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

2020. február 11.  XXVIII. évfolyam 3. szám

A 2020. évi városi költségvetés stabil és teljesíthető – jelentette ki a
sajtó előtt január 30-án Kálmán Tibor polgármester. A képviselőtestület éppen ezen a napon fogadta el településünk ezévi büdzséjét.
A városvezetés mintegy 4,9
milliárd forintból gazdálkodhat.
Emellett fut 19 uniós pályázat,
melyek együtt nagyságrendileg
másfélmilliárd forintos fejlesztést
jelentenek. A városvezető elmondta, hogy a korábbi évek energetikai beruházásaival a rezsijellegű
kiadásoknak mintegy 20 százalékos megtakarítását tervezik idén,
miközben az adóbevételeket a tavalyi szinten tartják. A büdzsében

lakossági adóemelés nem szerepel.
Megmaradnak a szociális jellegű
támogatások, ilyen mások mellett
a nevelési-tanévkezdési támogatás
az óvodás és iskolás gyermeket nevelő szülőknek, az iskolabusz-bérlettámogatás, a lakásfenntartási
támogatás, és az idősebb békésiek
által közkedvelt rekreációs (hétköznapi nevén: uszodabérlet) támogatás.
(Folytatás a 3. oldalon)

Hagyományosan a gyerekek jelmezes felvonulása volt a csúcspontja a Farsangi Forgatagnak, melyet
a kulturális központ - szintén jelmezbe öltözött - munkatársi gárdája szervezett meg február 1-jén.
A kisebb-nagyobb gyerekek ötletes, színes jelmezekbe bújva mutatták meg magukat a többieknek és a zsűrinek. A jókedvű forgatagon korábban változatos műfajú énekes és táncos fellépések szórakoztatták a megjelenteket, de az
ifjabb generációk tagjait kézműves
foglalkozás, arcfestés és sportos játszóház szintén várta. A telet a kiszebáb elégetésével kívánták elűzni
ezen a szokatlanul enyhe szombati
napon. Volt továbbá tűzidomár be-

Fotó: GA-Pix Fotó.

Elfogadták az idei városi Télűzés a kulturális központban
költségvetést

Kicsik és nagyok is beöltöztek és beneveztek a jelmezversenyre.

mutató, helyi termékek vására, és a
családokat az Iszkiri zenekar is szórakoztatta. A vidám városi farsangot a Belencéres Néptáncegyüttes
vezette, élőzenés táncház zárta le.

Korlátlan étkezés
és menükiszállítás
hétfőtől vasárnapig
11 és 15 óra között.

Korlátlan helyben
étkezés:
1250 Ft, elvitel
és kiszállítás: 950 Ft.

A la carte, pizza,
sültes tálak,
gyros tál, pennék,
palacsinták.

Étel/Pizza/Menü házhozszállítás
Békés területén ingyenes!

m!

fizetett hirdetés

Figyele

Kuponjáték

Gyűjtse a pizzás dobozokon található pontjainkat!
5 pont után AJÁNDÉK kis pizzát,
10 pont után AJÁNDÉK óriás pizzát adunk!

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

Telefonszámunk: +36/66-643-125
Nyitva tartás: hétfőtől vasárnapig
10–22 óra között.

Rendezvényeket vállalunk 70 főig.
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Önkormányzati hírek, felhívások

Békési újság

Saját kosaras gépjárművel Újra kerékpárosbarát
gallyaz az önkormányzat település Békés

A képviselő-testület novemberi
ülésén Mucsi András önkormányzati képviselő javaslatára merült fel
a gallyazási munkáknak az önkormányzat által vásárolt kosaras gépjárművel történő megoldása. Polgár
Zoltán alpolgármester válaszában elmondta, a gépjárművet kezelő munkatársak képzése folyamatban van. A
gallyazási munkák elvégzésére legalkalmasabb időpont januártól márciusig tart, amikor a szakemberek folyamatosan végig járják az utcákon
lévő fasorokat, és igény illetve szükség szerint gallyazzák azokat. A veszélyt a letört vagy elektromos veze-

az ügyintézők. Az önkormányzat a
közelmúltban vásárolt kosaras autót,
amellyel a gallyazási munkák kön�nyen elvégezhetőek. A speciális gépjármű kezeléséhez két munkatárs végezte el a szükséges tanfolyamot, így
a munkákat költséghatékonyan tudják ellátni, mivel nem kell bérmunkával megoldani a feladatokat. Ez
több százezer forintos megtakarítást
eredményez. Az idei első helyszín a
békési állatmenhely volt, ahonnan a
Békési Kommunális és Szolgáltató
Kft. munkatársai elszállították a levágott gallyakat. A levágott gallyakból darálék készülhet.

Az Innovációs és Technológiai Minisztériumban megtartották a
Kerékpárosbarát Település és Kerékpárosbarát Munkahely díjátadó ünnepséget, ahol Békés Város Önkormányzata nemcsak a
Kerékpárosbarát Település díjat kapta meg tizenkettedik alkalommal, hanem különdíjban is részesült, Kerékpárosbarát Munkahely
címmel szintén jutalmazták.
Békés rendszere
sen pályázik a Kerék
párosbarát
Település cím elnyeréséért.
2006 óta minden alkalommal
megpályázta, és minden alkalommal elnyerte a
címet. Két évben nem
hirdettek pályázatot, de a többi
esztendőben siker koronázta a városban élők biztonságos kerékpáros közlekedéséért tett intézkedéseket, a megvalósított fejlesztéseket. A 2019-es év törekvéseit elismerő oklevelet Schanda Tamás
miniszterhelyettes adta át.
Kálmán Tibor polgármester elmondta, hogy az elérhető kerékpáros infrastruktúra fejlesztése érdekében több pályázatot nyújtottak

tív Program keretében
megvalósuló turisztikai
pályázatnak köszönhetően a kerékpáros túrázók felfrissülési lehetőséget vehetnek igénybe.
Új szolgáltatásként fedett kerékpártároló, értékmegőrző, tisztálkodási-mosási lehetőség, szabadidős
és szórakozási lehetőséget biztosító
szolgáltatás lett kialakítva, szintén
az üdülőközpont területén.
A Magyar Kerékpáros Turisztikai Szövetség, valamint a békési
székhelyű Kerékpárosbarát Települések Országos Szövetsége bevonásával jelenleg is zajlanak kerékpárosokat érintő fejlesztések. Legutóbb Békésen tartottak egyeztető
fórumot, ahol többek közt szó esett

be az elmúlt időszakban, továbbá nagy hangsúly kapott a kerékpáros közlekedés népszerűsítésére.
Egy, a határon átnyúló nyertes pályázatból összesen 40 új kerékpár
beszerezése valósult meg, melyek
Békés-Dánfokon bérelhetők. Az
onnan indulnak a túraútvonalak
bejárásához, családi kirándulásokhoz akár egy hétre is kölcsönözhetők. A Településfejlesztési Opera-

tematikus túraútvonalak kijelöléséről, és egyes kerékpáros szolgáltatások bővítéséről.
- Bízunk abban, hogy egyre több kerékpárosbarát munkahely lesz a városban, hiszen a
most díjazott pályázat nemcsak
a kerékpárosbarát településekről,
hanem a kerékpárosbarát munkahelyekről is szól – mondta el Kálmán Tibor polgármester.

Képünk illusztráció. Archív felvétel.

tékekbe benyúló ágak okozhatják,
amelyek a közvilágítást is zavarhatják. Lakossági bejelentések alapján is
kimennek a helyszínekre, hiszen az
ingatlanok előtt lévő közterületen a
lakosok felelőssége is a fák gondozása. A bejelentéseket a polgármesteri hivatal műszaki osztályán fogadják

Fotó: Gazsó János.

Januárban megkezdték a közterületen lévő fák gallyazását a szakemberek. A korábban kialakult
gyakorlatnak megfelelően minden évben januártól március végéig, rügypattanásig van lehetőség
ezeknek a munkálatoknak az elvégzésére.

