden kolléganőmnek, ez a
segítés az egyik legfontosabb hitvallásom. Már vezető voltam, amikor
közös megegyezéssel felvettük a Bóbita Óvoda nevet és gyermekbarát
programokat szerveztünk. Számos
szakmai elismerést szereztünk, pl.
az Oktatási Hivatal Bázisintézménye, kiválóan akkreditált tehetségpont, Boldog Óvoda lettünk. Önteltség lenne ezeket az eredményeket magamnak tulajdonítani, mert
nem így van. Csodálatos kollektívát vezetek, akik elhivatottak, terhelhetőek és innovatívak. Jó csapat
nélküli hadvezérként mindezekből
semmit sem tudtam volna megvalósítani. Egy nyertes pályázatnak
köszönhetően a város vezetősége
egy minden igényt kielégítő, gyermekbarát óvodát épített nekünk,
ahol öröm dolgozni.
- Rengeteg feladatot látsz el. Hogyan pihened ki a fáradalmakat?
- Fontosnak tartom, hogy a mindennapi munka mellett megtaláljuk azt a kikapcsolódást, ami által töltődni tudunk. Fontos, hogy
megőrizzük az egyensúlyt a család és a munka között. Számomra
ezt az olvasás jelenti. Sokat olvasok
szinte minden témában, de a kikapcsolódást a könnyű, szórakoztató, romantikus irodalom jelenti. Csak úgy hívom: agytörlő. Ha
egy kicsit több időm van, magam
is írogatok novellákat, meséket és
megpróbálkoztam a regényírással
is. Szeretem a kreativitást igénylő
dolgokat, szívesen dekorálok, rajzolok, díszeket készítek, jelmezt
varrok, festek. Bár ezekre egyre kevesebb idő jut. Ha megkérdeznék,
milyennek látom az életemet, azt
mondanám, hogy elégedett vagyok
azzal, amit elértem. 
Gugé
Következő beszélgetőtárs: Guska Beáta mentőtiszt.
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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. A Békési Polgármesteri
Hivatal konyhája telefonszáma:
66/411-011/170-es mellék (Csorba János konyhavezető).
A menü ára: 650 Ft. Átvehető a Békési Polgármesteri Hivatal konyháján (bejárat a Piac felől)
munkanapokon 11:00-13:30 óra
között A szociálisan rászoruló
személyeknek 450 Ft. Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ
Idősek Klubjaiból vihető el vagy
helyben fogyasztható el munkanapokon 11:30-13 óra között. 

Svéd masszázs
az Ön otthonában!

Izomgörcsök megszüntetése,
gerincbántalmak, hatékony tüneti kezelése!

Gábor masszázsterápia
30/694-4774

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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interjú

Békési újság

A kultúra egyik helyi bázisa
(Folytatás az 1. oldalról)
Ehhez hozzájárult, hogy fenntartónk önerőből és pályázati forrásból az elmúlt év második felében
az épület veszélyessé válása miatt
szükséges felújítási munkálatokba
kezdett.
A szakmai munkát ketten végezzük. Jómagam a régészeti és a történeti gyűjteményszakok, Szojka Petronella kolléganőm a néprajzi gyűjtemény felelőse. Emellett nekem
a vezetői teendőkkel járó nem kevés adminisztrációs munkát szintén
el kell látnom, míg munkatársam
múzeumpedagógusként is helytáll.
A szakmai munka legkomolyabb
szintjét jelentő kutatásra és publikálásra már csak szabadidőnkből,
hétvégéken jut lehetőség. Részmunkaidős restaurátorunk a múzeumi
gyűjtemény állapotáért felel, ami
tárgyak tekintetében több mint tizenötezer, dokumentumok (fotók,
iratok) esetében mintegy 31.000
darab védendő kulturális értéket jelent. Mindenben segítségünkre van
még részmunkaidőben közművelődési és gazdasági ügyintézőnk, és
van a három épületre egyetlen részmunkaidős takarítónőnk.
Saját épületeinkben rendezett kiállításainkat 2019-ben mintegy négyezren tekintették meg, a belépőjegyekből származó árbevételünk
28300 forint volt. Az adatokat torzítja, hogy a mozgás- vagy hallássérültek, fogyatékosok, a 6 év alatti gyermekek és a 70 év feletti nyugdíjasok
ingyenesen látogathatják a muzeális
intézményeket, illetve a statisztikába a nálunk rendezett programok
résztvevői szintén látogatónak számítanak, hiszen ittlétükkor tárlatainkat is megtekinthetik. Jegyáraink naivan alacsonyak (200 illetve
100 Ft), bár néha még ezt is nehezen kapjuk meg. Még mindig él az a
30 évvel ezelőtt rögzült megszokás,
hogy a diákok ingyen látogathatják
a múzeumokat.
- A kiállítások megszervezése
mellett egyre sokrétűbb munkát végez a múzeum. Említene erre is példákat?

Fotó: Archív felvétel.

Évértékelő beszélgetés Sápiné Turcsányi Ildikó múzeumigazgatóval

Sápiné Turcsányi Ildikó.

- Kiállításainkat régóta nemcsak
saját épületeinkben láthatják az érdeklődők. Tárlataink folyamatosan szembeköszönnek a Városháza
emeleti folyosóján, míg a Madzagfalvi Napok alkalmával a Postapalotáról informálódhattak a kultúrházban. Állandó kis sarkot rendeztünk be a névadóról a Hepp Ferencről elnevezett iskolában. Gyűjteményi anyagunk időről-időre
megjelenik a Munkácsy Mihály
Múzeum és a Megyei Levéltár bemutatóin. Tematikus tárlatvezetéseket és kézműves foglalkozásokat
kapcsolunk saját gyűjteményünkre támaszkodó szakmai kiállításainkhoz. Vetítéssel egybekötött
általános és helytörténeti témájú előadásainkkal iskolákba, civil
szervezetekhez látogatunk el. Szakembereink külsős szakértőként
részt vesznek a Békési Helyi Értéktár munkájában. Minden nyáron kézműves tábort szervezünk,
2019-ben ez a Galériában valósult
meg. A diákok ingyenes foglalkozások keretében látogathatnak el
hozzánk a Múzeumok Világnapján
és 2012 óta veszünk részt a Múzeumok Éjszakája országos rendezvénysorozatban. Helyi civil szervezetek kulturális programjainak
is helyet adunk, az immár hagyománnyá váló Piroslábas Dínomdánomra, Nefelejcs Vigalomra és
Tökmulatságra gondolhatunk itt
elsősorban, de hagyománnyá vált a

