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kéthetente 
megjelenő ingyenes 
közéleti folyóirat 

megjelenIk: 
Békés, Bélmegyer, 

kamut, murony, tarhos 
településeken

A kultúra egyik helyi bázisa
Évértékelő beszélgetés 

Sápiné Turcsányi Ildikó múzeumigazgatóval

- Milyen évet zárt a Békés Vá-
rosi Jantyik Mátyás Múzeum? 

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

milag mi vagyunk a legkisebb, 
kiállítóterünket tekintve viszont 
a legnagyobb járásszékhely mú-
zeum. Mivel három épület nyit-
va tartását két részmunkaidős te-
remőrrel semmiképpen nem tud-
juk megoldani, ezért 2019-ben a 
Tájház ideiglenes bezárása mellett 
döntöttünk. 

(Folytatás a 8. oldalon)

Kálmán Tibor a területfejlesztési egyesület új elnöke
Kálmán Tibort, Békés város polgármesterét 

elnökké választotta a Közép-békési Területfej-
lesztési Egyesület, amely a megye három meg-
határozó jelentőségű települését, Békést, Békés-
csabát és Gyulát tömöríti magába. A Békésen 
megtartott tisztújító közgyűlésen eldőlt, hogy az 
egyesület két elnökhelyettese Szarvas Péter, Bé-
késcsaba polgármestere, valamint dr. Görgényi 

Ernő, Gyula város polgármestere lesz. A kilenc-
tagú elnökség a polgármestereken túl települé-
senként további két-két főből áll. Békést Polgár 
Zoltán alpolgármester és Balog Zoltán képvise-
lő képviseli, Békéscsabát Hanó Miklós alpolgár-
mester és Wittmann László, Stratégiai Fejlesztési 
osztályvezető, Gyula városából pedig az Idegen-
forgalmi Egyesület elnöke, Kiss József és a Gyula 

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

Több mint százan vettek részt a városvezetés újévi fogadásán. Pezsgős koccintás városunk sikeres új esztendőjére. Tudósítás a 3. oldalon

Onkológiai eszközre gyűjtenek
A Szent Lázár Alapítvány és a Békés Megyei Központi Kórház 
adománygyűjtő akcióba kezdett. Céljuk a kórház Megyei Onko-
lógiai Központjának eszközfejlesztésének támogatása, konkré-
tan egy „Belly Board” betegrögzítő eszköz megvásárlása, mely-
lyel hozzájárulnának a sugárterápiás kezelésben részesülő pácien-
sek gyógyulásához.

A sugárterápiás kezelés a daga-
natos 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 szerve-
ket.  (Folytatás a 3. oldalon)

FO
T

ó
: G

A
-P

Ix
  F

O
T

ó
.



Békési újságÖnkormányzati hírek, felhívások2

Panaszmentesen üzemel 
az orvosi ügyelet 
Kiegyensúlyozottan látja el működési feladatait az Alföld 
Ambulance Kft., állapította meg Békés Város Képviselő-testüle-
te legutóbbi soros ülésén. Megnyugtató a város vezetése számára, 
hogy az ügyelet az előírásoknak megfelelve, gazdaságosan, magas 
színvonalon végzi munkáját a lakosság szolgálatában. 

Az Alföld Ambulance Kft. 2014 
óta tizenkét orvos alkalmazásával 
végzi az orvosi ügyelet ellátását Bé-
késen. A békési orvosi ügyelet ve-
gyes ügyeleti rendszer, hétvégén 

igyekeznek olyan orvosokat alkal-
mazni, akiknek napi rutinjuk van 
a felnőttek és a gyermekek ellátá-
sában egyaránt. Jelenleg a Központi 
Orvosi Ügyelet Békés, Murony, Tar-
hos és Bélmegyer településeken lát-
ja el feladatait. Békés Város Kép-
viselő-testületét az ügyeletet ellá-
tó kft. működéséről Kovács Ferenc 
ügyvezető tájékoztatta. Beszámoló-
jából kiderült, hogy a település la-
kosságszámának minimális csökke-
nése ellenére az ügyelet átlagos for-
galma növekvő tendenciát mutat, a 
bejelentések mintegy egyötöde az 
ellátási területen kívülről érkezik. 
Az ötéves működés alatt mintegy 
32000 betegellátás történt, ez-
zel Békés megye legforgalmasabb 
ügyeleteként működnek. Az ügye-
leti szolgáltatással kapcsolatosan 
mindösszesen egy panasz érkezett, 
amelyet kivizsgáláskor nem találtak 
jogosnak. A kft. a gyógyszerek és 
gyógyászati segédeszközök tekin-
tetében a minimálisan előírtnál jó-
val nagyobb mennyiséget biztosít az 
ügyeleti munkához, melyet csak in-

dokolt esetben használ fel. Az ügye-
letet ellátó orvosok a békési önkor-
mányzat tulajdonában lévő gépjár-
művel jutnak el a bejelentések hely-
színére. Kovács Ferenc ügyvezető 

beszámolójában nagy hangsúlyt 
kapott az a tény, hogy a kft. kivá-
ló együttműködést ápol az Orszá-
gos Mentőszolgálattal. Az ellátási 
területen élő lakosság biztonságát 
erősíti, hogy súlyos vagy kritikus 
állapotú beteghez párhuzamosan 
indította egységeit a két szolgálta-
tó. Az indokolatlan riasztások ten-
denciája még mindig nagyon ma-
gasnak mondható, a lakosok több 
esetben inkább az ügyeletet riaszt-
ják, minthogy felkeressék az adott 
település szakrendelőjét. Ezzel 
azonban megnő az indokolt, gyors 
ellátását igénylő eseteknél a kése-
delmes ellátás veszélye. Kálmán Ti-
bor polgármester elismerően szólt 
az ügyelet munkájáról, és kiemelte, 
kiváló az együttműködés az Alföld 
Ambulance Kft.-vel, a magas szín-
vonalú ellátás a lakosok megelége-
désére szolgál. Azonban a lakosok 
részéről fokozottabb mérlegelést kér 
annak érdekében, hogy tényleg csak 
indokolt esetben hívják az ügyele-
tet, egyéb esetekben a szakrendelők 
ellátásait vegyék igénybe.  

Kovács Ferenc és Kálmán Tibor. Tájékoztatás köztemetésről
Békés Város Önkormányzata 

ezúton tájékoztatja a tisztelt lakos-
ságot, hogy Békésen két temetke-
zési vállalkozás működik, a PEN-
TIUM DUAL Kft. (5630 Békés, 
Szarvasi u. 27., képviseli: Kürti Ist-
ván ügyvezető) és a BÉKÉS-TEM 
Temetkezési Szolgáltató Kft. (5630 
Békés, Piac tér 1., képviseli: Rácz 
Attila ügyvezető). 

Felhívjuk a lakosság figyel-
mét, hogy köztemetéssel kap-
csolatos feladatok ellátására 
Békés Város Önkormányzata 

Képviselő-testülete kizárólag a 
PENTIUM DUAL Kft.-vel szer-
ződött. Így azokban az esetekben, 
amikor az elhalálozott személy te-
metése köztemetéssel fog történni, 
a PENTIUM DUAL Kft. kapcso-
lattartóját keressék az alábbi elér-
hetőségeken:

- Rózsa Temetkezés (Szarvasi u. 
27.)

- Irodai szám: 06/66/640-955
- Ügyeleti szám (pl. halott elszál-

lítása esetén hívható): 06/30/2512-
102

Áramszünet
Ezúton tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy az NKM Áramhá-

lózati Kft. a Békés városát ellátó közcélú villamoshálózaton előre ter-
vezett munkálatokat végez, melyek időtartamában a villamosener-
gia-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.; Gőzma-
lom 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.

Képviselők fogadóórája
Képviselő neve Ügyfélfogadási idő 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
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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. 

Békési újság aktuális 3

Anyakönyvi hírek

Házasságkötés
Rácz Márk és Rontó Fatima, Vári Attila Antal és 
Horváth Virgínia.

Sok boldogságot kívánunk!
Elhunytak
Lukács Zoltán (77 évesen), Nagy Mihályné Ka-
rácsonyi 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 Mol-
nár Ida (55), Toldiné Háló Katalin (64), Somlyai 
Imréné Csapó Eszter (58, Murony), özv. Mada-
rasi Gáborné Kis Anna (89), Sebestyén Mihály-
né 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!

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 ün-
nepnap 9-11 óra valamint 17-18 óra között ve-
hető igénybe. Egyes patikák szombaton is nyit-
va tartanak.

Orvosi ügyelet 
AKossuth utca 16. szám alatt (a volt Tüdőgon-
dozó épületében) érhető el. 
Telefon: 66/414-514.

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

békési-tem temetkezési 
szolgáltatás

Békés, Szarvasi út 27.
66/640-955

Egyházi vagy polgári kegyeleti  
szolgáltatás bármely temetőben.

Ügyelet: 0–24-ig
30/25-12-102

Onkológiai eszközre gyűjtenek
(Folytatás az 1. oldalról)
Az eszköz segítségével egyre 

pontosabb beállítás és célzottabb 
kezelés lehetséges, valamint csök-
ken az elmozdulás kockázata. A 
Megyei Onkológiai Központ Bé-
kés megye minden települését le-
fedve látja el feladatait, így az esz-
közfejlesztés kiváltképp nagy je-
lentőséggel bír.