Kitüntetésre várnak javaslatokat
Április 15-én ünnepli Békés a várossá nyilvánításának 47. évfordulóját. Békés Város Önkormányzata ez alkalomból ismét át kívánja adni kitüntetéseit: a „Békés Város Díszpolgára” címet és a „Békés Városért” kitüntetést az arra érdemes személynek, valamint a „Civilek a Városért” elismerő címet a tevékenységükkel kimagasló érdemeket szerző civil szervezeteknek. A kitüntetésre javaslatot tehetnek
a képviselő-testület tagjai, tisztségviselői, bizottságai mellett a gazdálkodó szervezetek, intézmények és társadalmi szervezetek. A javaslatnak tartalmaznia kell a kitüntetésre javasolt személyi adatait, illetve a
kollektíva pontos megjelölését, az adományozás alapjául szolgáló tevékenység vagy alkotás részletes ismertetését és méltatását.
A javaslatokat 2020. március 10-ig kell benyújtani Békés Város
Polgármesterének címezve személyesen vagy postai úton.

aktuális
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Elfogadták az idei városi költségvetést
(Folytatás az 1. oldalról)
A képviselő-testület januári ülésén tárgyalt témák közül Kálmán
Tibor kiemelte még a nemzeti kisebbségi önkormányzat előző évi
munkáiról szóló beszámolókat.
Hozzátette, hogy a kisebbségi önkormányzatok sokat tesznek, jó
munkát végeznek a városért.

Fotó: Gazsó János.

videsen befejeződnek, így 2020-ra
nagy reményekkel tekinthetünk mondta el a polgármester.
A sajtó nyilvánosságát kihasználva Polgár Zoltán alpolgármester arról adott tájékoztatást, hogy
összeállt egy képviselőkből és történészekből álló Trianon Emlékbizottság, amely egész évben előadá-

A képviselő-testület januári ülésének döntéseiről, köztük a költségvetés elfogadásáról Polgár Zoltán alpolgármester (balról) és Kálmán Tibor polgármester
számolt be a sajtó előtt.

A Dánfoki Üdülőközpont 2019ben jó évet zárt a folyó felújítási munkát ellenére. A munkák rö-

sok szervezésével, továbbá a centenárium napján, június 4-én egész
napos megemlékezéssel kívánja

méltó módon a közvélemény figyelmét a gyásznapra irányítani.
Tervezik egy - testvér-településeinkkel közösen íródó - kiadvány
megjelentetését is.
Polgár Zoltán elmondta még,
hogy már többször tanácskozott
a városi nagyrendezvények átalakítását áttekintő bizottság, amely
elhatározta, hogy egy kérdőívet
juttat el a lakossághoz. A kérdőíven más témákban, például egyes
városfejlesztést érintő kérdésekben is kikérik a békésiek véleményét. Az ívek kitöltése önkéntes,
de nagyban segíti a városvezetés
munkáját, így kérik a lakosok segítségét.
Végül elhangzott, hogy jó úton
halad az „Ültess egy fát” akció előkészítése, melynek lényege, hogy
minden békési családba megszülető kisgyermek után a család - városi támogatással - egy köztéren elhelyezendő, beazonosítható, jelzéssel ellátott fát ültethet és gondozhat a gyermek születését követő
években. A tervek szerint az akció
március elsejével élesedhet.
Szegfű Katalin
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Közérdekű információk
Ügyeletes gyógyszertár
február 8-15. Jázmin Patika (Rákóczi u.)
február 15-22. Turul Patika (Piac tér)
február 22-29. Oroszlán Patika (Kossuth u.).
Gyógyszertári ügyelet
Hétfőtől-péntekig 18-20 óráig, vasárnap és ünnepnap 9-11 óra valamint 17-18 óra között vehető igénybe. Egyes patikák szombaton is nyitva tartanak.
Orvosi ügyelet
A Kossuth utca 16. szám alatt (a volt Tüdőgondozó épületében) érhető el. Telefon: 66/414-514.

Anyakönyvi hírek
Házasságkötés
Nem volt.
Elhunytak
Bakucz Pál (64 évesen), Kulcsár Imre (72, Bélmegyer), Panari Csaba (52), Nagy Sándor (45,
Kamut), Kardos Mihály (66).
Nyugodjanak békében!

Békés, Szarvasi út 27.

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

30/2-512-102

A tetőt rongálta meg a szél békési-tem
Békés, Piac tér 1.

Temetkezési
szolgáltatás

Február 5-én az egész országon végigsöprő viharos szél károkat okozott Békésen is. Rengeteg bejelentés érkezett a Békési Önkormányzati
Tűzoltósághoz, melynek munkatársai folyamatosan a károk elhárításán
és megelőzésén dolgoztak. A református gimnázium épületének bádogtetejét bontotta meg az orkánerejű szél, darabok hullottak alá. Személyi
sérülés nem történt, az érintett veszélyes területet elkerítették. Később
kosaras autóról kezdték meg a javítási munkákat. A városban egy helyen
fa dőlt egy házra, és szintén kidőlő fák okoztak galibát az elektromos vezetékrendszerben. Békés és Tarhos között pedig ugyancsak fa dőlt az úttestre. A veszélyhelyzeteket a tűzoltók gyors beavatkozása számolta fel.

Esküvői fotózás
- kreatívtól a lakodalomig!
- Jegyes fotózás
- Családi események megörökítése
- Keresztelők
- Babafotózás

A Békési Újságot
kéthetente keresse
a postaládájában!

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

Tűzifa akció
a békési MAGIX FATELEPen

Fotó: Gazsó János (GA-Pix Fotó).

Telefon: +36-30/46-73-199
+36-30/95-82-349
E-mail: gapixfoto@gmail.com
Webcím: www.gapixfoto.hu

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

Minőségi tölgy, bükk tűzifa kapható
konyhakészen 3300 Ft/q, kugliban 3100 Ft/q.

20 mázsától kedvezményes ár!
Konyhakészen 3150 Ft/q, kugliban 2950 Ft/q.
Akácfa rendelhető.
Szállítás Békésre és Muronyba!
A református gimnázium viharkárt szenvedett bádogtetője.

Érdeklődni: 06-70/281-09-41
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Hogy csinálják más megyei településeken?
Konferencia a lakásgazdálkodás jó gyakorlatairól városunkban
Hat Békés megyei város lakásgazdálkodással foglakozó szakembereinek részvételével rendeztek konferenciát január 31-én Békésen.
A tanácskozás célja az volt, hogy a témával a mindennapokban foglakozó megyei közhivatalnokok az egymás városaiban jól működő
gyakorlatokat megismerjék, tehát hogy tanuljanak egymástól.
A jelenleg érvényben lévő békési lakásrendelet részleteit Nánási
Zsolt, a polgármesteri hivatal gazdasági osztályvezetője ismertette.
Elmondta, hogy jelenleg 178 ön-

Fotó: Gazsó János (GA-Pix Fotó).