KÉSZ és a Nefelejcs Egyesület nevével fémjelzett díjátadók, és a Református Bál Galériában való megrendezése is.
- Sikerült-e 2019-ben gyarapítani a múzeum állományát? Milyen
forrásokból történhet ez meg?
- Anyagi forrásaink erre nem nagyon vannak, tehát vásárolni nem
tudunk. Szerencsére azért minden
évben gyarapodik a gyűjtemény,
mert vannak olyan felelősen gondolkodó békésiek, akik tudják, hogy
saját feleslegessé vált, de történeti
vagy néprajzi értékkel bíró holmijuk, vagy rokonaik hagyatéka nálunk van a legjobb kézben. Sokszor
megkeresnek minket, behozhatják-e
ezeket, és mi mindig örülünk neki.
Bekerüléskor ezek először a restaurátor kezébe kerülnek, aki megtisztítja, konzerválja a tárgyakat, majd a
szakmuzeológus nyilvántartásba veszi. Összeszedi a tárgyról fellelhető
összes adatot, pontos, csak az illető
tárgyra utaló leírással bevezeti a múzeumi szakleltárkönyvbe. Természetesen azt is bejegyezzük, ki volt
az adományozó, tehát az illető neve örök időkre fennmarad az utókor
számára. Tematikus, városunk történetének egy-egy időszakáról, egyegy eseményéről, egy-egy népi mesterségéről, városunk egy-egy jeles
személyiségéről szóló kiállításainkat
ezeknek a tárgyaknak a bemutatásával tudjuk megrendezni. 2019-ben
néhány egyedi tárgy és egy hagyaték
került gyűjteményünkbe, mintegy
80 darab, főként néprajzi kulturális
érték.
- Olykor az interneten támadások érik önöket, nem ítélvén elég
látványosnak az elvégzett munkát.
Hogyan lehet reagálni ezekre a támadásokra?
- Számomra ezekben az esetekben az a legszomorúbb, hogy olyanoktól érkeznek ezek a kritikák,
akikkel egyébként soha nem találkozunk múzeumi kiállításainkon,
rendezvényeinken. Különösen fájó,
amikor azzal gyanúsítanak, hogy elherdáltuk Durkó Antal múzeumalapító ránk hagyott anyagát. En-

nek pont az ellenkezője igaz: az ő
nyugdíjba menetele, pontosabban a
szakmuzeológusok idekerülése óta a
múzeum gyűjteményi anyaga több
mint megtízszereződött. Szakmuzeológusaink időről-időre publikálnak
országos szakfolyóiratokba, szakkönyvekbe, minden évben hosszabb
ismeretterjesztő írásokkal jelentkeznek a helyi Békési Újság Kalendáriumában. Múzeumunk képanyaga
és szakembereink közreműködése
nélkül nem jelenhetett volna meg
az elmúlt években kiadott „Üdvözlet Békésről”, „Ízig-vérig Békés” és
a „Fejezetek Békés város történetéből” című kiadvány.
- Mit lehet előzetesen tudni a
2020-as múzeumi tervekről? Milyen kiállításoknak örülhetnek
majd a kultúra békési barátai?
- Sokszor kérdezik tőlünk, megvan-e még P. Szász Lajos tanító
anyaga, aki 1968-70 között vezette
a múzeumot, majd saját kis gyűjteményét a városra hagyta. Az anyag
megvan, külön gyűjteményként,
külön nyilvántartásban kezeljük.
Úgy tervezzük, a főként néprajzi tárgyakat tartalmazó anyagot ez
évben kiállításban is megmutatjuk
az érdeklődőknek. Másik nagy tervünk a térség talán legrégebb óta ismert régészeti lelőhelyén, a KettősKörös keleti partján elterülő BékésPovádon 2002-ben általam végzett
megelőző régészeti feltárás anyagának bemutatása „Őskori élet a Körösök mentén” címmel. Az újkőkori
Tiszai kultúra településének anyagát pályázati forrásoktól függően
minél élvezetesebben, a látogató számára minél életközelibben szeretnénk prezentálni, lehetőség szerint
interaktív módszereket is felhasználva. Természetesen képzőművészeti kiállítással is készülünk, de ez
még tervezés alatt van. 2020-ban a
legnagyobb feladatunk a nemrég elindult múzeumi honlapunk ( http://
www.jantyikmatyasmuzeum.hu) fokozatos feltöltése, bár ez a munka
előreláthatóan sok évet vesz igénybe, csak hosszútávon tervezhető.
Szegfű Katalin

hírek, interjú

Békési újság

50%-os VÁSÁR!

▶ gyerek cipő, ruha,
dzseki
▶ függöny, sötételő
▶ táska
▶ kesztyű
▶ melegítőalsó

ALKALMI RUHA VÁSÁR:
egyet fizet, kettőt vihet!
burgonyavásár
140 Ft/kg!
Fa brikett vásár!
62 Ft/kg
Békés, Teleki u. 17.
Tel.: 66/411-023

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.

Staféta
Rovatgazda:
Serfecz Dávid

Név: Dobi István
Foglalkozás: tanár, edző, a Békési Kajak-K
enu
Club elnöke
Kedvenc kön yv: Frey Tamás - André köte
tsorozata
Kedvenc zene: Halott Pénz
Kedvenc film : Élet revalók
Kedvenc étel, ital: lazacfilé vajban párolt
zöldségekkel, gin-tonic
Kedvenc hely: Funchal (Madeira)
Kedvenc idő töltés: motorozás, síelés, win
dsurf, utazás
- Milyen út vezetett el oda, ahol
most tartasz?
- Kisgyermekkorom óta a mozgás és a sport volt a kedvenc időtöltésem. Szüleim látták bennem a
versenyszellemet, ezért testnevelés
tagozatos oktatást kaptam egészen
érettségiig. Felsőfokú tanulmányaimat, a főiskolát, majd az egyetemet is a Szegedi Tudományegyetemen végeztem el, testnevelő tanár,
kajak-kenu edző és egészségfejlesztő tanár szakirányon. A labdarúgás és atletizálást követően a kajak sportág felé sodort az élet már
fiatalon. Talán azért is, mert édesapám volt sokáig a békési kajakosok buszosa és sokat jártam velük
versenyre. 2011-ben hagytam abba
a felnőtt versenyzést és teljes erőbedobással edzői tevékenységbe kezdtem, a főállású iskolai tanári munkaköröm mellett. Hamar jöttek a

sikerek, a magyar bajnoki címek és
a válogatott versenyzők. 2014-ben
rekord eredményt értünk el a Békési Kajak-Kenu Club történetében, amiért Békés Város Sportjáért kitüntetést vehettem át. Időközben megházasodtam, és egy kisfiú
édesapja lettem. 2019-től a Békési
Kajak-Kenu Club elnökének kértek
fel és szavaztak meg. A klubtevékenységem mellett közel tíz éve dolgozom a Dr. Hepp Ferenc Általános
Iskolában testnevelő tanárként.
- Mit tartasz az eddigi legnagyobb sikerednek?
- Tanulmányaim és életutam eddigi szakaszát sikerként könyvelem
el, melyben szüleim mindig támogattak és mellettem álltak. Edzői
sikereim szép emlékek számomra, de úgy gondolom, hogy saját
kis családom a legnagyobb siker az
életemben.