A jótékonysági akció életre hí-
vásában Kovács Istvánné, a Szent 
Lázár Alapítvány kuratóriumi el-
nöke, Kovács Ildikó, az alapítvány 
intézményvezetője, dr. Becsei Lász-
ló, a Békés Megyei Központi Kór-
ház főigazgató főorvosa, valamint 
dr. Pikó Béla, a Megyei Onkoló-
giai Központ főorvosa működött 
közre. A betegrögzítő megvásár-
lásához több mint 12 millió fo-
rint szükségeltetik. Az adomány-
gyűjtést 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 ki-
használva felkérik a lakosságot, a 

civil szervezeteket, az alapítványo-
kat, a gazdasági társaságokat, az 
egyéni vállalkozókat, hogy ameny-
nyiben céljaikkal egyetértenek, 
adományaikkal támogassák kezde-
ményezésüket. A vállalkozások a 
felajánlott összeget adományként 
elszámolhatják. Várják továbbá 
olyan szervezetek vagy személyek 
jelentkezését, akik valamilyen kez-
deményezéssel, rendezvénnyel, se-

gítő programmal kívánják támo-
gatni a gyűjtést.

A felajánlásokat a Szent Lázár 
Alapítvány 11733072-20023852-
es OTP Bank Nyrt. békési fi-
ókjában nyitott, elkülönített 
számlájára várja. 

A jótékonysági gyűjtés a Szent 
Lázár Alapítvány „Én is tudok se-
gíteni!” adománygyűjtő akciójá-
nak keretében valósul meg. 

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

Nagyszabású újévi fogadás 
vállalkozóknak, intézményvezetőknek

(Folytatás az 1. oldalról)
Kálmán Tibor, Békés polgár-

mestere újévi fogadáson köszön-
tötte a település partnereit, a vá-
rosi intézmények vezetőit és a vál-
lalkozókat. A Kecskeméti Gábor 
Kulturális Központban megtartott 
eseményen a településvezető érté-
kelte az elmúlt esztendőt, beszá-
molt a megvalósult fejlesztésekről 
és előre vetítette a jövőre vonatko-
zó terveket.

Az elmúlt időszak fejlesztések 
sokaságát hozta Békés városának, 
melyet a település sikeresen ki is 

tudott használni, élt a lehetőségek-
kel. Ennek eredményeként többek 
között a közintézmények nagy ré-
sze energetikai felújításon esett 
át vagy jelenleg is zajlanak egyes 
épületeken a nyílászárócserék, fű-
téskorszerűsítések és egyre több 
épület tetejére helyeznek fel nap-
elemet a takarékosság reményé-
ben. Kálmán Tibor polgármester 
beszédében abból a programból 
idézett, amelyet a választási kam-
pányban fogalmazott meg, hiszen 
az elkövetkező időszak eseményeit 
ezek a célok fogják meghatározni. 

A műsor részeként beiktatták 
Borbély István diákpolgármes-
tert, aki Kálmán Tibor polgár-
mestertől átvehette a város kul-
csát és a megbízólevelet, mellyel 
felhatalmazást kapott arra, hogy 
a diákönkormányzatot vezesse. 
Az esemény kulturális részében 
a a Bagoly László által vezényelt 
Békés Városi Ifjúsági Fúvószene-
kar, továbbá Pörneki Anikó éne-
kesnő előadását láthatták-hallhat-
ták a megjelentek, végezetül ifj. 
Mahovics Tamás szóló néptáncos 
lépett színpadra. 
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Írónő a Nefelejcs 
Irodalmi Körben

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

Eszter, az intézmény tanára, az iro-
dalmi kör vezetője volt.

A művész szólt gyerekkoráról 
– hogyan, s mikor szerette meg 
az olvasást –, fiatal felnőttkoráról 
– mikor kezdett írni –, aztán be-
szélt tanári pályafutásáról. Elég ki-
ábrándító volt hallani Szilágyiné 
Szabó Ágnestől azt a megállapí-
tást, hogy tíz emberből egy ha ol-
vas manapság. Elhangzott az is, 
hogy a jó olvasó kíváncsi és elfo-
gulatlan, továbbá merész, van el-
képzelése. Természetesen szó esett 
az írónő alkotásairól, művészeté-
ről, írói módszeréről is. Megtud-
hattuk, hogy novelláiban egyaránt 
megtalálható az irónia, a gúny és 
a humor. Két novelláját fel is ol-
vasta Ágnes, egyet pedig Gellénné 
Körözsi Eszter tanárnő. A vendég 
röviden bemutatta a Bárka folyó-
iratot is, amelyben ő szerkeszti a 
prózarovatot.  Zs. I.

Szilágyiné Szabó Ágnes.

Kékkovács Mara és Somlai 
Valéria nagysikerű előadása

Idén két rendezvénnyel is tisz-
telgett a város a Magyar Kultúra 
Napja előtt. Az első kulturális ese-
ményre január 20-án került sor, a 
kulturális központ színháztermé-
ben, amely teljesen megtelt az ér-
deklődőkkel. Sok diák is részt vett 
ezen a rendezvényen, amelyen a 
békési származású Kékkovács Ma-
ra, a Budapesti Operettszínház 
színművésze, valamint Somlai Va-
léria zongoraművész adott műsort.

Előadásukon három évszázad 
magyar művészeti alkotásaiból ad-
tak válogatást. Mara a koncert ele-
jén szólt arról, hogy nagy öröm-
mel tölti el az, hogy hazajöhetett 
ismét Békésre, noha már Buda-
pesten többet élt, mint szülőváro-
sában. Elárulta azt is, hogy Valéri-
ának is vannak békési gyökerei, hi-
szen nagyszülei itt éltek. Műsoruk 
nagyon színes és változatos volt, 

hiszen a zene mellett versek is el-
hangzottak, és a kivetítőn ezalatt 
rengeteg festményt láthattunk. 
Mara olyan nagy magyar költők-
től mondott verseket, mint Arany 
János, Petőfi, Ady, József Attila, 

Kaffka Margit, Tóth Árpád, Kosz-
tolányi, 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, Bar-
tók műveit játszotta zongorán, s 
természetesen kísérte Marát ének-
számaiban. Ezzel párhuzamosan, a 
zene és a versek mellett a kivetí-
tőn neves képzőművészek alkotá-
sai voltak láthatóak. Mások mel-
lett Székely Bertalan, Paál Lász-
ló, Szinyei Merse Pál, Csók Ist-
ván, Rippl-Rónai József, Csontvá-
ry Kosztka Tivadar, Gulácsy Lajos, 
de megjelentek a kivetítőn a béké-
si Csuta György munkái, valamint 
Horváth Hajnalka és tanítványai-
nak alkotásai is.  

Zsombok Imre

A békési születésű Kékkovács Mara 
színművésznő teltház előtt lépett fel a 
színházteremben.
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Nívós színházi előadást láthattunk 
a Magyar Kultúra Napján

Színházi előadással tisztelgett Bé-
kés a Magyar Kultúra Napja előtt.  
Mint sokan tudjuk, a Magyar Kul-
túra Napját azért január 22-én ün-
nepeljük, mert 1823-ban ezen a 
napon fejezte be Kölcsey Ferenc a 
Himnusz kéziratát. S e békési ün-
nepi rendezvény éppen e Himnusz 
eléneklésével kezdődött. Ezek után 
mondta el köszöntő beszédét Pol-
gár Zoltán alpolgármester. 

Később Heltai Jenő: A néma le-
vente című (először 1936-ban meg-
jelent) verses vígjátékát tekinthet-
ték meg az érdeklődők a kulturá-
lis központban, amelyet az Éless 
Szín nevű színtársulat adott elő. Az 
előadás előtt Éless Béla, a társulat 
igazgatója köszöntötte a közönsé-
get, és elmondta, hogy e darabot 
2004 óta játszák. A szereplők fele 
azóta kicserélődött. Azt is megtud-
hattuk tőle, hogy ez a színmű ed-

dig 143 előadást ért meg, valamint 
azt, hogy Agárdi Péter magyar vi-
tézt – az egyik főszerepet alakító 
színész –, Mihályi Győző betegsé-
ge miatt Fodor Géza keltette élet-
re. Meg kell említenünk a további 
főszereplőket is: Zilia Duca, nemes 
olasz hölgy szerepében Nyertes 
Zsuzsát láthattuk; Mátyás királyt 

Koncz Gábor formálta meg; fele-
ségét, Beatrix királynét Ruttkay 
Laura; Agárdi Péter csatlósát He-
gedűs Miklós; Galeotto Marzio-t, 
Mátyás király krónikását pedig 
Kertész Péter alakította. A két fel-
vonásos nagyszerű előadásra sokan 
voltak kíváncsiak, a színházterem 
most is teljesen megtelt.  Zs. I.
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A patkány éve?
A kínai horoszkóp szerint 2020 a 

patkány éve. Mivel ez a világ nem az 
én világom, nem mélyedtem el ben-
ne, ám mégis eszembe jutott mind-
ez annak kapcsán, ahogy azt a fia-
talembert támadták - mint az ösz-
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 Magyaror-
szágon is elég szegény.