A rendezvény elején Szebellédi
Zoltán, a Békés Megyei Önkormányzat alelnöke azt a szomorú adatot ismertette, hogy 2008
és 2017 között 33300 fővel csökkent a megye lakossága, és ez idő
alatt a lakásállomány alig kétezerrel emelkedett. Megyénkben az ingatanok 97 százaléka magántulajdonban van, és a maradék három
százalékon osztoznak a vállalkozások, egyéb gazdálkodó szervezetek,
önkormányzatok.
Balogh Zoltán, a békési képviselő-testület lakásügyekkel is foglalkozó bizottságának elnöke hangsúlyozta, hogy a tanácskozás gyakorlati haszna lehet az előkészítés
alatt álló új települési lakásrendelethez jól működő, életszerű ismeretek begyűjtése.

kormányzati bérlakás van a városban, ezek közel száz százalékban
kihasználtak. Szociális bérlakásra
majdnem 500 (!) igényt tartanak
nyilván. A szociális alapon bérbe
vehető lakások mellett vannak piaci alapon, pályáztatással bérbe adható lakások is. Jó helyi kezdeményezésként Nánási Zsolt megemlítette a Fecskelakás-programot:
hiányszakmában dolgozó fiatalok

A helyi önkormányzati bérlakások gondnoka, Füredi János szólal fel a Békésen
rendezett nagyszabású megyei konferencián.

teljes körűen felújított bérlakásokban költözhettek tavaly (pályáztatás alapján). Lakbért nem kell fizetniük, de lakáscélú megtakarítás
kell igazolniuk, mellyel pár év alatt
megalapozhatják későbbi ingatlanvásárlásukat.
Az önkormányzati bérlakások
üzemeltetését végző Békési Kommunális Szolgáltató mindennapi munkájáról Füredi János lakásgondnok, a konferencia levezetője
adott áttekintést. A gondokról szólva kiemelte a tartozásokat, a „lelakásokat”, és hogy gyakran nehézségekbe ütközik kitenni valakit a bérlakásból a szerződése lejárta után.
- Mi mindenki mellett segítő
szándékkal, emberszámba véve állunk, de a szigorúság és igazságosság is fontos – mondta el.
A konferencia további részében
Békéscsaba, Szarvas, Gyomaendrőd, Gyula és Orosháza lakásgazdálkodásának részleteit ismerhették meg a szakemberek.
Szegfű Katalin

Tájékoztatás

Kedves Betegeim!
Munkahely-változtatás miatt 15 év után magánorvosi rendelésemet is
befejeztem Békésen. Köszönöm eddigi bizalmukat.

2020. február 1-től Gyulán, a Sanitas Központban végzek
magánorvosi tevékenységet.
Elérhetőségek:

 telefon: 0036-30/421-98-01
 online: www.sanitaskozpont.hu

Várom a belgyógyász szakorvost keresőket, cukorbetegeket,
magas vérnyomásban szenvedőket és a vesebetegeket.
Dr. Gulyás Zsuzsanna

Rendőrségi hírek
 Békéscsabán, január 26-án elfogtak a rendőrjárőrök egy békési férfit, aki
ellen lopás miatt a Karcagi Rendőrkapitányság adott ki elfogatóparancsot. Az 50 éves férfit a rendőrök előállították a Békéscsabai Rendőrkapitányságra, ahol gyanúsítottként kihallgatták.
 A Békési Rendőrkapitányság rendőrjárőrei január 27-én elfogtak egy békési férfit, aki ellen a Gyulai Törvényszék Büntetés-végrehajtási Csoportja adott ki elfogatóparancsot. A 39 éves férfi a kijelölt időpontban nem
kezdte meg a rá jogerősen kiszabott szabadságvesztése letöltését. A rendőrök Gyulára, a Békés Megyei Büntetés-végrehajtási Intézetbe vitték.
 Február 1-jén a Széchenyi tér és a Múzeum köz kereszteződésében egy
személyautó elütött egy gyalogost. A férfi, aki éppen a gyalogos-átkelőhelyen ment át, könnyebben megsérült.

Békési programajánlatok
február 12-25. között
Február 12. szerda 16:30
Filmklub a könyvtárban. Műsoron
A felolvasó című film. Házigazda:
Szegfű Katalin filmtanár. A belépés díjtalan.

Február 19. szerda 19 óra
A Madzagos Színházbérlet 4. előadása a kulturális központban.
Körúti Színház: Zsákbamacska.
Jegyek a helyszínen kaphatók.

Február 15. szombat 18 óra
Optimum Solar-BFKC - Mizse
KC bajnoki kézilabda-mérkőzés a
Sportcsarnokban.

Február 24. hétfő 14 óra
Emlékezés Irányi Dánielre a Városháza udvarán. Beszédet mond:
Polgár Zoltán alpolgármester.

Február 15. szombat 11 óra
Békési TE II. - Gyulai AK NB IIIas bajnoki asztalitenisz-mérkőzés
a Sportcsarnokban.

Február 25. kedd 17 óra
A Toldi című film vetítése. Közönségtalálkozó a film alkotóival
és szereplőivel a könyvtárban.

2020. február 18. kedd 16.30 óra
Élménybeszámoló Szicília szigetéről a könyvtárban. Molnárné Bányai Sára előadása saját fényképekkel és videókkal illusztrálva.

Február 25. kedd 17 óra
Megemlékezés a Kommunizmus
Áldozatainak Emléknapja alkalmából a Forradalmi Emlékműnél,
a Széchenyi téren.

hírek, jegyzet

Békési újság

Imahét volt a városunkban is
A helyi egyházak együttműködése gyümölcseként ezek a keresztyén
közösségek rendezték meg az ökumenikus imahetet január 20-26. között városunkban. A hétfőtől vasárnapig tartó alkalmakon imádkoztak
a jelen levő keresztyének többek között a városért és egy hamarosan induló ifjúsági klubért, amelynek előkészítése javában folyik.
Az egész világra kiterjedő imahét
anyagát idén a máltai keresztyének
állították össze. A záró alkalmon
Katona Gyula református espereslelkész hirdette Isten igéjét. Mint ismert, városunkban hagyományosan
a református, katolikus, baptista,
pünkösdi gyülekezetek működnek
együtt szorosan, ehhez az utóbbi

Egy héten át együtt imádkoztak a városért, az országért, a világ keresztényeiért a békési felekezetek tagjai.

években alakult Tágas Tár Baptista Gyülekezet és a Kegyelem Gyülekezet is csatlakozott. Tavalytól az
adventista közösség lelkésze is igét
hirdet az imahéten. 
M. A.

Egy dolgos élet kivonata
csodás gobelinekben
A rendezvény végén Erzsike néni meghatódva és köszönettel szólt
arról, hogy ezt a kiállítást, élete első
tárlatát, egyik unokája, Oláh Attila szervezte meg, míg a műsorban
másik unokája, Oláh Levente énekesként vállalt szerepet.

Fotó: GA-Pix Fotó.

Számos rokon, ismerős és kultúrabarát megjelent azon a
kiállításmegnyitón, amelyen Oláhné Szabó Erzsike néni mutatta be 33
gobelin alkotását a kulturális központ kápolnatermében. A február
4-én megtartott rendezvényt Batizi

Oláhné Szabó Erzsike néni (jobbra) és Batizi Veronika.

Veronika alkotóművész nyitotta
meg, méltatva Erzsike néni művészetét. Szólt a gobelin képzőművészet eredetéről, történetéről, majd
a kiállító dolgos-szorgalmas életétől, melyben mindig helyet szentelt
a gobelin művészetnek is. Alkotásaiban találhatók állatábrázolások,
női alakok, tájképek, csendéletek.

- Ezek az alkotások egy kicsit
mind az én gyermekeim. A gobelineket szívesen adom ajándékba
a szeretteimnek, így a lelkem egy
kis darabját tovább tudom adni az
utókornak is - nyilatkozta a Békési Újságnak Oláhné Szabó Erzsike
néni. A tárlat február 28-ig díjtalanul látogatható. Zsombok Imre
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Angyalka
„Ugye, ott fent, a Mennyben
az angyalok várták őt? Ugye,
nem volt hiába ez a rövid élet?
Akárhogy is van, ő az én angyalom lesz örökre.” Ezeket a sorokat az elmúlt hetekben, egyik
nap, úgy éjféltájt kaptam, smsben, egy megtört férjtől, aki
több éves küzdelem után aznap
veszítette el feleségét. A feleségét, akinek nem kell majd odafent sokat erőlködnie ahhoz,
hogy angyal legyen, hiszen földi létében is úgy élt, hogy már
itt megváltotta belépőjét e csodás égi lények boldog kórusába.
Kicsit később még egy sms jött:
„Azt gondolom még, hogy nemcsak az én angyalom lesz, hanem
mindannyiunké.” Mindkét gondolat szép. Ez utóbbi meg önzetlenségre is vall.
Közös életük nem volt zökkenőmentes, mindenért megdolgoztak, minden fillért megbecsültek. Amit lehet, maguk
csináltak. A kis, kertben termett gyümölcsből eltett befőttig, a pár liternyi, de saját pálinkáig a kezük munkáját dicsérte minden. A csinos házukba bármikor belépett az ember,
rend, tisztaság, esetleg a frissen készülő étel finom illata fogadta, az udvaron meg a páratlan szépségű, gondozott pázsit,
igazi angol gyep.
Idu az örökkön mosolygó szemével, pöttöm kis termetével,
vidám kerek arcával, göndörödő
hajával kislány puttó angyalkára emlékeztetett leginkább. De
nemcsak a külseje, a lelke, a belső tulajdonságai, a szelídsége, a
szeretete, a kedvessége is e szárnyas teremtményekre hajazott.
Tudott kemény is lenni, ha szeretteiről volt szó, de saját bajáról
alig pár szót ejtve inkább a másik, az épp vele beszélgető egészségéről kérdezett, vagy annak
hozzátartozóiéról.
Egykori főnöke, kinél, míg
csak tudott, dolgozott, áldott
jobb kezének nevezte. Nekem