Fotó: Gazsó János.

Fess
Rochilde

NÉVJEGY

9

- Hogyan képzeled el az életed
10-20 év múlva?
- Békés városában képzelem el
családommal a jövőmet, egészségben, nyugalomban és boldogságban. Szeretném megvalósítani
minden olyan elképzelésemet, álmomat, amely az embereket közelebb viszi városunk természetközeli
értékeinek megtalálásához a sportolás által.
A Stafétát Mátyás Tamásnak adom
tovább.

Visszatért az „unokázós” csalás a megyébe
Jóindulatú, gyanútlan időseket
károsítottak meg az egyelőre ismeretlen tettesek. Vezetékes számon
hívták fel a sértetteket és a hívott
fél gyermekének, illetve unokájának mondták magukat. Előadták,
hogy nagy bajban vannak, sürgősen
pénzre van szükségük. Meglátogatni azonban nem tudják az idős szülőt, nagyszülőt, mert messze vannak, más településen tartózkodnak.
A pénzért egy megbízható ismerősüket küldik el. Voltak esetek, amikor a telefonon felkeresett idősek
találkoztak az idegennel és pénzt

is adtak nekik. De voltak esetek,
amikor a hívást követően az idősek
azonnal felvették a kapcsolatot rokonaikkal. Így még a pénz átadása
előtt kiderült, hogy valaki megpróbálta megtéveszteni a bejelentőket.
A nyomozók dolgoznak a telefonálók azonosításán, keresik a bűncselekmények elkövetőjét, elkövetőit.
A rendőrség a történtek kapcsán
kéri az időseket, hogy legyenek óvatosak és hagyják magukat becsapni, megtéveszteni, megfélemlíteni.
Az idős szülők, nagyszülők figyelmét a fiatalabb rokonok hív-

Képünk illusztráció.

Békés megyében az elmúlt hetekben újra több olyan bejelentés érkezett a rendőrségre, hogy telefonon bejelentkező, magukat a hívott fél rokonainak kiadó ismeretlenek megtévesztettek, megkárosítottak idős embereket.

ják fel arra, hogy ne menjenek el
egyedül olyan találkozóra, ahol idegenek várják őket és ne adjanak
pénzt ismeretleneknek.
A csalók általában telefonkönyv
alapján, találomra hívják fel a potenciális célpontokat, de az is előfordul, hogy előzetesen a kiszemelt
áldozat lakókörnyezetében puhatolóznak, vagy a közösségi olda-

lakon megadott információkat felhasználva teszik hihetőbbé történetüket.
A rendőrség tanácsai arra az
esetre, ha valaki ilyen hívást kap:
▶ Járjon utána, hogy valóban baj
van-e! Tegye le a telefont, majd
hívja vissza hozzátartozóját!
▶ Tegyen fel ellenőrző kérdéseket!
„Hogy hívnak? Mikor születtél?
Mikor találkoztunk utoljára?”
▶ Ne hagyja, hogy sürgessék, próbáljon nyugodt maradni!
▶ Ne adja meg adatait ismeretleneknek!
Ha felmerül, hogy bűncselekményt próbáltak meg elkövetni
Ön vagy hozzátartozója sérelmére,
hívja azonnal a 112-es segélyhívószámot!
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hirdetés

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

Lapunkban KIZÁRÓLAG olyan
ingatlanhirdetéseket teszünk közé,
amelyben FELTÜNTETIK
AZ INGATLAN IRÁNYÁRÁT is.
Megértésüket köszönjük.
Ingatlan 2-5 millió Ft között
Békési kövesút mellett, Murony felé tanya eladó
gyümölcsössel, 13 AK szántóval. Irányár: 2,2
millió Ft. Érd.: 70/218-59-72.
Ingatlan 5-7 millió Ft között
Kinizsi u. 51. szám alatti, felújításra vagy bontásra
való ház eladó 5,1 millió Ft-ért. Érd.: 30/389-69-53.
Szigetvári 51. szám alatti, 1981-évben épült, felújításra váró lakóház eladó. Irányár: 5,5 millió Ft.
Tel.: 20/916-45-93.
Adyn egyszobás, 3. emeleti lakás eladó. Irányár:
5,8 millió Ft. Tel.: 20/93-73-818.
Csatárkertben tanya kövesút mellett sürgősen
eladó. Ár: 6 millió Ft. Tel.: 30/96-18-765.
A Magyar utcában családi ház eladó. Irányár: 6,1
millió Ft. Tel.: 20/491-03-21.
Kertes házamat emeleti lakásra cserélném. Ár:
6,2 millió Ft. Tel.: 70/36-11-973.
Deák Ferenc utcában felújításra szoruló háromszobás nagykertes családi ház sürgősen eladó.
Irányár: 6,5 millió Ft. Érd.: 20/320-95-25.
Damjanich u. 16. számú ház nagy portával, nagyon jó helyen eladó. Irányár: 6,5 millió Ft. Érd.:
66/739-770, bármikor.
Mátra utcai régi típusú, egyszobás, de nagy telekkel rendelkező házamat elcserélném tömblakásra. Irányár: 7 millió Ft. Érd.: 30/402-26-37.
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.
Békés-Dánfokon téglaépítésű nyaraló eladó.
Irányár: 7,9 millió Ft, Érd.: 30/482-65-89.
Békésen első emeleti, egyszobás lakás eladó.
Irányár: 8,2 millió Ft. Tel.: 30/644-36-77.
Adyn kétszobás, 3. emeleti lakás eladó 8,2 millió
Ft-ért. Tel.: 20/426-60-50.
Vegyestüzelésű, háromszobás ház eladó, há
romfázissal, 9 millió Ft-ért. Tel.: 30/293-27-51.
Asztalos utcában háromszobás ház eladó.
Irányár: 10 millió Ft. Érd.: 70/562-06-69.
Ingatlan 10 millió Ft fölött
Kétszobás, jó állapotú kertes ház eladó 11,8 millió Ft-ért. Érd.: 30/434-22-97.
A Málna utca végén, kertkapcsolatos, háromszobás, költözhető, kétgarázsos, jó állapotú ház
eladó 23,5 millió Ft-ért. Érd.: 30/55-243-77.

Békési újság

Apróhirdetések
Kiadó ingatlan
Ék utcában garázs kiadó. Tel.: 20/775-06-51.