Döbbenetes. Ám az első hevületi, 
elemi és ösztönös felcsattanást szülő 
válaszunk kimondása előtt számol-
junk tízig, és akkor rájövünk, hogy itt, 
maradék országban évtizedekig nem 
tanítottak olyan magyar történelmet, 
amelyben a határon túliak szerepel-
nek. Ami ezer évig összetartozott, azt 
ötven év terror, majd vidám barakk 
el akarta tüntetni. Generációk nőt-
tek 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 ér-
telemben 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 va-
gyunk életképesek.

Mégis, minap minket is megkér-
dezett a határon a magyar egyenru-
hás, hogy miért viszünk a mezőségi 
szórvány-magyar gyerekeknek mi-
kulás ajándékot, hisz itthon is van-
nak rászorulók. Sok tehát még a 
magyarázni, a tanítani és a tanulni-
valónk.

A legutóbb történtek - amiről pár 
szót ejtek még - azonban már a tu-
datos provokáció kategóriájába tar-
toznak. Ez a tett szerves része annak, 
amiről a minap beszélt Varga Lász-
ló kaposvári megyéspüspök: „Há-
ború van. A tőkés társaságok és a 
bankszektor háborúja a világuralom 
megszerzéséért. Ez a kettő szorosan 
összefonódik és az embereik vírus-
ként épülnek a be a kormányokba, a 
vezető pozíciókba. Nekik nem egyes 
országok kellene, hanem a világ fö-
lötti irányítás, az energiahordozók és 
a vízkészlet fölötti ellenőrzés meg-
szerzése. Csak így tudják növelni a 
profitot és eladni az áruikat. Terve-
ikkel szemben a legnagyobb akadály 

az egy Istenhivő vallások, a zsidó és 
a keresztény és az iszlám erkölcsi 
rendje, valamint a nemzeti gondol-
kodás értékrendje. Szerintem ezzel 
is indokolható a fékevesztett keresz-
tényüldözés, a zsidóság elleni táma-
dások, az iszlám világ országai kö-
zötti káosz fenntartása, háborúk ki-
robbantásával és a nemzetállamok 
elleni küzdelem az EU-ban.” 

Nos, ennek fényében „értékelhet-
jük” Gyáni Gábor ÉS-ben megje-
lent cikkét, amelyben Trianon elő-
nyeit ecsetelte a szerző. Úgy véli, az 
országcsonkítás kedvezően hatott a 
nemzetgazdaságra, mert a fejletle-
nebb területek (Kárpátalja, Felvi-
dék, Délvidék, Székelyföld) elvesz-
tésével ballaszttól szabadult meg 
az ország, megkímélte a korabe-
li társadalmat attól, hogy a perem-
területeket a magterületek színvo-
nalára kelljen felemelni, ami renge-
teg anyagi ráfordítást igényelt vol-
na. Pósán László történész szerint: 
„Gyáni ezzel beállt abba a gyaláza-
tos sorba, amely Medgyessy Péter-
rel kezdődött, aki Erdély elcsatolásá-
nak évfordulóján koccintott a román 
miniszterelnökkel és folytatódott az 
erdélyi magyarokat a 23 millió ro-
mán közé soroló Kovács Lászlóval. 
Majd jött a határon túli magyarok-
ról 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 pár-
tok mellett kampányolt.” Ha így 
gondolkodik a baloldal, akkor csak 
idő kérdése lehet, mikor fogja vala-
ki ugyanezt mondani egyes békési, 
borsodi, szabolcsi, nógrádi vagy ba-
ranyai térségekről, azaz végül marad 
Budapest, ahol már ők az urak. 

2020 nálunk, a Kárpát-meden-
cében nem lehet a patkány éve. Itt 
2020 a nemzeti összetartozás éve, a 
keresztény olimpia, a NEK (Nem-
zetközi Eucharisztikus Kongresszus) 
éve vette kezdetét január elsején. 
Eszerint éljünk és tegyünk hát, hol-
mi határoktól teljesen függetlenül.

Jegyzet

Pálmai Tamás

KÖNYVAJÁNLÓ
Békésen is megvásárolható a Dél-alföldi Ta-
lentum Akadémia kiadásában tavaly év végén 
megjelent, az Erdős Pál-Székely Árpád szerző-
páros munkássága nyomán létrejött, A Tiszák 
titkai I. - Egy család, amely két miniszterel-
nököt 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.

Modernizálódott 
az idősek klubja épülete

Energetikai korszerűsítést végez-
nek kilenc békési közintézményen, 
köztük a Dózsa utcai Idősek Klub-
ján és a Békés Városi Szociális Szol-
gáltató Központ Jantyik Mátyás ut-
cai épületén is. A modernizálás pá-
lyázati forrásból és a szociális szol-
gáltató központ anyagi ráfordítá-
saival valósul meg. A pályázati for-
rásból elnyert támogatásból nyílás-
zárócsere történt, hőszigeteléssel és 
fűtéskorszerűsítéssel modernizál-
ták az épületeket, valamint nemes 
vakolattal látták el a közintézmé-
nyek külső falfelületeit. A két épü-
letre napelemes rendszer helyeztek 
fel és akadálymentesítés is történt. 

Kálmán Tibor, Békés polgármeste-
re elmondta, Békés Város Önkor-
mányzata az intézmények fenntar-
tójaként az érintett pályázat máso-
dik és harmadik ütemére összesen 
419 millió forint vissza nem téríten-
dő támogatást nyert. Ennek része-
ként 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 in-
tézmény belső modernizálással egé-
szítette ki, kifestették az épületet, 
lecserélték az elkopott szőnyegeket, 
függönyöket és bútorokat. 

Kámán Tibor polgármester és Kádasné Öreg Julianna, a szociális szolgáltató 
igazgatója a modernizált Dózsa utcai idősek klubja épülete előtt.
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Csapadékvíz-elvezető rendszer fejlesztése Békésen
Békés Város Önkormányzata pályázatot 

nyújtott be „Békés, csapadékvíz elvezetés ki-
alakítása II. ütem” címmel, mely pályázat 
100%-os támogatás intenzitás mellett 378,4 
millió Ft támogatást nyert el. 

A projekt konkrét célja a fejlesztéssel érin-
tett területek (Malomasszonykerti csatorna, 
Babilon sor, Fonó utca, Kalász utca, Kereszt 
utca, Décseri utca, Décserikerti csatorna) csa-
padékvíz elvezetésének kialakítása oly módon, 
hogy azok alkalmasak legyenek a vízgyűjtő te-
rületeiken keletkező rendkívüli mértékű csa-
padékvizek befogadására, zavartalan tovább 
vezetésükre és a helyi befogadóba juttatásá-
ra, 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 csa-
padékvíz egy részének helyben tartásával, il-
letve a rendszerbe kerülésének késleltetésével 
segítse a rendeltetésszerű működést és megkí-
mélje az extrém terhelésektől azt.

Erre az egyik módszer a csapadékvíz lefo-
lyási hosszának növelése, melynek célja az, 
hogy megkönnyítse a víz egy részének hely-
ben maradását, illetve a hirtelen terhelési 
csúcs kialakulását.

Városunkban a víz lefolyását leginkább a 
(város)építészeti módszerek befolyásolják: 
nagy burkolt felületek, meredek tetőszerkeze-
tek, zöldfelületek csökkenése, csapadék köz-
vetlenül gyűjtőbe való vezetése, stb.

A közterületeken az utak, utcák burkoltsá-
ga, 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 ösz-
szegyülekező csapadékvizet nem közvetlenül 
a vízelvezetőbe vagy a csatornába vezetjük, 
hanem az udvarunkon, telkünkön burkolt 
vagy részben burkolt felületeken keresztülve-
zetjük. Ekkor a csapadék nemcsak hogy las-
sabban kerül a városi elvezető rendszerbe, ha-
nem egy részét el is tároljuk.

Létesíthetünk szivárogtató létesítménye-
ket is, melyeknél a lefolyást speciális anya-
gú szűrőrétegen (pl. kavics vagy murvaágy) 
vezetjük át a csatornahálózat, vagy a talaj-
talajvíz felé. A tisztítás mellett ezek a meg-
oldások lassítják a lefolyás sebességét, csök-
kentik a lefolyó vízmennyiséget és a lefolyási 
csúcsokat is.

Megoldás lehet a tározó létesítmé-
nyek telepítése, építése is, amelyek 
egyaránt lehetnek egyszerű tá-
rolótartályok, ideiglenes elön-
tési területek, vagy például 
kerti tavak. Az összegyü-
lekező vizet ebbe vezetve 
először a tározónk telik 
meg, ezzel is időt adva 
a városi rendszernek, 
majd csak ezt köve-
tően, a felesleg megy 
tovább a csator-
nákba.

Ha a burkolt felületeket zöldfelületek nö-
velésével kompenzáljuk, illetve ha ezekre a 
felületekre vezetjük a csapadékvizeket, vagy 
egy részüket, így a természetes vízelnyelési 
folyamatokat támogathatjuk, és csak a több-
let vízmennyiséget engedjük a csatornarend-
szerbe.