Pálmai Tamás
szomszédom, betegem és mindenkori
„kampányfőnököm”
volt. Izgult az országos dolgokért, a jó oldal győzelméért, ismerte a helyi viszonyokat, tudta
ki a jó ember és ki nem. Ebben
nem ismert kompromisszumot.
Rengeteget segített, csapatot
mozgatott és ő maga is dolgozott azért, hogy segíthessen. Katolikus volt, nem templomba járó, de mikor beteg lett, többször
mondta: „Érzem, mikor imádkoztok értem. Sugároztok. Erőt
adtok.” Nem volt „nagy diplomás” ember, nem volt olyan értelmiségi, akire a mai szóhasználat, vélekedés ráillenék. De életével, csöndes imáival, segítőkészségével sok, ma annak mondottat megszégyeníthetett volna.
Mint ahogy a maga belső hitéletével is.
Kedves angyalka, kedves Ida,
béke poraidra. Fogadd el tőlem
ezeket a búcsúszavakat, mert hiszem, hogy ezeket vártad, kérted volna. Ahogy ismertelek, lehet, hogy épp tőlem. De hát ez a
sorsunk. Az életben mi intézzük
dolgaink, halálunk után meg
mások. Nyugodj mosolygó békében és vigyázz ránk odafentről féltő szereteteddel. S ha majd
a Jóisten minket is abban a jutalomban részesít, hogy a purgatórium tűzének megtisztító lángjai után végső utunk felfele és ne
„odale” vezessen, akkor várj reánk szerető mosolyoddal és meséld el, mondd el nekünk: Isten
hozott az ő országába, pihenjetek, örüljetek, dőljetek hanyatt
és nyugodjatok meg. Itt már nincsenek kampányok, csak az örök
béke, melynek piciny töredékére
olyannyira áhítoztunk földi életünkben.
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Részletesen a Békési Önkormányzati
Tűzoltóság tavaly végzett munkájáról
A Békési Önkormányzati Tűzoltóság 2019-ben összesen 187 káreseményhez vonult. A kárhelyszínen 143 alkalommal elég volt a
helyi tűzoltóság beavatkozása, míg 44 alkalommal más egységekkel közösen avatkoztak be. Az esetek száma 2018-hoz képest jelentősen, ötveneggyel nőtt.
A Békési Önkormányzati Tűzoltóság munkájáról Araczki Zsolt
parancsnok adott tájékoztatást a
Békési Újságnak. Elmondta, hogy
a 187 káresemény közül 182 egyes,
kettő kettes, míg 1-1 káresemény
hármas, négyes illetve ötös riasztási
fokozatú volt.
Kiemelt káresemény történt
április 26-án, amikor Békés főterén egy üzlet gyulladt ki. A beérkező segélykérés alapján a műveletirányítás egy békési és egy
mezőberényi egységet riasztott a
helyszínre. A békési egység másfél
perc alatt kezdte meg a vonulást. A
riasztást követő a negyedik percben
már egy sugárral a békési egység
megkezdte a tűz tovább terjedésének megakadályozását, majd a következő percekben további sugarakat szerelt és intézkedett az oltóvíz
ellátásról. A gyors beavatkozásnak
köszönhetően a tűz nem terjedt
át a szomszédos plébánia épületre, és az égő épületrészről a kb. 400
négyzetméteres beépített tetőteres
főépületre. Az idővel hármas fokozatúra minősített káreset felszámolásán több városból érkező 26 tűzoltó dolgozott egyszerre, munkájuk
összesen 23 órán át zajlott.
Augusztus 26-án egy Tarhos belterületén található hulladék-feldolgozóban keletkezett tűz. A káresethez a riasztást követő 11. percben
érkezett ki elsőként a békési egység. A tűz oltásában negyedik riasztási fokozatban a békési tűzoltókon
kívül mezőberényi, békéscsabai,
szeghalmi, gyulai és orosházi egységek vettek részt. Az önkormányzati tűzoltóság állományából összesen 12 személy vett részt a beavatkozásban. A káreset felszámolása
több mint 27 órát vett igénybe.
Araczki Zsolt parancsnok arról
is tájékoztatást adott, hogy a Béké-

si Önkormányzati Tűzoltóság 24
órás készenléti szolgálatot ellátó,
elsődleges műveleti körzettel rendelkező tűzoltóság. A tűzoltóság

tak az ottani igazgatóság kérésére,
ahol 300 hektáron volt tűz.
A Békési Önkormányzati Tűzoltóság két vonuló járműve, a Mercedes 1222 típusú első szer 2725
km-t, a Steyr típusú tartalék jármű
1004 km-t tett meg az év során.
- A tavalyi évben sikerült fejlesztéseket megvalósítani – mondta el
Araczki Zsolt.

A tavalyi év kiemelkedő békési tűzesete volt az április 26-i, amikor a belvárosban egy üzleteknek helyet adó épület gyulladt ki és lángolt nagy füsttel.

állományát főfoglalkozású és megbízási szerződéssel dolgozó tűzoltók alkotják. Tavaly év elején 10 fő
főfoglalkozású tűzoltó és 1 fő megbízási szerződéssel dolgozó munkavállaló volt. A napi szolgálati létszám 4 fő, amely főfoglalkozású és
megbízási szerződéssel szolgálatot
ellátó tűzoltókból áll. A riasztási
idő átlagosan négy perc. Munkájukba a 23 tagot számláló Hencz
Antal Önkéntes Tűzoltó Egyesület
szorosan bekapcsolódik. Az egyesület tagjai (akik nagy részben az
önkormányzati tűzoltóság állományának tagjai egyben) ötödik vagy
hatodik tűzoltóként ülnek fel a
gépjárműfecskendőre riasztás során. 2019-ben az egyesület 24 alkalommal vonult a Dánfok Tartalék gépjárműfecskendővel önállóan, és 52 alkalommal a Dánfok I.
fecskendőn. Készenlétben álltak a
tavaly május 21-i békéscsabai malomtűz idején, júniusban SzabolcsSzatmár-Bereg megyében végeztek kárfelszámolást, míg márciusban Hajdú-Bihar megyébe vonul-