Kert, szántóföld
Sebők kertben zárt kert eladó. Tel.: 20/20-60161.

Jármű, alkatrész
Red Vespa Vandetta szép állapotban eladó. Tel.:
30/457-23-02.
4 db autógumi 50%-os állapotban kedvező áron
eladó (M+S 195Rx14C). Tel.: 20/93-93-211.
Cagiva négyütemű, nagytestű robogó jó állapotban eladó. Tel.: 30/457-23-02.
Újszerű elektromos rokkantkocsi eladó. Tel.:
70/218-59-72.
1982-es kiadású piros Jawa motorkerékpár eladó. Tel.: 30/293-27-51.
Pannónia motoros négykerekű kistraktor utánfutóval, rendszám nélkül eladó. Érd.: 30/38969-53.
Forgalomból ideiglenesen kivont utánfutó eladó.
Tel.: 20/93-93-211.
Új és használt MTZ alkatrészek és szerszámok,
kulcsok eladók. Érd.: 66/411-857, este.

Állat
Malacok eladók. 30/485-99-16.

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.
Cipőjavítás Békésen! Hajnal u. 19. Minden
nap 15-18 óráig. Tel.: 30/85-81-911.

Munkát keres, ajánl
Bármilyen segédmunkát keresek, állatgondozást, ásást, favágást, hóeltakarítást. 30/50-40711.
Idősgondozói munkát keresek. 20/33-20-768.

Egyéb
Akció! Száraz kemény konyhakész tűzifa
eladó. 3100 Ft/mázsa. Tel.: 0036-20/3966642.
Szentkirályi 4,5 LE rotációs kapa összes tartozékával eladó. Tel.: 30/457-23-02.

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: február 4. kedd 12 óra

Költözés miatt háromrészes szekrénysor, kétszemélyes heverő és konyhaszekrény eladó.
20/775-06-51.
Jó állapotú teatűzhely eladó. Tel.: 20/93-93-211.
Étkezősarok garnitúra eladó. Mérete: 145x145
cm. 30/44-88-532.
Eladó: háromfázisú terménydaráló, falhorony
maró, kézi hajtású rokkant kocsi. Tel.: 20/3605-705.
Jó állapotú, teljesen felszerelt, 20-as KTM lány
kerékpár eladó. Tel.: 20/426-60-50.
Eladó: 5 db rádió (van benne üzemképes), ötvenes évekbeli kerti napozóágy, pad, tányértartó
fogas és egyebek. Tel.: 20/445-73-48.
Vadonatúj 10 kg-os nagykalapács eladó. Érd.:
66/411-857, este.
Eladó: 105x110 cm méretű fiaztató láda (kutyusok, cicák részére), gázpalack. Tel.: 70/94-95581.
Öt darab MTB gyerekkerékpár eladó olcsón, javításra szorulnak. 30/961-87-43.
Eladó: Makita benzines láncfűrész kihasználatlanság miatt, felújításból kimaradt „tölgy” 8
mm-es laminált padló, 2 kábelcsatlakozós szegőléc tartozékokkal. Tel.: 30/530-41-50.
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.
Vásárolok disznóvágó asztalt, régi bútort, hagyatékot, tollat, satupadot, régi zománcos kiskádat. 70/217-22-67.
Szekrénysor, konyhaszekrény, ebédlőasztal eladó. Érd.: 20/571-83-79.
Eladó: 2 pár acélbetétes 42-es bakancs, 4 m-es
vasvályú. Tel.: 30/530-41-50.
Új gyümölcscentrifuga eladó. Tel.: 20/243-9831.
Eladó: rácsos gyermekágy, etetőszék, üstház.
Tel.: 20/440-53-28.
Sütni való tök eladó. Érd.: 66/410-204.
Idared alma eladó, 200 Ft/kg. 20/243-98-31.
Régi lószerszámot veszek. 70/217-22-67.

ENTER PC SZERVIZ
Asztali és hordozható
számítógépek javítása,
karbantartása, bontása
Telefon: 06-66/748-858, 06-70/315-82-35
E-mail: enterpcszerviz@freemail.hu
Cím: 5630 Békés, Csabai út 70.
(Bejárat a Szabadkai utca felől.)

Nyitva tartás:
ENTER
Hétfő: zárva
PC SZERVÍZ
kedd–péntek:
8:30–12 óra, 13 óra–16:30

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

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

Ottlakán Ani
Tetováló Szalon

Sminktetoválás
természetesen
Szemöldök-,
szemhéj- és ajaktetoválás!

Professzionális gépek, színek és a
legújabb sminktetoválás technikák.
(a fotókon saját munkáim vannak)

Ha szeretnél megújulni egy szép
természetes szemöldök-, szemhéj-,
vagy ajak sminktetoválással?
Keress bizalommal!
Szeretettel várlak!

Címem: Békés, Szélső utca 49.
Bejelentkezés telefonon: +36-30/477-91-77

hirdetés

Békési újság
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Ékszer
és Zálogház

Óriási arany ékszer kínálattal és kedvező
árakkal várjuk vásárlóinkat.

2020-ban is szeretettel
és kedvező árakkal
várjuk vásárlóinkat!
Gyönyörű karikagyűrű kollekcióink
3 napos határidővel rendelhetők.
Csere akció! Vásárlás esetén a 8000 Ft/grammos árba beszámítjuk aranyát.

Új karikagyűrű modellek érkeztek és nagy választékban kaphatók!
Új áruk érkeztek, nézzen be hozzánk!

Azonnali készpénzre van szüksége?
Arany ékszerekre jelzáloghitelt biztosítunk!

(THM: 39,6%-39,7%)
Üzletünk a Békés Takarék Szövetkezet kiemelt közvetítője.

szeretettel Várjuk ügyfeleinket!

Berill Ékszer és Zálogház
Békés, Kossuth út 4-es pavilon. Tel.: +36-70/551-4570
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Július
▶ Pályázati forrásból elkészült a József Attila
utcai Rendelőintézet külső hőszigetelése, fűtéskorszerűsítése és nyílászárócseréje. A fejlesztést július közepén adták át. Az épületre
- másik pályázatból - számos napelemet is elhelyeztek. A korszerűsítés fő célja az energiatakarékosság volt.
▶ Elkészült az 1400 méter hosszú, egy méter széles, 15 centiméter vastag vasalt beton
Malomasszonykerti járda, melyet július 5-én
adtak át. A kivitelezés 12 milliós költségének egy részét a malomasszonykerti lakosok
és kerttulajdonok állták, közülük mintegy 80
személy fizetett be erre a célra.
▶ A városközpontbéli Ausztrál Emlékpont
megkoszorúzásával kezdődött, majd a Dánfoki Üdülőközpontban ebéddel folytatódott
a nyolcadik alkalommal megtartott Ausztrál
Nap július 20-án.
▶ A démoni megszállottságról és az ördögűzés
katolikus egyházban szokásos módszereiről
tartott előadást Szabó József egri spirituáis
atya a békési római katolikus egyházközség
gyülekezeti termében, ahová sok - köztük más
felekezetű - érdeklődőt vonzott az előadás.
▶ A Békési Kisgazdakör tagsága július 27-én
megtartotta Aratási Ünnepét. Régi aratásokról archív filmeket vetítettek a kisgazdakör
székházában, amit kulturális műsor, továbbá
az újkenyér megszentelése és megáldása követett, hálát adva a sikeres aratásért, a bő gabonatermésért.