Amennyiben nem megoldható a zöldfelület 
kialakítása, úgy a burkolatok megválasztásá-
val is befolyásolhatjuk a víz megtartását, lefo-
lyásának sebességét. Egyszerű megoldásként 
ne alkalmazzunk egybefüggő öntött burkola-
tokat (beton, aszfalt), hanem inkább részesít-
sük előnyben a kiselemes, elemes burkolato-
kat (pl. kockakő, hullámkő, stb.), melyek fu-
gái 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 kialakí-
tása II. ütem 
Projekt azonosító: TOP-2.1.3-16-BS1-2017-00011
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békési sorsok, ékési arcokB
Egy aprócska angyal

Miért aprócska Urbancsekné Sebestyén Marianna? A mai langalé-
ták világában a maga alig több mint másfél méteres magasságával, 
aprócskának számít. Miért angyal? Szőke hajával, meleg barna te-
kintetével, s ami a bensőjéből kisugárzik: biztonság, megnyugvás, 
támasz, olyan, mint egy angyal. Beszélgetésünkből megtudhatják, 
hogy nem csak olyan, hanem…

- Mit mondanál eddigi életed-
ről?

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

nulni az óvónőképző középiskolá-
ba, így már 19 évesen óvónői vég-
zettséget szereztem. A családom 
szűkös anyagi helyzete miatt már 
ekkor munkába álltam és később 
diplomáztam le a szarvasi főisko-
lán. Mikor 1997-ben férjhez men-
tem, Mezőberénybe költöztem, 
de változatlanul az ótemető ut-
cai óvodában dolgoztam. A férjem 
Urbancsek Zoltán, jelenleg értéke-
sítési menedzser egy országos cég-
nél. Hamarosan megszületett két 
gyermekem, Adél és Zalán. A lá-
nyom már 21 éves és a Kaposvári 
Egyetem látványtervező szakán ta-
nul, a fiam 19 éves és a Békéscsa-
bai Evangélikus Gimnázium nö-
vendéke. A gyes ideje alatt a krea-
tivitásomat fejlesztettem, és el-
végeztem egy műkörmös iskolát. 
Miután visszatértem az óvodám-
ba, szükségét éreztem a megújulás-
nak, a tanulmányaim frissítésének, 

ezért Hajdúböszörményben közok-
tatás vezetői diplomát szereztem. 
Az óvoda vezetőjének 2009-ben 
választottak meg. Elvégeztem egy 
szaktanácsadói tanfolyamot is, így 
2018-tól az Oktatási Hivatal szak-

értője is lettem, szakmai segítséget 
nyújtok a megye óvodáiban dol-
gozó 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 segí-
tem egy cég munkatársait ilyen ér-
telemben. Szeretnék még a jövőben 
is fejlődni, meseterápiát tanulni.

- Az óvodátok integrált intéz-
mény. Mit jelent ez és mennyire 
eredményes a munkátok?

- Az akkori vezető kezdeménye-
zésére 20 évvel ezelőtt lettünk in-
tegrált óvoda. Olyan gyermekeket 
fogadtunk be, akik valamilyen terü-
leten lemaradást mutattak és erről 
szakértői véleménnyel rendelkez-
tek. A számukra előírt fejlesztéseket 
helyben megkapták és nem kellett 
a szülőknek a város másik pontjára 

utaztatni őket. Bevallom, hogy fél-
tem az új kihívástól, ma már csak 
mosolygok ezen, hiszen nekem is, 
mint minden kolléganőmnek, ez a 
segítés az egyik legfontosabb hitval-
lásom. Már vezető voltam, amikor 
közös megegyezéssel felvettük a Bó-
bita óvoda nevet és gyermekbarát 
programokat szerveztünk. Számos 
szakmai elismerést szereztünk, pl. 
az Oktatási Hivatal Bázisintézmé-
nye, kiválóan akkreditált tehetség-
pont, Boldog óvoda lettünk. Ön-
teltség lenne ezeket az eredménye-
ket magamnak tulajdonítani, mert 
nem így van. Csodálatos kollektí-
vát vezetek, akik elhivatottak, ter-
helhetőek és innovatívak. Jó csapat 
nélküli hadvezérként mindezekből 
semmit sem tudtam volna megva-
lósítani. Egy nyertes pályázatnak 
köszönhetően a város vezetősége 
egy minden igényt kielégítő, gyer-
mekbarát óvodát épített nekünk, 
ahol öröm dolgozni.

- Rengeteg feladatot látsz el. Ho-
gyan pihened ki a fáradalmakat? 

- Fontosnak tartom, hogy a min-
dennapi munka mellett megtalál-
juk azt a kikapcsolódást, ami ál-
tal töltődni tudunk. Fontos, hogy 
megőrizzük az egyensúlyt a csa-
lád és a munka között. Számomra 
ezt az olvasás jelenti. Sokat olvasok 
szinte minden témában, de a ki-
kapcsolódást a könnyű, szórakoz-
tató, romantikus irodalom jelen-
ti. 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, raj-
zolok, díszeket készítek, jelmezt 
varrok, festek. Bár ezekre egyre ke-
vesebb idő jut. Ha megkérdeznék, 
milyennek látom az életemet, azt 
mondanám, hogy elégedett vagyok 
azzal, amit elértem.  Gugé

Következő beszélgetőtárs: Guska Be-
áta mentőtiszt. 

ADJUNK ESÉLYT 
AZ ÉLETRE NEKIK IS!
Telefon: 70/947-35-04, 

20/399-78-09.  
Honlap: 

www.bekesiallatvedok.hu

Adószám: 
18392607-1-04.

Svéd maSSzázS 
az Ön otthonában! 

Izomgörcsök megszüntetése, 
gerincbántalmak, hatékony tüneti kezelése! 

Gábor masszázsterápia 
30/694-4774
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Ebédrendelés 
a Polgármesteri 
Hivatal konyhájától

A Békési Polgármesteri Hivatal 
konyháján, munkanapokon házias 
ételekből készített napi menü igé-
nyelhető elvitelre. (Kiszállítást nem 
vállalnak.) Igényléseiket a hivatal 
nyitvatartási ideje alatt minden 
nap 14 óráig tehetik meg szemé-
lyesen vagy telefonon. A kedvez-
ményes 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 (Csor-
ba János konyhavezető).

A menü ára: 650 Ft. Átvehe-
tő a Békési Polgármesteri Hiva-
tal konyháján (bejárat a Piac felől) 
munkanapokon 11:00-13:30 óra 
között A szociálisan rászoruló 
személyeknek 450 Ft. Békés Vá-
rosi Szociális Szolgáltató Központ 
Idősek Klubjaiból vihető el vagy 
helyben fogyasztható el munka-
napokon 11:30-13 óra között. 
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A kultúra egyik helyi bázisa
Évértékelő beszélgetés Sápiné Turcsányi Ildikó múzeumigazgatóval

(Folytatás az 1. oldalról)
Ehhez hozzájárult, hogy fenntar-

tónk önerőből és pályázati forrás-
ból az elmúlt év második felében 
az épület veszélyessé válása miatt 
szükséges felújítási munkálatokba 
kezdett. 

A szakmai munkát ketten végez-
zük. Jómagam a régészeti és a törté-
neti gyűjteményszakok, Szojka Pet-
ronella kolléganőm a néprajzi gyűj-
temény felelőse. Emellett nekem 
a vezetői teendőkkel járó nem ke-
vés adminisztrációs munkát szintén 
el kell látnom, míg munkatársam 
múzeumpedagógusként is helytáll. 
A szakmai munka legkomolyabb 
szintjét jelentő kutatásra és publi-
kálásra már csak szabadidőnkből, 
hétvégéken jut lehetőség. Részmun-
kaidős restaurátorunk a múzeumi 
gyűjtemény állapotáért felel, ami 
tárgyak tekintetében több mint ti-
zenötezer, dokumentumok (fotók, 
iratok) esetében mintegy 31.000 
darab védendő kulturális értéket je-
lent. Mindenben segítségünkre van 
még részmunkaidőben közművelő-
dési és gazdasági ügyintézőnk, és 
van a három épületre egyetlen rész-
munkaidős takarítónőnk. 

 Saját épületeinkben rendezett ki-
állításainkat 2019-ben mintegy né-
gyezren tekintették meg, a belépő-
jegyekből származó árbevételünk 
28300 forint volt. Az adatokat torzít-
ja, hogy a mozgás- vagy hallássérül-
tek, fogyatékosok, a 6 év alatti gyer-
mekek és a 70 év feletti nyugdíjasok 
ingyenesen látogathatják a muzeális 
intézményeket, illetve a statisztiká-
ba a nálunk rendezett programok 
résztvevői szintén látogatónak szá-
mítanak, hiszen ittlétükkor tárla-
tainkat is megtekinthetik. Jegyára-
ink naivan alacsonyak (200 illetve 
100 Ft), bár néha még ezt is nehe-
zen 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 vé-
gez a múzeum. Említene erre is pél-
dákat? 