- Jelentősebb fejlesztést tett lehetővé továbbá a Magyar Államkincstár által biztosított többletforrás,
amiből régen húzódó fejlesztések
történtek. Például az egyes szerállás betonozását javítottuk, az egyes
szerállást elektromos garázskapuval láttuk el, a híradóügyelet számítástechnikai berendezéseit modern eszközökre cseréltük, a híradóügyeleten épületgépészeti vezérlőrendszert alakítottunk ki. Új
SMS-rendszert építettünk ki, ami
szintén a reagálási időt csökkenti, a

külső raktárban egy megfelelő tárolást biztosító védőfelszerelés-raktár
és irattár került kialakításra, a fatüzelésű kazánt modern turbós gázkazánra cseréltük, a pince és torony
ajtókat, valamint a hátsó kerítést
lecseréltük, felújítottuk a zuhanyzót és új egyenruházati termékekkel láttuk el az állományt.
Pályázat útján sikerült beszerezni 2019-ben 5 szett Bristol védőruhát, 6 db kompozit palackot, 4
db motoros láncfűrészt, 20 db védőcsizmát, 7 db mászó övet, 1 db
kombinált sugárcsövet és 2 db puttonyfecskendőt.
A parancsnok fontosnak tartotta még kiemelni, hogy a mintegy huszonkétezer állampolgár és
248 km2 elsődleges védelmét ellátó
Békési Önkormányzati Tűzoltóság
állományának aktivitása kiemelkedő. A szakmai felkészültséget megerősíti az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Mobil Ellenőrzési Osztálya által évközben végzett
szolgálatellátás-ellenőrzés, amely hibát vagy hiányosságot nem tárt fel.
Araczki Zsolt az idei év fő céljául nevezte meg a tűzoltólaktanya épülete méltatlan állapotának
felszámolását. Továbbá az elsődleges beavatkozó gépjármű cseréje is
időszerű, különösen, hogy ez országosan szinten is sereghajtó a korát
tekintve. Egy modernebb járművel
csökkenne a vonulási idő, csökkenne a karbantartás miatti kiesés, és
nőne a beavatkozás hatékonysága.
Szegfű Katalin

Káresemények 2019-ben települési és káresemény alapján történő bontásban
Tűz

Műszaki
mentés

Téves
jelzés

Szándékosan
megtévesztő

Esetszám

Békés

50

85

22

6

163

Bélmegyer

2

8

1

0

11

Tarhos

1

5

1

0

7

Békéscsaba

0

3

0

0

3

Mezőberény

0

1

0

0

1

Doboz

0

1

0

0

1

Biharugra

1

0

0

0

1

Összesen:

54

103

24

6

187

Összesítő

Interjú
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Békési sorsok, békési arcok
Benne a szívem…

Egy idézet jutott az eszembe, miután befejeztük a beszélgetést
Guska Beátával. Szerintem ez fejezi ki leginkább, milyen ember is
ő: „Nem végezhetek jó munkát, ha nincs benne a szívem.” A vékony, már-már törékeny fiatalasszony a mentősök embert próbáló
hivatását választotta.
- Negyedszázada vagy mentőtiszt. Miért választottad ezt a cseppet sem könnyű hivatást ?
- Békés város szülötte vagyok.
Az általánost a „kettesben” jártam
ki. Aztán a békéscsabai Hugonnai
Vilma Egészségügyi Szakközépiskolában érettségiztem 1994-ben,
ahol általános ápoló és általános
asszisztens végzettséget is kaptam. A középiskolában két meghatározó pont volt az életemben,
ami végleg a sürgősségi betegellátás felé orientált. Az elsősegélynyújtás versenyek, ahol az országos versenyre is eljutottunk, és az,
hogy harmadik osztály után lehetőséget kaptam arra, hogy a kötelező nyári kórházi gyakorlatból
egy hetet intenzív osztályon tölthessek. Negyedik osztály végére,
bár sok kórházi osztályon megfordultam és szereztem tapasztalatot, tudtam, hogy mindenképpen a sürgősségi betegellátásban
szeretnék dolgozni. Nehéz volt
a választás: mentő vagy intenzív osztály.... Érettségi után rögtön a Réthy Pál Kórház Központi
Anaesthesiologiai és Intenzív Osztályán kezdtem el dolgozni. Nagyon sokban gyarapodott ott a
gyakorlati tudásom és lehetőséget
kaptam továbbtanulásra is a munka mellett. 1995-ben felnőtt szakápoló képesítést, majd 1999-ben
Szegeden, a Szent Györgyi Albert
Orvostudományi Egyetemen klinikai szakápoló-intenzív betegellátó szakápoló képesítést szereztem. Lehetőségem nyílt fél évig
műtőben is dolgozni gyakorló
anaesthesiológus asszisztensként.
Nagyon szerettem az intenzív osztályon dolgozni, de megerősödött

bennem, hogy mentőtiszt szeretnék lenni. Vonzott a kihívás, hogy
ott és azonnal kell tenni valamit
a betegért, vonzott a segíteni akarás, és a változatossága a feladat-

nak. Ezért az intenzív osztályon
2000-től 2002-ig részállásban
dolgoztam tovább, és mellette az
Országos Mentőszolgálat Békéscsabai mentőállomásán szolgálatvezetőként, de továbbra is tanultam. A budapesti Kossuth Zsuzsa
Egészségügyi Szakközépiskolában
2001-ben mentőápoló bizonyítványt szereztem, majd 2006-ban
a Semmelweis Egyetem Egészségügyi Főiskolai karán mentőtiszt
diplomát kaptam.
- Mi a különbség mentőtiszt és
mentőápoló között?
- A mentőtiszt egy felsőfokú
végzettséggel rendelkező egészségügyi szakember, aki egyes orvosi kompetenciákba tartozó beavatkozások elvégzésére jogosult,
leginkább a sürgősségi betegellátás keretein belül. Én a diploma-

szerzés óta vagyok mentőtiszt,
bár a kivonuló szolgálatomat később kezdtem meg, mert megszületettek a gyerekeim. Tibor, aki
most hetedikes, majd Tamás, aki
pedig ötödikbe jár. Így 2011-ben
mentem vissza dolgozni. A mentőszolgálatnál folyamatos munkarendben dolgozunk, ez azt jelenti,
hogy hétvégén vagy akár munkaszüneti és ünnepnapokon is szolgálatban lehetünk. A párom, Fodor Tibor is az Országos Mentőszolgálat Békéscsabai Mentőállomásán dolgozik, mentő-gépkocsivezetőként. A gyerekek akadálytalan nevelése miatt, saját kérésre, ellentétes műszakban teljesítünk szolgálatot, így van, amikor
többet találkozunk a mentőállomáson váltáskor, mint az otthonunkban.
- Ezek szerint mindketten e nemes hivatást gyakoroljátok. Nem
nehéz így a gyerekeknek, hiszen
ritkán lehetnek veletek?
- A mindennapokban tényleg nem egyszerű ez, de a gyerekek sajnos megszokták, hogy ritkán van együtt a család. A hétköznapok bonyolultságáért kárpótolja őket, hogy nyáron mindig el
tudunk menni nyaralni, legalább
egy hétre, és a Szenteste is a családé. Karácsony valamelyik napján
viszont dolgoznunk kell, hiszen a
betegség, rosszullét nem ismer ünnepet.
- Ez már önmagában is emberpróbáló feladat, de te még tanítasz is, ha jól hallottam.
- Lehetőségem nyílt 2005-ben
szociális gondozó- és ápoló jelölteknek szakmai tantárgyakat tanítani és folyamatosan részt veszek
mentőápolók képzésében is. Elsősegélynyújtást tanítok egy békéscsabai autós iskolában, és a tavalyi
tanévben a békéscsabai Jankay Tibor Általános Iskola hatodikosait
készítettem fel elsősegélyverseny-

re. Két csapattal is indultunk. Területi versenyen az egyik csapat első, a második csapat második helyezést ért el. Az első helyezett csapat eljutott még Zalaegerszegre is,
az országos versenyre, ahol arany
minősítést szereztek. Az idén nem
készülünk direkt semmire, de az
elsősegélynyújtást továbbra is tanuljuk a gyerekekkel, és csak tőlük függ, hogy mi lesz belőle, még
akár verseny is lehet.
- Marad- e időd magadra, hobbira, pihenésre?
- Hobbira sajna nincs időm a
munka és a gyerekek mellett. Amikor csak lehetőségem van, olvasni szoktam, így pihenek. De nem
valami „halálosan” komoly vagy
szakmai irodalmat, csak amolyan
könnyed, szórakoztató könyvet
veszek a kezembe. Lehet az krimi
vagy romantikus történet, szóval,
ami távol visz a hétköznapok rohanásától. 
Gugé
Következő beszélgetőtárs:
Balogh Zoltán dalszerző.