augusztus
▶ Békés Város Önkormányzata és a Magyar
Pünkösdi Egyház Országos Cigánymissziója
közös szervezésében a roma holokauszt áldozataira emlékező rendezvényt és koszorúzást
tartottak a világháborús emlékműnél.
▶ A Szentháromság Római Katolikus Plébániára a nigériai születésű, teológiai tanulmányait
részben nálunk folytató dr. Esiobu Anayo Augustus atya, a teológia doktora érkezett plébánosként városunkba.

▶ Az Erzsébet-ligetben ünnepi beszéddel és az
újkenyér megszentelésével kezdődött a Szent
István-napi ünnepsorozat, amely a Dánfoki Üdülőközpontban a III. Délkelet-magyarországi Pacalfőző Versennyel, kispályás
labdarúgótornával, továbbá a Körös-menti Települések Találkozójával és a Békési
Néptánctalálkozóval folytatódott, nagy érdeklődés mellett.
▶ Idén mintegy 10 mázsa búzát adtak össze a
békési gazdák és termelőszervezetek a Testvérvárosok Kenyere mozgalomhoz. A kisült
a 1320 kiscipó eladásából rekordösszeg folyt
be, amiből sikerült több nagy értékű háztartási eszközt megvásárolni és elvinni erdélyi
testvértelepülésünkre, Gyergyószentmiklósra,
ahol a Szent Anna Otthonban 42 nehéz sorsú
gyermek nevelkedik.
▶ A 2019-2020-as bajnoki idénynek új névadó
szponzorral vágott neki az NBI/B osztályban
szereplő Békési Férfi Kézilabda Club. A klub
hároméves szerződést írt alá az elsősorban napelemes rendszerek tervezésével és kivitelezésével foglalkozó bajai Optimum Solar Kft.-vel.
szeptember
▶ Nevelési és tanévkezdési támogatásról határozott Békés Város Önkormányzatának képviselő-testülete. A készpénztámogatást a Békésen található valamennyi bölcsődében, óvodában, általános iskolában nevelési vagy tanulói
jogviszonyban álló békési gyermekeknek, és
minden középiskolásnak, továbbá nem Békésen tanuló általános iskolásnak folyósították.
▶ 25 éve szolgál Békésen, a református egyházközségben Katona Gyula lelkipásztor, akit ebből az alkalomból a szeptember 1-jei tanévnyitó ünnepi istentiszteleten köszöntöttek a hívek.

▶ Szeptember elejére készültek el az épületenergetikai korszerűsítés munkálatai a Kecskeméti
Gábor Kulturális Központ Jantyik utcai, bonyolult építészeti megoldású épületén. A 203
millió forintos pályázati forrásból megvalósul-

hatott a falak szigetelése, a tető javítása és szigetelése, az ablakok és ajtók cseréje, valamint
a fűtésrendszer korszerűsítése.
▶ Szeptember 6-8-án lezajlott városunk legnagyobb forgatagát hozó fesztiválja, a huszonegyedik alkalommal megrendezett Madzagfalvi Napok. Az idén is társadalmi összefogással, több száz ember összehangolt munkájával
életre hívott rendezvény három napja 130-nál
is több elemet tartogatott, és Békés szinte valamennyi lakosát megszólította.
▶ Tizenhárom fős békési küldöttség utazott el
Budapestre, a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége (KÉSZ) 12. Kongresszusára szeptember 14-én. Az Országház Felsőházi termében
tartott tanácskozáson felszólalt mások mellett
dr. Pálmai Tamás, Békés akkori alpolgármestere, a KÉSZ egyik országos alelnöke is.
▶ Mága Zoltán, Liszt-díjas hegedűművész adott
koncertet Békésen szeptember 19-én, a „100
templom” elnevezésű jótékonysági hangversenysorozat részeként, Kálmán Tibor alpolgármester meghívására. A református templomban, nagyszámú érdeklődő jelenlétében
megtartott emlékezetes koncert bevételét a
fellépő művészek békési, tartósan beteg gyermekek gyógykezelésére ajánlották fel.

▶ A Békési Tájház felújítása miatt a szomszédos épületben, a Durkó utca 6. szám alatti ház
udvarán rendezték meg a XIV. Békési Tökmulatságot szeptember 21-én.
▶ Hagyományos szüreti felvonulását tartotta
meg a Békési Kisgazdakör szeptember 21-én.
A rendezvény idén a Fenntartható Térségért
Alapítvány jóvoltából kerékpáros felvonulással egészült ki.
▶ Második estjét tartotta meg az Ausztrál és Békési Polgárok Egyesülete szeptember 28-án a
békési Sportcsarnokban. A jótékony célú rendezvény nyeresége ezúttal is a Békés Megyei
Központi Kórház Gyermekosztályainak megsegítését szolgálta.

Hírösszefoglaló 13

Békési újság

Ez történt Békésen 2019-ben - 2. rész

▶ Október 4-én ünnepélyesen bemutatták a
közönségnek az 1200 példányban megjelentetett 2020-as Békési Kalendáriumot. A 160
színes oldalon megjelent kötetben 17 tanulmány, 15 pályázatra érkezett írás és sok szép
fotó található. A Szegfű Katalin által szerkesztett évkönyv elkészítésében több mint negyven szerző működött közre.
▶ Horváth Hajnalka helyi alkotóművész 17 alkotása került a kápolnaterem falaira, meseillusztrációk illetve mesék kulcsmondatainak
továbbgondolásai a „Mesék az életről” című
tárlaton, melynek rendhagyó megnyitóján
gyerekek is felléptek.
▶ Nem várt nagy érdeklődés övezte a hagyományteremtő céllal életre hívott I. Békési