- Kiállításainkat régóta nemcsak 
saját épületeinkben láthatják az ér-
deklődők. Tárlataink folyamato-
san szembeköszönnek a Városháza 
emeleti folyosóján, míg a Madzag-
falvi Napok alkalmával a Postapa-
lotáról informálódhattak a kultúr-
házban. Állandó kis sarkot rendez-
tünk be a névadóról a Hepp Fe-
rencről elnevezett iskolában. Gyűj-
teményi anyagunk időről-időre 
megjelenik a Munkácsy Mihály 
Múzeum és a Megyei Levéltár be-
mutatóin. Tematikus tárlatvezeté-
seket és kézműves foglalkozásokat 
kapcsolunk saját gyűjteményünk-
re támaszkodó szakmai kiállítá-
sainkhoz. Vetítéssel egybekötött 
általános és helytörténeti témá-
jú előadásainkkal iskolákba, civil 
szervezetekhez látogatunk el. Szak-
embereink külsős szakértőként 
részt vesznek a Békési Helyi Ér-
téktár munkájában. Minden nyá-
ron kézműves tábort szervezünk, 
2019-ben ez a Galériában valósult 
meg. A diákok ingyenes foglalko-
zások keretében látogathatnak el 
hozzánk a Múzeumok Világnapján 
és 2012 óta veszünk részt a Múze-
umok Éjszakája országos rendez-
vénysorozatban. Helyi civil szer-
vezetek kulturális programjainak 
is helyet adunk, az immár hagyo-
mánnyá váló Piroslábas Dínom-
dánomra, Nefelejcs Vigalomra és 
Tökmulatságra gondolhatunk itt 
elsősorban, de hagyománnyá vált a 

KÉSZ és a Nefelejcs Egyesület ne-
vével fémjelzett díjátadók, és a Re-
formátus Bál Galériában való meg-
rendezése is.  

- Sikerült-e 2019-ben gyarapíta-
ni a múzeum állományát? Milyen 
forrásokból történhet ez meg?

- Anyagi forrásaink erre nem na-
gyon vannak, tehát vásárolni nem 
tudunk. Szerencsére azért minden 
évben gyarapodik a gyűjtemény, 
mert vannak olyan felelősen gon-
dolkodó békésiek, akik tudják, hogy 
saját feleslegessé vált, de történeti 
vagy néprajzi értékkel bíró holmi-
juk, vagy rokonaik hagyatéka ná-
lunk van a legjobb kézben. Sokszor 
megkeresnek minket, behozhatják-e 
ezeket, és mi mindig örülünk neki. 
Bekerüléskor ezek először a restau-
rátor kezébe kerülnek, aki megtisz-
títja, konzerválja a tárgyakat, majd a 
szakmuzeológus nyilvántartásba ve-
szi. Összeszedi a tárgyról fellelhető 
összes adatot, pontos, csak az illető 
tárgyra utaló leírással bevezeti a mú-
zeumi szakleltárkönyvbe. Termé-
szetesen azt is bejegyezzük, ki volt 
az adományozó, tehát az illető ne-
ve örök időkre fennmarad az utókor 
számára. Tematikus, városunk tör-
ténetének egy-egy időszakáról, egy-
egy eseményéről, egy-egy népi mes-
terségéről, városunk egy-egy jeles 
személyiségéről szóló kiállításainkat 
ezeknek a tárgyaknak a bemutatá-
sával tudjuk megrendezni. 2019-ben 
néhány egyedi tárgy és egy hagyaték 
került gyűjteményünkbe, mintegy 
80 darab, főként néprajzi kulturális 
érték.

- Olykor az interneten támadá-
sok érik önöket, nem ítélvén elég 
látványosnak az elvégzett munkát. 
Hogyan lehet reagálni ezekre a tá-
madásokra? 

- Számomra ezekben az esetek-
ben az a legszomorúbb, hogy olya-
noktól érkeznek ezek a kritikák, 
akikkel egyébként soha nem talál-
kozunk múzeumi kiállításainkon, 
rendezvényeinken. Különösen fájó, 
amikor azzal gyanúsítanak, hogy el-
herdáltuk Durkó Antal múzeum-
alapító 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. Szakmuze-
ológusaink időről-időre publikálnak 
országos szakfolyóiratokba, szak-
könyvekbe, minden évben hosszabb 
ismeretterjesztő írásokkal jelentkez-
nek a helyi Békési Újság Kalendá-
riumában. Múzeumunk képanyaga 
és szakembereink közreműködése 
nélkül nem jelenhetett volna meg 
az elmúlt években kiadott „Üdvöz-
let Békésről”, „Ízig-vérig Békés” és 
a „Fejezetek Békés város történeté-
ből” című kiadvány.     

- Mit lehet előzetesen tudni a 
2020-as múzeumi tervekről? Mi-
lyen kiállításoknak örülhetnek 
majd a kultúra békési barátai?

- Sokszor kérdezik tőlünk, meg-
van-e még P. Szász Lajos tanító 
anyaga, aki 1968-70 között vezette 
a múzeumot, majd saját kis gyűjte-
ményét a városra hagyta. Az anyag 
megvan, külön gyűjteményként, 
külön nyilvántartásban kezeljük. 
Úgy tervezzük, a főként népraj-
zi tárgyakat tartalmazó anyagot ez 
évben kiállításban is megmutatjuk 
az érdeklődőknek. Másik nagy ter-
vünk a térség talán legrégebb óta is-
mert régészeti lelőhelyén, a Kettős-
Körös keleti partján elterülő Békés-
Povádon 2002-ben általam végzett 
megelőző régészeti feltárás anyagá-
nak bemutatása „Őskori élet a Kö-
rösök mentén” címmel. Az újkőkori 
Tiszai kultúra településének anya-
gát pályázati forrásoktól függően 
minél élvezetesebben, a látogató szá-
mára minél életközelibben szeret-
nénk prezentálni, lehetőség szerint 
interaktív módszereket is felhasz-
nálva. Természetesen képzőművé-
szeti kiállítással is készülünk, de ez 
még tervezés alatt van. 2020-ban a 
legnagyobb feladatunk a nemrég el-
indult múzeumi honlapunk ( http://
www.jantyikmatyasmuzeum.hu) fo-
kozatos feltöltése, bár ez a munka 
előreláthatóan sok évet vesz igény-
be, csak hosszútávon tervezhető.

Szegfű Katalin

Sápiné Turcsányi Ildikó. 
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- Milyen út vezetett el oda, ahol 
most tartasz?

- Kisgyermekkorom óta a moz-
gás és a sport volt a kedvenc idő-
töltésem. Szüleim látták bennem a 
versenyszellemet, ezért testnevelés 
tagozatos oktatást kaptam egészen 
érettségiig. Felsőfokú tanulmánya-
imat, a főiskolát, majd az egyete-
met is a Szegedi Tudományegyete-
men végeztem el, testnevelő tanár, 
kajak-kenu edző és egészségfejlesz-
tő tanár szakirányon. A labdarú-
gás és atletizálást követően a ka-
jak sportág felé sodort az élet már 
fiatalon. Talán azért is, mert édes-
apám volt sokáig a békési kajako-
sok buszosa és sokat jártam velük 
versenyre. 2011-ben hagytam abba 
a felnőtt versenyzést és teljes erőbe-
dobással edzői tevékenységbe kezd-
tem, a főállású iskolai tanári mun-
kaköröm mellett. Hamar jöttek a 

sikerek, a magyar bajnoki címek és 
a válogatott versenyzők. 2014-ben 
rekord eredményt értünk el a Bé-
kési Kajak-Kenu Club történeté-
ben, amiért Békés Város Sportjá-
ért kitüntetést vehettem át. Időköz-
ben megházasodtam, és egy kisfiú 
édesapja lettem. 2019-től a Békési 
Kajak-Kenu Club elnökének kértek 
fel és szavaztak meg. A klubtevé-
kenységem mellett közel tíz éve dol-
gozom a Dr. Hepp Ferenc Általános 
Iskolában testnevelő tanárként.

- Mit tartasz az eddigi legna-
gyobb sikerednek?

- Tanulmányaim és életutam ed-
digi szakaszát sikerként könyvelem 
el, melyben szüleim mindig támo-
gattak és mellettem álltak. Edzői 
sikereim szép emlékek számom-
ra, de úgy gondolom, hogy saját 
kis családom a legnagyobb siker az 
életemben. 

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

- Békés városában képzelem el 
családommal a jövőmet, egész-
ségben, nyugalomban és boldog-
ságban. Szeretném megvalósítani 
minden olyan elképzelésemet, ál-
momat, amely az embereket köze-
lebb viszi városunk természetközeli 
értékeinek megtalálásához a spor-
tolás által. 

A Stafétát Mátyás Tamásnak adom 
tovább.

NÉVJEGY
Név: Dobi István
Foglalkozás:  tanár, edző, a Békési Kajak-Kenu 

Club elnöke
Kedvenc könyv: Frey Tamás - André kötetsorozataKedvenc zene: Halott Pénz
Kedvenc film: Életrevalók
Kedvenc étel, ital: lazacfilé vajban párolt zöldségekkel, gin-tonicKedvenc hely: Funchal (Madeira)
Kedvenc időtöltés: motorozás, síelés, windsurf, utazás 

Staféta
Rovatgazda: 

Serfecz dávid

Visszatért az „unokázós” csalás a megyébe
Békés megyében az elmúlt hetekben újra több olyan bejelentés ér-
kezett a rendőrségre, hogy telefonon bejelentkező, magukat a hí-
vott fél rokonainak kiadó ismeretlenek megtévesztettek, megkáro-
sítottak idős embereket.

Jóindulatú, gyanútlan időseket 
károsítottak meg az egyelőre isme-
retlen tettesek. Vezetékes számon 
hívták fel a sértetteket és a hívott 
fél gyermekének, illetve unokájá-
nak mondták magukat. Előadták, 
hogy nagy bajban vannak, sürgősen 
pénzre van szükségük. Meglátogat-
ni azonban nem tudják az idős szü-
lőt, nagyszülőt, mert messze van-
nak, más településen tartózkodnak. 
A pénzért egy megbízható ismerő-
süket küldik el. Voltak esetek, ami-
kor 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 ro-
konaikkal. Így még a pénz átadása 
előtt kiderült, hogy valaki megpró-
bálta megtéveszteni a bejelentőket. 
A nyomozók dolgoznak a telefoná-
lók azonosításán, keresik a bűncse-
lekmények elkövetőjét, elkövetőit. 