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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Békési újság

Példaértékű együttműködés Békés városában
hogy valamilyen módon megoldja
a fiatalok foglalkoztatását. A Szent
Lázár Alapítvány egy korábbi pályázat keretében már szeretett volna folyamatos munkalehetőséget
biztosítani ezeknek a fiataloknak.
Ez akkor meghiúsult, ám az intézmény vezetője elhatározta, hogy
önerőből fogják megvalósítani a
foglalkoztatást.
A Dr. Illyés EGYMI igazgatója tisztában volt azzal, hogy az intézmény falai „védett” környezetet biztosítanának a dolgozó fiataloknak, ezért azzal a kéréssel fordult a fenntartó Gyulai Tankerületi Központhoz, Teleki-Szávai
Krisztina igazgatójához, hogy engedélyezze az egyik szövős terem
bérbeadását az alapítvány számára, foglalkoztató terem kialakítá-

A felvételen balról jobbra: Teleki-Szávai Krisztina, Kovács Istvánné és Kálmán
Tibor.

Védett környezetben, könnyen betanulható, egyszerű fizikai munkát végezhetnek fogyatékkal élő és autista fiatalok a Szent Lázár Alapítvány foglalkoztató
termében. A felvételen jobbról Kovács Ildikó alapítványigazgató.

sa céljából. A tankerület a fiatalok
tovább foglalkoztatását támogatta, mely országos szinten is példaértékű.
A valós munkát megelőzően a
hatóságok engedélyeztetési folyamata is lezajlott, így 2020. január
21-től a Dr. Illyés Sándor EGYMIben végzett, fogyatékkal élő és autista fiatalok kipróbálhatják magukat valós munkahelyi szituációban.
Ez a példaértékű összefogás egy
állami iskola és egy civil szervezet
részéről lehetővé tette, hogy ezek
a fiatalok védett környezetben,
könnyen betanulható, egyszerű fizikai munkát végezhetnek, napi 4
órában.
Mindkét intézmény vezetésének
véleménye szerint a fogyatékkal élő

fiataloknak nagyobb szerepet kellene kapniuk a munka világában,
hiszen ők is képesek értékteremtő
munkavégzésre.
Ezúton szeretnénk köszönetet
mondani Teleki-Szávai Krisztinának, a Gyulai Tankerületi Központ
igazgatójának, Kálmán Tibor polgármester úrnak az elvi támogatásért, és köszönjük Kádasné Öreg
Juliannának, a Békés Város Szociális Szolgáltató Központ igazgatójának a szakmai munkáját, mellyel
biztosítja a fiatalok foglalkoztatáson kívüli szabadidejének hasznos
eltöltését.
Munkára jelentkezni lehet a
Szent Lázár Alapítvány székhelyén, a Hunyadi tér 1/1. szám alatt.
Telefon: 66/643-588.


Újabb adomány a sugárterápiás készülék megvásárlásához
A békési Szent Lázár Alapítvány és a Békés
Megyei Központi Kórház közösen indított útjára egy adománygyűjtő akciót, mellyel a kórház Megyei Onkológiai Központjának eszközfejlesztését kívánja támogatni. Nevezetesen egy
„Belly Board” betegrögzítő eszköz megvásárlásával szeretne hozzájárulni a sugárterápiás kezelésben részesülő páciensek gyógyulásához. Az
eszköznek köszönhetően a célzott terület környezete kisebb sugárhatásnak van kitéve, így
legkevésbé roncsolva az egészséges szöveteket
és szerveket. 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 Onko-

Fotó: Gazsó János.

Szponzorált cikk.

A Dr. Illyés Sándor Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola, Kollégium és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény (EGYMI) sajátos
nevelési igényű gyermekek oktatását, nevelését végzi Békés városában, óvodás kortól a szakiskolás
fiatalokig. A középiskolai képzések
keretében szőnyegszövő szakképesítésre is van lehetősége a tanulóknak. Sajnos az iskolai közegből kikerülvén a súlyosabb fokban érintett fiataloknak esélye sincs belépni
a munka világába.
Az intézmény vezetője, Aléné
Kucsera Andrea, valamint a megváltozott munkaképességű személyeket foglalkoztató Szent Lázár
Alapítvány igazgatója, Kovács Ildikó, hónapok óta azon dolgozott,

A felvételen balról jobbra Kovács Istvánné, a Szent
Lázár Alapítvány kuratóriumi elnöke, Dr. Pálmai Tamás KÉSZ tag és Juhos Józsefné, a KÉSZ békési
elnöke látható.

lógiai Központ főorvosa működött közre. A betegrögzítő megvásárlásához több mint 12 millió
forint szükséges. Az adománygyűjtést a Szent
Lázár Alapítvány indítja útjára, 100.000 forint
értékű felajánlással. A vállalkozások a felajánlott összeget adományként elszámolhatják. A
jótékonysági gyűjtés a Szent Lázár Alapítvány
„Én is tudok segíteni!” adománygyűjtő akciójának keretében valósul meg.
A Keresztény Értelmiségiek Szövetsége
(KÉSZ) békési csoportja a nemrég lezajlott jótékonysági báljának bevételéből, elsőként reagálva a fenti felhívásra, mintegy megduplázta
a kezdő felajánlást a maga 100.000 Ft-os adományával.

hírek, interjú

NÉVJEGY

Ebédrendelés
a Polgármesteri
Hivatal konyhájától

Név: Mátyás Tamás
Foglalkozás: vállalkozó
Kedvenc kön yv: Áttörés a söté tségen
Kedvenc zene: Phil Wickha m - Living Hop
e
Kedvenc étel, ital: spagetti, Coca-Cola
Kedvenc idő töltés: utazás

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 elvihető vagy helyben fogyasztható
el munkanapokon 11:30-13 óra
között.


- Milyen út vezetett el oda, ahol
most tartasz?
- Erdélyben születtem, ahol 11
éves koromig éltem a szüleimmel
és két testvéremmel. 1999-ben a
szüleim döntésére Békésre költözött a család. Kezdetben nagyon
nehéz volt az ismeretlen, de idővel
megszerettük a várost és ez lett az
otthonunk. Keresztény családban
nőttem fel. 16 évesen Isten mellett
döntöttem, elhatároztam, hogy Jézus tanítását akarom követni az
életem minden területén. Jelenleg
a békési Kegyelem Gyülekezet tagja vagyok. Tudom, hogy néhányan
furcsán néznek rám, de hiszek Isten szeretetében, kegyelmében és
igyekszem az életemet hitemhez
méltóan élni. A Szegedi Kis István Református Gimnáziumban
érettségiztem. Dolgoztam fuvarozóként Európát járva, és már több
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Staféta

éve a nagybátyám családi cégében,
a CAR-Pótlás autóbontóban dolgozok, mint alkatrész-értékesítő és
telepvezető. 25 éves korom óta vezetem a telepet, úgy mintha a sajátom lenne, és nagyon élvezem.
Igyekszem olyan munkahelyi légkört kialakítani, ahova a munkatársaim szívesen járnak dolgozni.
- Mit tartasz az eddigi legnagyobb sikerednek?
- 2018-ban indítottam el egyéni vállalkozásomat, amely kisbuszok bérbeadásával foglalkozik. Láttam ezekre az igényt, és belevágtam.
Nem bántam meg. Akkor egyetlen
autóval kezdtem, és hálás vagyok,
mert jelenleg már négy kisbuszom
van, amit kiadok. Itt üzenném a fiataloknak, hogy ha egy jó ötletük van,
merjenek vállalkozni, vágjanak bele.
- Hogyan képzeled el az életed
10-20 év múlva?

Rovatgazda:
Serfecz Dávid

Fotó: Gazsó János.