Kolbászvigalmat, amit október 5-én a Sportcsarnokban tartottak meg. A kolbásztöltésre 38 csapat nevezett. Kora estétől koncertek
szórakoztatták a lelkes és népes publikumot.
▶ Óriási érdeklődés övezte Sterczer Hilda, a
2013-ban hegymászás közben eltűnt, elhunyt

hegymászó, Erőss Zsolt özvegyének békési látogatását, aki annak apropóján érkezett váro
sunkba október 18-án, hogy a Harmat Kiadó
idén megjelentette „A Hópárduc felesége –
Életem Erőss Zsolttal” című interjúkötetet, és
ezt mutatták be a helyi érdeklődőknek.
▶ Október 29-én megtartotta alakuló ülését az október 13-i helyhatósági választáson
a szavazóktól bizalmat kapott új városvezetés. Polgármesterként Kálmán Tibor (FideszKDNP, Jobboldali Összefogás) kapott bizalmat a választóktól. Alpolgármester Polgár Zoltán és Vámos Zoltán lett. A nyolc választókerületben nyertes képviselők: Vámos
Zoltán, Polgár Zoltán, Balog Zoltán, Deákné Domonkos Julianna, Kálmán Tibor, Csibor Géza, Mucsi András (mindannyian a Fidesz-KDNP jelöltjei) és Rácz Attila (Békési
Ipartestület). Kompenzációs listáról képviselői helyet szerzett még Juhos János (Békési
Ipartestület), Molnár Gábor (MSZP) és Földesi Mihály (Mi Hazánk Mozgalom).

november
▶ „Ujjé, a ligetben nagyszerű!” címmel nyílt
meg a Jantyik Mátyás Múzeum kiállítása,
amely a Városháza emeletén nyert elhelyezést.
A tárlat április 30-ig tekinthető meg.
▶ Nagyszabású ünnepséggel emlékeztek meg a
könyvtár jogelődjének, a békési népkönyvtárnak a hetven évvel ezelőtti felavatásáról, no
vember 27-én. A kezdetben 1200 kötetes köl-

csönkönyvtár mára 76 ezer dokumentumot
számláló kulturális intézménnyé nőtte ki magát, amely 2010 óta viseli Dr. Püski Sándor
könyvkiadó nevét.
▶ Ünnepséggel emlékeztek meg arról, hogy tíz
éve kezdte meg a munkáját a békési székhel�lyel működő Magyar Pünkösdi Egyház Országos Cigánymisszió Segítő Szolgálata.
▶ A sportágat támogató munkájáért a Magyar
Kajak-Kenu Szövetség közgyűlésén elismerésben részesült Izsó Gábor, Békés korábbi
polgármestere.
▶ Több mint kétszáz zenebarát jelenlétében
koncertezett városunkban fergeteges sikerrel
Gergely Róbert november 30-án. Az énekes
színész Szécsi Pál-emlékkoncertjét hozta el,
mellyel egész évben az országot járja, a tragikusan fiatalon elhunyt táncdalénekes születésének 75. évfordulója tiszteletére.
▶ Nógrádi Gáborné Takács Ildikó, a Békés Megyei Hajnal István Szociális Szolgáltató Centrum munkatársa kapta meg az önkormányzat
által újonnan alapított Kiváló Szociális Munkáért elnevezésű díjat, melyet a szociális szférában dolgozók legkiválóbbja kaphat meg
ezentúl minden évben.
december
▶ Több helyi civil és egyházi szervezet, továbbá
a kulturális központ szervezésében négy vasárnapon várta az érdeklődőket a Békési Advent rendezvénysorozat.
▶ A Fidelitas békési csoportja saját gyűjtésből
a Dr. Illyés Sándor Óvoda, Általános Iskola,
Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola, Kollégium és Egységes Gyógypedagógiai és Módszertani Intézmény óvodásainak ajándékozott egy nagyformátumú lamináló gépet.
Szintén ez a szervezet ajánlott fel 225 kilónyi adományt a gyepmesteri telepen élő kutyáknak.
▶A
 Fölszállott a páva című tévés tehetségkutató műsor döntőjébe jutott ifj. Mahovics Tamás néptáncos, a Belencéres Néptáncegyüttes szólistája, aki a szóló és páros táncosok
csoportjának különdíjasaként zárt a december 20-i döntőben.
▶ 320 adag meleg étel, valamint a szponzorok
jóvoltából mákos és diós bejgli kiosztásával ért
véget az év Békésen. A Hétkrajcár Egyesület
Hétvégi Gyermekélelmezési Programja keretében 2019-ben 23 alkalommal összesen 4000
adag meleg étel jutott el szegény sorsú családokban élő gyerekekhez.

A hírek és fotók forrása a Békési Újság archívuma. Összeállította: Szegfű Katalin.

Október
▶ Huszonötödik születésnapját ünnepelte meg
október 4-én a Korona utcai Tagóvoda.
▶ Harmadik alkalommal rendezték meg a „Sétával a mellrák ellen” elnevezésű rendezvényt.
Orvosi és pszichológusi előadásokat követően
a résztvevők együtt rózsaszín szalagokkal és
rózsaszín lufikkal elsétáltak a főtéri szökőkúthoz, melynek vízét is rózsaszínre színezték.

Gyerekeknek, Gasztronómia

Ha

jn a l -tár

Rovatgazda: Horváth Hajnalka alkotóművész

Cucu Laca, a szerencsét
hozó malac története
Egyszer régen, valamikor a Valóság és a Képzelet hátárán, élt
egy közepes malaccsalád. Nem
voltak sokan, csak Apa, Anya és a
hat kismalac. Tavasszal születtek,
így már malacszámítás szerint kamaszok voltak. Napjaikat túrással, fúrással, röfögéssel, csámcsogással töltötték egy szép nagy,
sártól tocsogó udvaron, amelynek
kerítései jó messze voltak, a malacszem el sem látott odáig.
A Cucu család legfiatalabb tagjáról szól a történetünk, aki az
egyetlen fiú volt a malackák között, öt nővére: Maca, Saca, Luca,
Teca és Veca mellett.
Laca volt az utolsó a sorban,
meg is lepődtek a szülei, amikor
megpillantották, hiszen az orvos
csak a lányokat sorolta. Már nem
is számítottak egy fiúra, egy igazi trónörökösre, aki majd örökli a

Sárpanziót, ahol a család wellnessközpontja működött már generációk óta. Amit őseik csak dagonyázónak neveztek. Híres gyógyvizük sok-sok reumás csülköt hozott már formába és pakolásuk
számos szépülni vágyó tokát simított ki. Mindez nagyon népszerűvé tette a helyet. Hát itt nevelkedett Laca, a Cucu család legifjabb tagja, aki szerette mindenbe beleröffenteni az orrát, főleg a
Sárpanzió konyhájának vödreibe.
A mesét a következő lapban folytatjuk…
Kedves gyerekek!
Vágjátok ki és illesszétek ös�sze a kivágott kép részleteit! Ragasszátok fel egy papírlapra! Találjátok ki, hogy melyik kis Cucu
malackának nem jutott hely a
babakocsiban!