A rendőrség a történtek kapcsán 
kéri az időseket, hogy legyenek óva-
tosak és hagyják magukat becsap-
ni, megtéveszteni, megfélemlíteni. 

Az idős szülők, nagyszülők fi-
gyelmét a fiatalabb rokonok hív-

ják fel arra, hogy ne menjenek el 
egyedül olyan találkozóra, ahol ide-
genek várják őket és ne adjanak 
pénzt ismeretleneknek.

A csalók általában telefonkönyv 
alapján, találomra hívják fel a po-
tenciális célpontokat, de az is elő-
fordul, hogy előzetesen a kiszemelt 
áldozat lakókörnyezetében puha-
tolóznak, vagy a közösségi olda-

lakon megadott információkat fel-
használva teszik hihetőbbé törté-
netüket.

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, pró-
báljon nyugodt maradni! 

▶  Ne adja meg adatait ismeretle-
neknek!
Ha felmerül, hogy bűncselek-

ményt próbáltak meg elkövetni 
Ön vagy hozzátartozója sérelmére, 
hívja azonnal a 112-es segélyhívó-
számot! 

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. 

Fess 
Rochilde
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
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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, fel-
újításra 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 három-
szobás nagykertes családi ház sürgősen eladó. 
Irányár: 6,5 millió Ft. Érd.: 20/320-95-25.  
Damjanich u. 16. számú ház nagy portával, na-
gyon jó helyen eladó. Irányár: 6,5 millió Ft. Érd.: 
66/739-770, bármikor.
Mátra utcai régi típusú, egyszobás, de nagy te-
lekkel rendelkező házamat elcserélném tömbla-
kásra. Irányár: 7 millió Ft. Érd.: 30/402-26-37.

Ingatlan 7-10 millió Ft között

2+félszobás, nappalis családi ház eladó a Má-
tyás király utcában 7,2 millió Ft-ért. Tel.: 70/36-
13-776. 
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 mil-
lió Ft-ért. Érd.: 30/434-22-97.
A Málna utca végén, kertkapcsolatos, három-
szobás, költözhető, kétgarázsos, jó állapotú ház 
eladó 23,5 millió Ft-ért. Érd.: 30/55-243-77.

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

IngATLAn 

TISzTElT olVASóINK! 
lapunkban KIzÁRólAG olyan 

ingatlanhirdetéseket te szünk kö zé, 
amelyben FElTÜNTETIK 

Az IN GATlAN IRÁNYÁRÁT is.  
Megértésüket köszönjük.

KIADó IngATLAn
Ék utcában garázs kiadó. Tel.: 20/775-06-51.

KerT, SzÁnTóFÖLD
Sebők kertben zárt kert eladó. Tel.: 20/20-60-
161.

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 állapot-
ban eladó. Tel.: 30/457-23-02.
Újszerű elektromos rokkantkocsi eladó. Tel.: 
70/218-59-72.
1982-es kiadású piros Jawa motorkerékpár el-
adó. Tel.: 30/293-27-51.
Pannónia motoros négykerekű kistraktor után-
futóval, rendszám nélkül eladó. Érd.: 30/389-
69-53.
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 rova-
ta NEM ingyenes. A vállalkozók árajánlatért 
keressenek minket! Tel.: + 36-30/432-20-30. 
E-mail: bekesiujsag@gmail.com.

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

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

MunKÁT KereS, AJÁnL
Bármilyen segédmunkát keresek, állatgondo-
zást, ásást, favágást, hóeltakarítást. 30/50-40-
711.
Idősgondozói munkát keresek. 20/33-20-768.

egyéB 

Akció! Száraz kemény konyhakész tűzifa 
eladó. 3100 Ft/mázsa. Tel.: 0036-20/396-
6642.

Szentkirályi 4,5 LE rotációs kapa összes tarto-
zékával eladó. Tel.: 30/457-23-02.

Költözés miatt háromrészes szekrénysor, két-
személyes 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.: 20/36-
05-705.
Jó állapotú, teljesen felszerelt, 20-as KTM lány 
kerékpár eladó. Tel.: 20/426-60-50.
Eladó: 5 db rádió (van benne üzemképes), öt-
venes 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 (kutyu-
sok, cicák részére), gázpalack. Tel.: 70/94-95-
581.
Öt darab MTB gyerekkerékpár eladó olcsón, ja-
vításra szorulnak. 30/961-87-43.
Eladó: Makita benzines láncfűrész kihaszná-
latlanság miatt, felújításból kimaradt „tölgy” 8 
mm-es laminált padló, 2 kábelcsatlakozós sze-
gőléc tartozékokkal. Tel.: 30/530-41-50.
Eladó: háromrészes ülőgarnitúra, rekamié, gáz-
palack, előszobafal, 26-os női német kerékpár, 
37-38-as munkásbakancs, női bundák, kabátok, 
mindenféle ruhanemű, barackpálinka, szilvapá-
linka, ablakszárnyak. Érd.: 30/905-49-14.
Vásárolok disznóvágó asztalt, régi bútort, ha-
gyatékot, tollat, satupadot, régi zománcos kis-
kádat. 70/217-22-67.
Szekrénysor, konyhaszekrény, ebédlőasztal el-
adó. 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.: 20/243-98-
31.
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.

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

ingyenes apróhirdetés!

Apróhirdetések

folyamatosan induló e-learning tanfolyamok
Bejelentkezés telefonon:

Pogoszov Miklós +36-20/312-35-96

Telefon: +36-30/46-73-199 
+36-30/95-82-349

E-mail: gapixfoto@gmail.com 
Webcím: www.gapixfoto.hu

- Jegyes fotózás
- Családi események megörökítése
- Keresztelők
- Babafotózás

Esküvői fotózás 
- kreatívtól a lakodalomig!

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

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:
Hétfő: zárva
kedd–péntek: 
8:30–12 óra, 13 óra–16:30

ENTER
PC SZERVÍZ
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Berill
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

Ékszer 
és Zálogház
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 jÚlIuS
▶  Pályázati forrásból elkészült a József Attila 

utcai Rendelőintézet külső hőszigetelése, fű-
téskorszerűsítése és nyílászárócseréje. A fej-
lesztést július közepén adták át. Az épületre 
- másik pályázatból - számos napelemet is el-
helyeztek. A korszerűsítés fő célja az energia-
takarékosság volt. 

▶  Elkészült az 1400 méter hosszú, egy mé-
ter széles, 15 centiméter vastag vasalt beton 
Malomasszonykerti járda, melyet július 5-én 
adtak át. A kivitelezés 12 milliós költségé-
nek 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 Dán-
foki 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 aratások-
ról archív filmeket vetítettek a kisgazdakör 
székházában, amit kulturális műsor, továbbá 
az újkenyér megszentelése és megáldása kö-
vetett, hálát adva a sikeres aratásért, a bő ga-
bonatermésért.

 AuGuSzTuS
▶  Békés Város Önkormányzata és a Magyar 

Pünkösdi Egyház Országos Cigánymissziója 
közös szervezésében a roma holokauszt áldo-
zataira emlékező rendezvényt és koszorúzást 
tartottak a világháborús emlékműnél.

▶  A Szentháromság Római Katolikus Plébániá-
ra a nigériai születésű, teológiai tanulmányait 
részben nálunk folytató dr. Esiobu Anayo Au-
gustus atya, a teológia doktora érkezett plébá-
nosként városunkba. 

▶  Az Erzsébet-ligetben ünnepi beszéddel és az 
újkenyér megszentelésével kezdődött a Szent 
István-napi ünnepsorozat, amely a Dánfo-
ki Üdülőközpontban a III. Délkelet-ma-
gyarországi Pacalfőző Versennyel, kispályás 
labdarúgótornával, továbbá a Körös-men-
ti Települések Találkozójával és a Békési 
Néptánctalálkozóval folytatódott, nagy ér-
deklődés mellett. 

▶  Idén mintegy 10 mázsa búzát adtak össze a 
békési gazdák és termelőszervezetek a Test-
vérvárosok Kenyere mozgalomhoz. A kisült 
a 1320 kiscipó eladásából rekordösszeg folyt 
be, amiből sikerült több nagy értékű háztar-
tási 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 nap-
elemes rendszerek tervezésével és kivitelezésé-
vel foglalkozó bajai Optimum Solar Kft.-vel.

 SzEPTEMBER
▶  Nevelési és tanévkezdési támogatásról határo-

zott Békés Város Önkormányzatának képvi-
selő-testülete. A készpénztámogatást a Béké-
sen található valamennyi bölcsődében, óvodá-
ban, általános iskolában nevelési vagy tanulói 
jogviszonyban álló békési gyermekeknek, és 
minden középiskolásnak, továbbá nem Béké-
sen tanuló általános iskolásnak folyósították. 

▶  25 éve szolgál Békésen, a református egyház-
községben Katona Gyula lelkipásztor, akit eb-
ből az alkalomból a szeptember 1-jei tanévnyi-
tó ünnepi istentiszteleten köszöntöttek a hívek.  