Békési újság

- Álmodozó típus vagyok, tele
tervekkel. Jelenleg egyik barátommal egy új vállalkozás indításán
dolgozunk. Remélem sikerrel járunk és 10-20 év múlva örömmel
tekintünk vissza a kezdeti nehézségekre. Szeretnék családot alapítani
és a gyerekeimet békés, kiegyensúlyozott családban felnevelni.
A Stafétát Orbán Irma Ildikónak
adom tovább.

Az elhurcolt németekre emlékeztek
Január 19-e a magyarországi németek elhurcolásának és elűzetésének emléknapja. Ennek apropóján tartotta meg hagyományos
megemlékezését a Békési Német Nemzetiségi Önkormányzat a
Széchenyi téren, a II. világháborús emlékmű közelében tavaly felállított márványtáblánál.
gyűjtött sokaságnak a németsége
volt. Békésről a jelenleg ismert kutatások szerint 17 személyt vittek
el, de ez a szám a valóságban bi-

Fotó: Gazsó János (GA-Pix Fotó).

Az ünnepi szónok Körösi Mihály
mezőberényi tanár és alpolgármester volt, aki a téma ismert magyarországi szakértője. Ahogyan elmondta, arra a 75 évvel ezelőtti eseményre kell emlékeznünk, amely a
honi németség súlyos megpróbáltatását jelentette. Ennek a néprétegnek, közülük is elsősorban a fiatal és középkorú nőknek és férfiaknak, 1945-től kezdődően úgynevezett jóvátételi munkára kellett jelentkezniük, melyet a Szovjetunió
területén lévő és a háborús veszteségek miatt súlyos munkaerőhián�nyal küzdő bányákban kellett elvégezniük. Egyetlen „bűne” az össze-

zonyára magasabb – mondta el a
szónok. Körösi Mihály hozzátette,
hogy az úgynevezett GUPVI táborokban az 1945-től folyamatosan
érkező németekre rendkívül zord
körülmények vártak. A Donyecmedence szén- és vasbányáiban végeztettek velük munkát (a nőkkel
is!), a betegségeket, az éhezést, az
orvosi ellátás hiányát és a munka-

A történelmi korról Körösi Mihály adott áttekintést.

helyi baleseteket csak kevesen élték
túl. A legtöbbeket koporsó nélkül,
jeltelen tömegsírokban hantolták
el. A kevés túlélő 1949-re térhetett haza, megfenyegetve, hogy az
átéltekről soha senkinek nem beszélhetnek, különben visszakerülnek ebbe a „földi pokolba”. Emiatt
a hazai németeknek ez a tragédiája
nem lett közismert.
- Történetírásunk adóssága,
hogy a történteket nyilvánosságra
hozza, elmondja, továbbadja a következő generációknak – fogalmazott Körösi Mihály kutató.
Az emlékhelynél később a városvezetés nevében Kálmán Tibor
polgármester koszorúzott, és elhelyezték koszorújukat a Békési Német Nemzetiségi Önkormányzat
vezetői is. A csendes megemlékezés
mécsesgyújtással ért véget.
Szegfű Katalin
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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 millió forintig
Rosszerdőn lakható hétvégi ház, termő gyümölcsöskerttel eladó. Irányár: 1,8 millió Ft. Érd.:
66/634-372, este.
Ingatlan 2-5 millió Ft között
Békési kövesút mellett, Murony felé tanya eladó
gyümölcsössel, 13 AK szántóval. Irányár: 2,2
millió Ft. Érd.: 70/218-59-72.
Falusi CSOK listán szereplő településen, Köröstarcsán, két utcára nyíló telken háromszobás családi ház eladó 4 millió Ft-ért. Érd.: 20/425-87-09.
Ingatlan 5-7 millió Ft között
Fábián u. 11. szám alatt felújítani való ház eladó
5,5 millió Ft-ért. Tel.: 66/634-832.
A Magyar utcában családi ház eladó. Irányár: 5,8
millió Ft. Tel.: 20/491-03-21.
Csatárkerten tanya eladó kövesút mellett sürgősen 6 millió Ft-ért. Tel.: 30/96-18-765.
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.
Adyn kétszobás, harmadik emeleti, erkélyes lakás eladó 8 millió Ft-ért. Érd.: 70/568-77-59.
Vegyestüzelésű, háromszobás ház eladó, há
romfázissal, 9 millió Ft-ért. Tel.: 30/293-27-51.
Ady negyedik emeleti, kétszobás, 5 éve felújított
lakás 10 millió Ft-ért eladó. Érd.: 20/29-58-134.
Ingatlan 10 millió Ft fölött
Kétszobás, jól karbantartott kertes ház eladó 11,8
millió Ft-ért. Érd.: 30/434-22-97.
Irányi utcában kétszobás ház eladó 12 millió Ftért. Tel.: 30/96-18-765.

Békési újság

Apróhirdetések
Malomvégen kétszintes, 3,5 szobás, ebédlős,
összközműves, duplafűtéses nagy családi ház
eladó. Kisebbre cserélhető. Irányár: 12,5 millió
Ft. Érd.: 70/216-37-03, délután.
Baky utca 5. szám alatt földszinti lakás eladó.
Irányár: 15,9 millió Ft. Tel.: 30/915-46-83.
A Málna utca végén, kertkapcsolatos, háromszobás, költözhető, kétgarázsos, jó állapotú ház
eladó 23,5 millió Ft-ért. Érd.: 30/55-243-77.

Ingatlant keres
Téglagyári tavon horgászhelyet keresek. 30/73040-01.
Vásárolnék a Malomasszonykertben maximum
2,5 kvadrátos kis zárt kertet, kis épülettel, gyümölcsössel. Tel.: 70/216-37-03, délután.

Kert, szántóföld
Malomasszonykertben bekerített kert három
fázissal, fúrt kúttal, zárt felépítménnyel eladó.
Irányár: 1,8 millió Ft. Érd.: 70/279-62-26.
Szécsénykertben Dér főorvos építtette kerti ház
bekerített kertben 1,5 millióért eladó. Tel.: 70/701956-1.
Malomasszonykertben a járdás dűlőben eladó
zártkert gazdasági épülettel. Áram és fúrt kút
van. 30/253-22-20.
Malomasszonykertben kert, gazdasági épületekkel eladó. Érd.: 30/468-73-38.
Malomasszonykertben kert eladó. Érd.: 70/33594-46.
Művelésre 2 kvadrát felszántott föld háznál felesbe kiadó. Érd.: 66/416-107.
Szécsénykertben 1040 m2 kert eladó. Víz, villany
van. Érd.: 20/285-18-50.
Sebők kertben 1195 m2 zárt kert eladó, téglaépítésű nyaralóval, pincével, szerszámossal, kamrával. Víz, villany van. Kövesúthoz közel, termő
gyümölcsössel. 70/645-31-79.

Társkeresés
165/72, 57 éves, káros szenvedélyektől mentes
szakmunkás férfi komoly kapcsolatot keres korban hozzáillő független nővel. Tel.: 70/538-21-22.

Jármű, alkatrész
Új és használt MTZ traktor alkatrészek és szerszámok, kulcsok eladók. Érd.: 66/411-857, este.
Briggs rotakapa 4,5 LE összes tartozékával, járókerekekkel eladó. 30/457-23-02.
Újszerű elektromos rokkantkocsi eladó. Tel.:
70/218-59-72.
Pónikocsi eladó. Állatszállító, magasított, irányjelzős, fülkével. 30/277-95-43.
Régi motorkerékpárt vennék: MZ, Simson, Jawa,
Pannónia, egyéb. Maximum 50 ezer Ft-ért. Tel.:
20/49-521-73.

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 18. kedd 12 óra

Hyndai Accent érvényes műszakival eladó. Érd.:
70/335-94-46.
Red Vespa Vandetta 51-es fehér robogó eladó.
30/457-23-02.
Eladó: Robi 151 nem váltós, kocsival, új 400×8as racsnis kerékkel. Kapák, körmös vaskerék.
Érd.: 30/85-81-911.
Cagiva nagykerekű 50/125-ös négyütemű robogó szép állapotban eladó. 30/457-23-02.