Békési újság

Cukrász Álom

Rovatgazda: Mucsiné Fodor Hajnalka mestercukrász

Kapusznyika
Ezt az eredetileg hagyományosan tót ételt talán kevesen ismerik,
nemrégiben egy kondorosi ismerősöm pékségében találkoztam vele. Édes tésztában sózott-borsozott
dinsztelt káposztával. Nevezik még
káposztás pirognak, káposztás bucinak, esetleg káposztás lepénynek is.
Érdemes elkészíteni, isteni finom!
Hozzávalók a tésztához:
 60 dkg finomliszt
 4 dl tej
 2 dkg élesztő
 2 db tojássárgája
 1 kiskanál só
Hozzávalók a töltelékhez:
1 fej közepes, 1kg körüli fehér káposzta
 őrölt fekete bors (ízlés szerint)
 só (ízlés szerint)
 zsír
Elkészítése:
Először készítsük el a tölteléket,
mert lényeges, hogy teljesen kihűljön a felhasználásig. A káposztát
reszeljük le, sózzuk, és kevés zsíron megpároljuk, majd kicsit lepirítjuk. Amikor elkészült, megszórjuk a borssal és félretesszük hűlni.

Fotó: internet.
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A tésztához 1dl langyos tejben futtassuk fel az élesztőt. A liszthez adjuk a sót, a tojássárgáját, a maradék 3dl tejet, majd az élesztős tejet is, és gyúrjunk lágy tésztát belőle. Ezután hat részre osztjuk, kis
cipókat formázunk belőlük és egy
óra hosszat letakarva, meleg helyen
kelesztjük. Amikor megkeltek a cipócskák, akkor mindegyiket külön-külön kb. fél cm vastagságú
kör alakúra nyújtjuk. A lap egyik
felére halmozzuk a káposztát, majd
ráhajtjuk a lap másik felét, a széleit összenyomkodjuk egy villa segítségével és egy sütőpapírral bélelt tepsibe helyezzük. A tetejüket
megkenjük felvert tojással, enyhén
megszurkáljuk a tetejét, hogy a gőz
távozni tudjon és 180 fokon, előmelegített sütőben kb. 20-25 perc alatt
készre sütjük. Jó étvágyat hozzá!

Békési programajánlatok
január 28. – február 12. között

Lapunkat kéthetente
keresse a postaládájában!
Békési Újság – a békési családok lapja.
Következő megjelenés: február 11.

Február 1. szombat 15 órától
Farsangi Forgatag a kulturális
központban. A belépés ingyenes.
Bővebben a 11. oldalon.

Február 6. csütörtök 17 órától
Főzőtanfolyam Bróda László szakácsmesterrel a kulturális központban.

Február 4. kedd 17 órától
Oláhné Szabó Erzsébet gobelin kiállítása a kulturális központban. A
belépés díjtalan.

Február 12. szerda 16:30-tól
Filmklub a könyvtárban. Műsoron
A felolvasó című film. A belépés
díjtalan.

Békési újság

hirdetmény, sport

15

Felhívás helyi terméket előállító termelőknek
Békés Város Önkormányzata közel 300
millió forint vissza nem térítendő támogatást nyert el a „Zöld város kialakítása”
című pályázati felhívás keretében benyújtott pályázaton.
A projekt keretében a belvárosban megvalósuló fejlesztéseken túl cél az is, hogy a települési arculat javuljon és a békési identitás
erősödjön.

fizetett hirdetmény

Ennek egyik eleme, hogy összeállítanak egy
olyan adatbázist, amely tartalmazza a helyi
termékeket és a helyi termelőket. A mindenki számára szabadon elérhető és folyamatosan
frissülő adatbázis célja az, hogy a békésiek és
a Békésre látogatók ismerjék meg a városban
előállított értékeket, valamint a helyi termelők és termék előállítók piaci pozíciói javuljanak.
Jelen felhívás azoknak a helyi termelőknek szól, akik szeretnének a www.
bekesvaros.hu oldalon elérhető helyi termelői adatbázisban díjmentesen szerepelni, illetve az alábbi feltételeknek megfelelnek:
- mezőgazdasági alap-anyagot állít elő és azt
értékesíti a fogyasztók felé közvetlenül is

(például zöldség, gyümölcs, élőállat, kender,
dísznövény, stb.),
- mezőgazdasági alap-anyagot feldolgoz és az
előállított terméket értékesíti (például kosarat fon, lekvárt készít, süteményt süt, pálinkát főz, seprűt köt, ruhát sző, bőrrel dolgozik, szappant főz, bútort készít, képzőművészeti alkotást alkot, stb.),
- nem mezőgazdasági alapanyagot feldolgoz
és az előállított terméket értékesíti (például
ékszert, cserépedényt, kést készít, stb.),
- tevékenységét a jog-szabályok alapján legálisan végzi (például kistermelő, őstermelő,
egyéni vállalkozó vagy gazdasági társasági
formában üzemel),
- az előállított alapanyagot vagy terméket
Békésen is értékesíti,
- az előállított alapanyag vagy termék valamilyen módon hozzájárul Békés identitás-erősítéséhez.

hidegkonyhai szolgáltatásként előállítók,
- műanyagból, vagy ipari alapanyagból terméket készítők (például bútorlapból vagy
műanyag szálból).
Jelentkezni vagy érdeklődni Gyebnár
Péternél lehet elektronikus levélben a
bekesitermek@gmail.com címen vagy telefonon a +36 30/6541-1686-os számon.
A projekt Európai Uniós támogatás segítségével,
a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg.

Nem tartoznak ebbe a
csoportba:
- csak felvásárlónak vagy
kereskedőnek értékesítők (pl nagyüzemi
szántóföldi termelés),
- készételt meleg vagy

A férfi kézilabdacsapat
hazai mérkőzései
Február 14. szombat Optimum Solar-BFKC - Mizse KC
Február 29. szombat Optimum Solar-BFKC - Ceglédi KKSE
Március 14. szombat Optimum Solar-BFKC - Nyíregyházi SN KFT
Március 28. szombat Optimum Solar-BFKC - Ózdi KC
Április 25. szombat
Optimum Solar-BFKC - Balassagyarmat
Május 16. szombat
Optimum Solar-BFKC - FTC U21
A felnőtt csapat mérkőzései 18 órakor kezdődnek.
Helyszín a városi Sportcsarnok. Hajrá Békés!