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

hatott a falak szigetelése, a tető javítása és szi-
getelése, az ablakok és ajtók cseréje, valamint 
a fűtésrendszer korszerűsítése.

▶  Szeptember 6-8-án lezajlott városunk legna-
gyobb forgatagát hozó fesztiválja, a huszon-
egyedik alkalommal megrendezett Madzag-
falvi Napok. Az idén is társadalmi összefogás-
sal, több száz ember összehangolt munkájával 
életre hívott rendezvény három napja 130-nál 
is több elemet tartogatott, és Békés szinte va-
lamennyi lakosát megszólította. 

▶  Tizenhárom fős békési küldöttség utazott el 
Budapestre, a Keresztény Értelmiségiek Szö-
vetsége (KÉSZ) 12. Kongresszusára szeptem-
ber 14-én. Az Országház Felsőházi termében 
tartott tanácskozáson felszólalt mások mellett 
dr. Pálmai Tamás, Békés akkori alpolgármes-
tere, a KÉSZ egyik országos alelnöke is. 

▶  Mága Zoltán, Liszt-díjas hegedűművész adott 
koncertet Békésen szeptember 19-én, a „100 
templom” elnevezésű jótékonysági hangver-
senysorozat részeként, Kálmán Tibor alpol-
gármester meghívására. A református temp-
lomban, nagyszámú érdeklődő jelenlétében 
megtartott emlékezetes koncert bevételét a 
fellépő művészek békési, tartósan beteg gyer-
mekek gyógykezelésére ajánlották fel. 

▶  A Békési Tájház felújítása miatt a szomszé-
dos épületben, a Durkó utca 6. szám alatti ház 
udvarán rendezték meg a xIV. Békési Tök-
mulatságot szeptember 21-én. 

▶  Hagyományos szüreti felvonulását tartotta 
meg a Békési Kisgazdakör szeptember 21-én. 
A rendezvény idén a Fenntartható Térségért 
Alapítvány jóvoltából kerékpáros felvonulás-
sal egészült ki. 

▶  Második estjét tartotta meg az Ausztrál és Bé-
kési Polgárok Egyesülete szeptember 28-án a 
békési Sportcsarnokban. A jótékony célú ren-
dezvény nyeresége ezúttal is a Békés Megyei 
Központi Kórház Gyermekosztályainak meg-
segítését szolgálta.

Ez történt BékésEn 2019-ben - 2. rész
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Ez történt BékésEn 2019-ben - 2. rész

 oKTóBER
▶  Huszonötödik születésnapját ünnepelte meg 

október 4-én a Korona utcai Tagóvoda. 
▶  Harmadik alkalommal rendezték meg a „Sé-

tával a mellrák ellen” elnevezésű rendezvényt. 
Orvosi és pszichológusi előadásokat követően 
a résztvevők együtt rózsaszín szalagokkal és 
rózsaszín lufikkal elsétáltak a főtéri szökőkút-
hoz, melynek vízét is rózsaszínre színezték. 

▶  Október 4-én ünnepélyesen bemutatták a 
közönségnek az 1200 példányban megjelen-
tetett 2020-as Békési Kalendáriumot. A 160 
színes oldalon megjelent kötetben 17 tanul-
mány, 15 pályázatra érkezett írás és sok szép 
fotó található. A Szegfű Katalin által szerkesz-
tett évkönyv elkészítésében több mint negy-
ven szerző működött közre. 

▶  Horváth Hajnalka helyi alkotóművész 17 al-
kotása került a kápolnaterem falaira, meseil-
lusztrációk illetve mesék kulcsmondatainak 
továbbgondolásai a „Mesék az életről” című 
tárlaton, melynek rendhagyó megnyitóján 
gyerekek is felléptek. 

▶  Nem várt nagy érdeklődés övezte a hagyo-
mányteremtő céllal életre hívott I. Békési 

Kolbászvigalmat, amit október 5-én a Sport-
csarnokban tartottak meg. A kolbásztöltés-
re 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 lá-
togatását, 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 ülé-
sét az október 13-i helyhatósági választáson 
a szavazóktól bizalmat kapott új városveze-
tés. Polgármesterként Kálmán Tibor (Fidesz-
KDNP, Jobboldali Összefogás) kapott bi-
zalmat a választóktól. Alpolgármester Pol-
gár Zoltán és Vámos Zoltán lett. A nyolc vá-
lasztókerületben nyertes képviselők: Vámos 
Zoltán, Polgár Zoltán, Balog Zoltán, Deák-
né Domonkos Julianna, Kálmán Tibor, Csi-
bor Géza, Mucsi András (mindannyian a Fi-
desz-KDNP jelöltjei) és Rácz Attila (Békési 
Ipartestület). Kompenzációs listáról képvi-
selői helyet szerzett még Juhos János (Békési 
Ipartestület), Molnár Gábor (MSZP) és Föl-
desi 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 népkönyvtár-
nak a hetven évvel ezelőtti felavatásáról, no-
vember 27-én. A kezdetben 1200 kötetes köl-

csönkönyvtár mára 76 ezer dokumentumot 
számláló kulturális intézménnyé nőtte ki ma-
gát, amely 2010 óta viseli Dr. Püski Sándor 
könyvkiadó nevét.

▶  Ünnepséggel emlékeztek meg arról, hogy tíz 
éve kezdte meg a munkáját a békési székhely-
lyel működő Magyar Pünkösdi Egyház Orszá-
gos Cigánymisszió Segítő Szolgálata. 

▶  A sportágat támogató munkájáért a Magyar 
Kajak-Kenu Szövetség közgyűlésén elisme-
résben 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 tragi-
kusan fiatalon elhunyt táncdalénekes születé-
sének 75. évfordulója tiszteletére. 

▶  Nógrádi Gáborné Takács Ildikó, a Békés Me-
gyei Hajnal István Szociális Szolgáltató Cent-
rum munkatársa kapta meg az önkormányzat 
által újonnan alapított Kiváló Szociális Mun-
káért elnevezésű díjat, melyet a szociális szfé-
rában dolgozók legkiválóbbja kaphat meg 
ezentúl minden évben. 

 dECEMBER
▶  Több helyi civil és egyházi szervezet, továbbá 

a kulturális központ szervezésében négy va-
sárnapon várta az érdeklődőket a Békési Ad-
vent rendezvénysorozat. 

▶  A Fidelitas békési csoportja saját gyűjtésből 
a Dr. Illyés Sándor óvoda, Általános Iskola, 
Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola, Kollégi-
um és Egységes Gyógypedagógiai és Mód-
szertani Intézmény óvodásainak ajándéko-
zott egy nagyformátumú lamináló gépet. 
Szintén ez a szervezet ajánlott fel 225 kiló-
nyi adományt a gyepmesteri telepen élő ku-
tyáknak. 

▶  A Fölszállott a páva című tévés tehetségku-
tató műsor döntőjébe jutott ifj. Mahovics Ta-
más néptáncos, a Belencéres Néptáncegyüt-
tes szólistája, aki a szóló és páros táncosok 
csoportjának különdíjasaként zárt a decem-
ber 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 kere-
tében 2019-ben 23 alkalommal összesen 4000 
adag meleg étel jutott el szegény sorsú csalá-
dokban élő gyerekekhez. A
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BéKéSI PrOgrAMAjÁNLATOK 
jANUÁr 28. – FEBrUÁr 12. KÖZÖTT

február 1. szombat 15 órától

Farsangi Forgatag a kulturális 
központban. A belépés ingyenes. 
Bővebben a 11. oldalon. 

február 4. kedd 17 órától

Oláhné Szabó Erzsébet gobelin ki-
állítása a kulturális központban. A 
belépés díjtalan.  

február 6. csütörtök 17 órától

Főzőtanfolyam Bróda László sza-
kácsmesterrel a kulturális köz-
pontban. 

február 12. szerda 16:30-tól

Filmklub a könyvtárban. Műsoron 
A felolvasó című film. A belépés 
díjtalan. 

Cucu Laca, a szerencsét 
hozó malac története

Egyszer régen, valamikor a Va-
lóság és a Képzelet hátárán, élt 
egy közepes malaccsalád. Nem 
voltak sokan, csak Apa, Anya és a 
hat kismalac. Tavasszal születtek, 
így már malacszámítás szerint ka-
maszok voltak. Napjaikat túrás-
sal, fúrással, röfögéssel, csámcso-
gással töltötték egy szép nagy, 
sártól tocsogó udvaron, amelynek 
kerítései jó messze voltak, a ma-
lacszem el sem látott odáig. 

A Cucu család legfiatalabb tag-
járól szól a történetünk, aki az 
egyetlen fiú volt a malackák kö-
zött, 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 iga-
zi trónörökösre, aki majd örökli a 

Sárpanziót, ahol a család wellness-
központja működött már generá-
ciók óta. Amit őseik csak dago-
nyázónak neveztek. Híres gyógy-
vizük sok-sok reumás csülköt ho-
zott már formába és pakolásuk 
számos szépülni vágyó tokát si-
mított ki. Mindez nagyon népsze-
rűvé tette a helyet. Hát itt nevel-
kedett Laca, a Cucu család legif-
jabb tagja, aki szerette minden-
be beleröffenteni az orrát, főleg a 
Sárpanzió konyhájának vödreibe. 