Pingpong suli kicsiknek
Alsó tagozatos lányok és fiúk jelentkezését várjuk kedvcsináló asztalitenisz foglalkozásainkra! Jelentkezi a Békési TE szakosztályánál, a 20/3162-837-es telefonszámon (Balogh Jóska bácsinál) lehet.
Edzéseinket a Szarvasi úti sportpályán tartjuk kedden, csütörtökön és pénteken 17 és 19 óra között.
Szeretettel várunk mindenkit. Talán köztetek van a jövő pingpong világbajnoka. Gyertek el, próbáljátok ki magatokat!
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Mozaik

Békési újság
Élő fortélyaink

Csendesül...
Isten a szeretett
A közelmúlt ünnepi időszakában többször hallhattuk, hogy ha a karácsony a szeretet ünnepe, akkor legyen minden napunk karácsony. A Biblia
is erre bátorít bennünket. Amikor az Úr Jézust megkérdezik, mi a legfontosabb parancsolat, Ő így válaszol: „Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből,
teljes lelkedből és teljes elmédből. Ez az első és a nagy parancsolat. A második hasonló ehhez: Szeresd felebarátodat, mint magadat.” (Máté evangéliuma 22, 37-38)
A szeretet az élet értelme, Isten a szeretet. De fontos jól gondolkodnunk a szeretetről. „Mi azért szeretünk, mert ő előbb szeretett minket.” (János
első levele 4,19) János apostol szerint azért tudunk mi szeretni, mert Isten
előbb szeretett bennünket. Egy természeti példa nagyon jól bemutatja
ezt: éjjel, ha sétálunk, nagyon szép fényt ad nekünk a Hold. Nem igazán
hasonlít a Nap erejére, de mégis segítséget nyújt az éjszakában. Miért is
világít a Hold? Mert a Nap rávilágít, és annak fényét tükrözi vissza egy
erőtlenebb, gyengébb fényerőben. A Nap nélkül a Hold sem lenne. Így
szeret bennünket Isten! A világon bárhol adunk vagy kapunk szeretet, az
csak azért lehetséges, mert Isten szeret minket! Legyen minden napunk
karácsony ebben az évben! Éljünk a szeretettel!
Bócsa Roland, lelkészgyakornok

Fotó: Gazsó János.

Egészségünkre: Mindenkinek
„ennyit” kívánok!

Hidvégi Mihály az elmúlt év végén, népes családja körében ünnepelte századik születésnapját. A kamuti tanyavilágban nőtt fel, ott dolgozott a családi gazdaságban, mígnem besorozták a hadseregbe. Megjárta a frontot, végül
hadifogságba esett. Szerencsés hazatérése után családot alapított. A tiszteletére tartott összejövetelen két gyermeke, öt unokája, és hét dédunokája, valamint a hozzátartozók köszöntötték őt. 1954-ben vásárolta első keltetőgépét.
A család által tovább vitt vállalkozásban a mai napig is aktív, tevékeny résztvevő. Emellett - fiatal kora óta - seprűt is köt. Pihenésként rendszeres vendége a Békési Gyógyfürdőnek. Elméje karbantartására is gondol: dédunokáival
rendszeresen sakkozik. További egészséges és tevékeny éveket kívánunk neki!

BÉKÉSI ÚJSÁG

A gyógyító tyúkhúsleves
Nagyanyáink úgy tartották, hogy a
forró, hússal és zöldséggel gazdagon megrakott tyúkhúsleves a legjobb ellenszere a megfázásnak és az
influenzának. Évszázadok óta sikerrel alkalmazták a tünetek enyhítésére, és mára a modern tudomány is
igazolta az elméletet: a „nagymama
húslevese” valóban gyógyító erejű.
Ugyanis a hosszú ideig tartó, lassú
főzés során a húsból és a zöldségekből egyaránt hasznos ásványi anyagok és nyomelemek kerülnek a levesbe, melyek létfontosságúak a jól
működő immunrendszer számára. A
benne található só és az evés közben belélegzett gőz segít felszabadítani az eldugult légutakat. Az egész
tyúkból kifőzött zselatin, glükózamin
és kondroitin felszívódik a testünkben, jól használható saját kötőszöveteink újjáépítésére, miközben csökkenti a gyulladást, és segít abban,
hogy a betegség után gyorsabban
visszanyerjük az erőnket.
Hozzávalók: 1,5 kg tyúk, aprólékkal együtt. Zöldségek: 3 nagy sárgarépa, 2 nagy petrezselyemgyökér, 6 gerezd fokhagyma, 1 nagy
vöröshagyma (külső héjjal!), ¼ fej
kelkáposzta, 2 közepes krumpli, 1
közepes karalábé, 1/2 zellergumó,
1 kis fej karfiol, 1 csokor petrezselyemzöld, 1 csokor zellerzöld. Fűszerek: 20 szem egész feketebors, 3 db
szegfűbors, 2 db szegfűszeg, 2 babérlevél, ½ kk őrölt szerecsendió, 1
kk sáfrány, 1 ek só.
Elkészítés: egy 10 literes fazékban a tyúkot felöntjük vízzel, beletesszük a sót és felforraljuk, közben
a habot leszedjük. A lángot takarékra tesszük, és bugyogtatva főzzük tovább. A keletkező habot addig folyamatosan le kell szedni, amíg barnás
színe van, ha fehér, hagyhatjuk elfő-

ni. Félig lefedve így főzzük 3 órán
keresztül. A zöldségeket megtisztítjuk, megmossuk, de nem daraboljuk
fel, a kelkáposztát és a karfiolt érdemes félbevágni, hogy beleférjen a
fazékba. A fűszereket tegyük egy nagyobb teatojásba, így egyben kiemelhetjük majd a levesből. Beletesszük
a levesbe zöldségeket és a fűszereket, ha szükséges, visszapótoljuk a

vizet úgy, hogy tele legyen a fazék,
és lassú tűzön bugyogtatva további
3 órát főzzük. Ha nem forraljuk fel a
levest, nem főnek szét a zöldségek,
szépen, egyben ki lehet majd emelni őket, a hús viszont vajpuhára fő.
Az utolsó órában már érdemes kóstolgatni, hogy elég ízletes-e, utána
sózni, ha szükséges, és ellenőrizni,
a tyúk megfőtt-e. Ha kész, levesszük
a tűzről. Kiemeljük a teatojást, a zeller- és petrezselyemzöldet kidobjuk,
zöldségeket és a húst pedig kiszedjük egy-egy tálra. A tyúkról leszedjük az értékes, szép húsdarabokat.
A levest egy órányi ülepítés után egy
másik fazékba átszedjük merőkanállal, lassan, nehogy zavaros legyen,
egy szűrőn keresztül merjük át.
Egy másik lábosban főzzük hozzá
ki a tésztát, ami lehet 100 gramm
csigatészta vagy cérnametélt. Ha
elkészült, leszűrjük, majd hideg vízzel leöblítjük. Tálalásnál a tányérba
szedjük a tésztát, hozzá a zöldséget
és a húst, erre merjük rá a levest.
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