A mesét a következő lapban foly-
tatjuk…

kedves gyerekek! 
Vágjátok ki és illesszétek ösz-

sze a kivágott kép részleteit! Ra-
gasszátok fel egy papírlapra! Ta-
láljátok ki, hogy melyik kis Cucu 
malackának nem jutott hely a 
babakocsiban!

Hajnal-tár Cukrász Álom
Kapusznyika 

Ezt az eredetileg hagyományo-
san tót ételt talán kevesen ismerik, 
nemrégiben egy kondorosi ismerő-
söm pékségében találkoztam ve-
le. Édes tésztában sózott-borsozott 
dinsztelt káposztával. Nevezik még 
káposztás pirognak, káposztás buci-
nak, 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 ká-
poszta
 őrölt fekete bors (ízlés szerint)
 só (ízlés szerint)
 zsír

Elkészítése: 
Először készítsük el a tölteléket, 
mert lényeges, hogy teljesen kihűl-
jön a felhasználásig. A káposztát 
reszeljük le, sózzuk, és kevés zsí-
ron megpároljuk, majd kicsit lepi-
rítjuk. Amikor elkészült, megszór-
juk a borssal és félretesszük hűlni. 

A tésztához 1dl langyos tejben fut-
tassuk fel az élesztőt. A liszthez ad-
juk a sót, a tojássárgáját, a mara-
dék 3dl tejet, majd az élesztős te-
jet is, és gyúrjunk lágy tésztát be-
lőle. Ezután hat részre osztjuk, kis 
cipókat formázunk belőlük és egy 
óra hosszat letakarva, meleg helyen 
kelesztjük. Amikor megkeltek a ci-
pócskák, akkor mindegyiket kü-
lön-külön kb. fél cm vastagságú 
kör alakúra nyújtjuk. A lap egyik 
felére halmozzuk a káposztát, majd 
ráhajtjuk a lap másik felét, a szé-
leit összenyomkodjuk egy villa se-
gítségével és egy sütőpapírral bé-
lelt tepsibe helyezzük. A tetejüket 
megkenjük felvert tojással, enyhén 
megszurkáljuk a tetejét, hogy a gőz 
távozni tudjon és 180 fokon, előme-
legített sütőben kb. 20-25 perc alatt 
készre sütjük. Jó étvágyat hozzá!
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Rovatgazda: Horváth Hajnalka alkotóművész Rovatgazda: Mucsiné Fodor Hajnalka mestercukrász

 lapunKat KÉthetente 
Keresse a postaládájáBan! 

Békési Újság – a békési családok lapja.
Következő megjelenés: február 11.



Békési újság 15hirdetmény, sport

Felhívás helyi terméket előállító termelőknek
Békés Város Önkormányzata közel 300 

millió forint vissza nem térítendő támo-
gatást nyert el a „Zöld város kialakítása” 
című pályázati felhívás keretében benyúj-
tott pályázaton.

A projekt keretében a belvárosban megva-
lósuló fejlesztéseken túl cél az is, hogy a te-
lepülési arculat javuljon és a békési identitás 
erősödjön.

Ennek egyik eleme, hogy összeállítanak egy 
olyan adatbázist, amely tartalmazza a helyi 
termékeket és a helyi termelőket. A minden-
ki 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 terme-
lők és termék előállítók piaci pozíciói javul-
janak.

jelen felhívás azoknak a helyi terme-
lőknek szól, akik szeretnének a www.
bekesvaros.hu oldalon elérhető helyi terme-
lői adatbázisban díjmentesen szerepelni, il-
letve 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 kosa-
rat fon, lekvárt készít, süteményt süt, pálin-
kát főz, seprűt köt, ruhát sző, bőrrel dolgo-
zik, szappant főz, bútort készít, képzőművé-
szeti alkotást alkot, stb.),

-  nem mezőgazdasági alapanyagot feldolgoz 
és az előállított terméket értékesíti (például 
ékszert, cserépedényt, kést készít, stb.),

-  tevékenységét a jog-szabályok alapján legá-
lisan végzi (például kistermelő, őstermelő, 
egyéni vállalkozó vagy gazdasági társasági 
formában üzemel),

-  az előállított alapanyagot vagy terméket 
Békésen is értékesíti,

-  az előállított alapanyag vagy ter-
mék valamilyen módon hozzá-
járul Békés identitás-erősíté-
séhez.

Nem tartoznak ebbe a 
csoportba:
-  csak felvásárlónak vagy 

kereskedőnek értéke-
sítők (pl nagyüzemi 
szántóföldi termelés),

-  készételt meleg vagy 

hidegkonyhai szolgáltatásként előállítók,
-  műanyagból, vagy ipari alapanyagból ter-

méket készítők (például bútorlapból vagy 
műanyag szálból).

jelentkezni vagy érdeklődni gyebnár 
Péternél lehet elektronikus levélben a 
bekesitermek@gmail.com címen vagy te-
lefonon a +36 30/6541-1686-os számon.

A projekt Európai Uniós támogatás segítségével, 
a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg.
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Pingpong suli kicsiknek
Alsó tagozatos lányok és fiúk jelentkezését várjuk kedvcsináló asztali-

tenisz foglalkozásainkra! Jelentkezi a Békési TE szakosztályánál, a 20/31-
62-837-es telefonszámon (Balogh Jóska bácsinál) lehet. 

Edzéseinket a Szarvasi úti sportpályán tartjuk kedden, csütörtö-
kön és pénteken 17 és 19 óra között.

Szeretettel várunk mindenkit. Talán köztetek van a jövő pingpong vi-
lágbajnoka. Gyertek el, próbáljátok ki magatokat!

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!
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Csendesül...
Isten a szeretett

A közelmúlt ünnepi időszakában többször hallhattuk, hogy ha a kará-
csony a szeretet ünnepe, akkor legyen minden napunk karácsony. A Biblia 
is erre bátorít bennünket. Amikor az Úr Jézust megkérdezik, mi a legfonto-
sabb 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 hason-
ló ehhez: Szeresd felebarátodat, mint magadat.” (Máté evangéliuma 22, 37-38)

A szeretet az élet értelme, Isten a szeretet. De fontos jól gondolkod-
nunk 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

A gyógyító tyúkhúsleves 
 Nagyanyáink úgy tartották, hogy a 
forró, hússal és zöldséggel gazda-
gon megrakott tyúkhúsleves a leg-
jobb ellenszere a megfázásnak és az 
influenzának. Évszázadok óta siker-
rel alkalmazták a tünetek enyhítésé-
re, 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 zöldségek-
ből egyaránt hasznos ásványi anya-
gok és nyomelemek kerülnek a le-
vesbe, melyek létfontosságúak a jól 
működő immunrendszer számára. A 
benne található só és az evés köz-
ben belélegzett gőz segít felszabadí-
tani az eldugult légutakat. Az egész 
tyúkból kifőzött zselatin, glükózamin 
és kondroitin felszívódik a testünk-
ben, jól használható saját kötőszöve-
teink újjáépítésére, miközben csök-
kenti a gyulladást, és segít abban, 
hogy a betegség után gyorsabban 
visszanyerjük az erőnket.

Hozzávalók: 1,5 kg tyúk, aprólék-
kal együtt. Zöldségek: 3 nagy sár-
garépa, 2 nagy petrezselyemgyö-
kér, 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 petrezse-
lyemzöld, 1 csokor zellerzöld. Fűsze-
rek: 20 szem egész feketebors, 3 db 
szegfűbors, 2 db szegfűszeg, 2 ba-
bérlevél, ½ kk őrölt szerecsendió, 1 
kk sáfrány, 1 ek só.

Elkészítés: egy 10 literes fazék-
ban a tyúkot felöntjük vízzel, bele-
tesszük a sót és felforraljuk, közben 
a habot leszedjük. A lángot takarék-
ra tesszük, és bugyogtatva főzzük to-
vább. A keletkező habot addig folya-
matosan le kell szedni, amíg barnás 
színe van, ha fehér, hagyhatjuk elfő-

ni. Félig lefedve így főzzük 3 órán 
keresztül. A zöldségeket megtisztít-
juk, megmossuk, de nem daraboljuk 
fel, a kelkáposztát és a karfiolt ér-
demes félbevágni, hogy beleférjen a 
fazékba. A fűszereket tegyük egy na-
gyobb teatojásba, így egyben kiemel-
hetjük majd a levesből. Beletesszük 
a levesbe zöldségeket és a fűszere-
ket, 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 emel-
ni őket, a hús viszont vajpuhára fő. 
Az utolsó órában már érdemes kós-
tolgatni, hogy elég ízletes-e, utána 
sózni, ha szükséges, és ellenőrizni, 
a tyúk megfőtt-e. Ha kész, levesszük 
a tűzről. Kiemeljük a teatojást, a zel-
ler- és petrezselyemzöldet kidobjuk, 
zöldségeket és a húst pedig kiszed-
jük egy-egy tálra. A tyúkról leszed-
jük az értékes, szép húsdarabokat. 
A levest egy órányi ülepítés után egy 
másik fazékba átszedjük merőkanál-
lal, 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 víz-
zel leöblítjük. Tálalásnál a tányérba 
szedjük a tésztát, hozzá a zöldséget 
és a húst, erre merjük rá a levest. 

Élő fortélyaink

A Békési Újság megjelenését támogatta:

Egészségünkre: Mindenkinek 
„ennyit” kívánok!

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