Állat
Mangalica malac eladó. 70/365-98-46.

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

Munkát keres, ajánl
Békési csirketelepre baromfigondozót keresünk.
70/315-63-11.
Káros szenvedélytől mentes, 65 éves kisnyugdíjas nő, napi 4-6 órában könnyebb fizikai vagy
otthon végezhető munkát keres, varrói munkát
nem. Tel.: 70/216-37-03, délután.

Egyéb
Akció! Száraz kemény konyhakész tűzifa
eladó. 3100 Ft/mázsa. Tel.: 0036-20/3966642.
Vásárolnék régi disznótoros asztalt, hústokot,
lócát, padot, gyaluasztalt, satupadot, teljes hagyatékot, 2 dl-es és 5 dl-es szódás üvegeket,
szerszámokat, húsdarálót, háború előtti pénzérméket, katonai tárgyakat. Tel.: 30/245-69-25.
630-as Slavia légpuska újszerű állapotban eladó. Tel.: 30/513-19-56.
6 m-es 5/4 colos horganyzott vascső lábszeleppel, szivattyúcsatlakozással eladó. Irányár: 4000
Ft. 70/236-35-37.
Vadonatúj 10 kg-os nagykalapács eladó. Érd.:
66/411-857, este.
28-as erős férfi kerékpár eladó. Érd.: 66/410-204.
Régi kard eladó. Rézmozsarat, ezüstpénzt beszámítok. Tel.: 20/49-52-173.
Eladó: 3fejes Vogel eke, keveset használt állapotban. Tel.: 30/277-95-43.
Ipari varrógép (Gemsy) eladó. Keveset használt,
újszerű állapotban, tartozékokkal 70 ezer Ft-ért.
Érd.: 70/406-55-33.
Eladó: 10 l-es háti permetező 8000 Ft-ért, Kraftech
4,8 LE láncfűrész (teljesen új) 27 ezer Ft-ért, 7,5
LE vízszintes tengelyű négyütemű benzines motor dobozában 40 ezer Ft-ért, RK-2 rotakapa jó állapotban 35 ezer Ft-ért. Tel.: 20/77-59-725.
Takarmány letakarásához 2 db új ponyva eladó
(6x8 m-es és 6x4 m-es). Tel.: 30/277-95-43.
Eladó: 2 db bontott csempekályha szövőszék, 2
db kályha, különleges 100 éves fa emelő. Érd.:
70/335-94-46.
Fűtésre alkalmas faanyag ingyen elvihető.
70/230-82-43.

Eladó: fenyő polcrendszer vastag anyagból, jó
teherbírású. Ár megegyezés szerint. Haszonállatra cserélhető. Érd.: 70/216-37-03, délután.
Egyszemélyes kinyitható szekrényágy eladó 12
ezer Ft-ért. Tel.: 30/556-66-37.
Eladó: 50 l üvegballon kosárral, 10-15 l fonott
üveg, felnőtt síruhák. Tel.: 66/415-081.
Eladó: Móra vezetékes gáztűzhely, vízmelegítő,
szagelszívó, szőnyeg, franciaágy, ágyneműtartós sarokülő, jénai étkészlet, teleszkópos asztal.
Érd.: 66/643-333, este.
Eladó: vezetékes négy égőfejes gáztűzhely,
Samsung tévé, Orion tévé, musiccenter két
hangfallal, étkészlet, szőnyegek. Érd.: 50/11748-62.
1,8x2 m-es mikroplüss huzatú franciaágy eladó.
Tel.: 30/556-66-37.
Eladó: táskavarrógép, vadász fegyverszekrény,
vadász hátizsák, vaságy matraccal, vasvályúk.
Tel.: 30/907-40-66.
Ingyen elvihető egy nagy terasz ajtó. Üveges,
reluxás. Olcsón eladók jó minőségű ruhák, kabátok, valamint tükrök. Érd.: 70/216-37-03, délután.
Széphangzású, elektromos, kétsoros, pedálos
orgona-zongora helyhiány és kihasználatlanság
miatt eladó vagy haszonállatra cserélhető. Irányár: 65 ezer Ft. Érd.: 70/216-37-03, délután.
Nagymama kerékpár eladó újszerű állapotban.
30/730-40-01.
Eladó: jó állapotú ágyneműtartós kék kanapé,
üveges erkélyajtó, 28-as férfi kerékpár, 180x150es tesszer üveges ablak. Tel.: 30/592-03-97.
Eladó: kisméretű bontott tégla, nyúlketrec, szekrények, 300-as keltetőgép. Tel.: 20/597-35-84.
Tölgyfából készült 2x1 m-es, szétszedhető disznótors asztal kereszt lábbal eladó. Jó állapotban
lévő villanymotor eladó, húsvágógép üzemeltetésére is alkalmas. Érd.: 70/414-31-39.
Szőlőpálinka vegyesen szilvával eladó 2800 Ftért. Kecskeméti u. 1/3. Tel.: 66/411-857, este.
LG televízió eladó. Érd.: 20/661-85-79.
Eladó: kovács üllő, nagy hegesztő, talpas köszörű, nagy lemezvágó olló, zsáktűzőgép, vászon olajfestmény, réztárgyak, gyertyatartó, régi
rádiók, 26-os női kerékpár, kemping kerékpár,
lemezüst, zománcozott üst, régi piaci mérlegek,
régi bolti mérlegek. Révész. u. 7. Tel.: 66/413716.

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

hirdetés
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„Vár” a Szegedi!

Keresztyén szellemiséget, kiváló szakmai szintű oktatást, sportolási lehetőséget kínálunk óvodától az érettségiig!
Kis közösség, esztétikus környezet, szeretetben való egyéni bánásmód, a gyermekek fejlődéséhez
igazodó nevelés – oktatás … ezt kínáljuk!

SZERETETTEL VÁRJUK LEENDŐ ELSŐS TANULÓINKAT!
Református iskolánk a hagyományos értékeket kívánja közvetíteni, ahol ideális feltételeket biztosítunk a gyermekek számára:
külön épület, sportudvar fajátszókkal, tankert, saját tornaterem. Első osztálytól az alapkészségek kibontakoztatására helyezzük
a hangsúlyt, idegen nyelvet játékos formában már a kezdetektől tanulhatnak diákjaink.
Mind napközi otthonban, mind iskolaotthonHorváthné
Kőrös Anikó

1. A
Kis
Alexandra
Petőfi u. 3–5.

Intézményünk, mint Akkreditált kiváló Tehetségpont, a Református EGYMI támogatását is
elnyerve tehetségműhelyeket indít matematika,
dráma játékok, természetismeret, vizuális nevelés, és ének-zene területen.

Szűcsné
Öreg Erika

1. B

Bellei
Julianna
Petőfi u. 3–5.

ban támogatjuk a helyes tanulási technikák elsajátítását. Az osztálytermek többségében interaktív tábla segíti a tanulást, a város távolabbi pontjain lakó tanulóink számára külön buszjáratokat biztosítunk. A sportolni vágyó kisdiákoknak, érdeklődési körüknek megfelelően lehetőségük van kézilabda, kosárlabda, labdarúgás és atlétikafoglalkozások közül választani. A
néptáncoktatásra az Alapfokú Művészeti Iskola
keretein belül nyújtunk lehetőséget.

Fekete
Józsefné

1. A
Nagy
Andrea
Rákóczi u. 8.

Tavaszváró Játszóház:
2020. március 7-én, szombaton 9 órától!
Petőfi utca 3-5.

A gyermekeket felekezeti hovatartozásra való tekintet nélkül fogadjuk, és szeretettel várjuk!

Hit, tudás, szeretet 

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.

refibekes.hu, 66/411-867.
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Csapadékvíz-elvezető rendszer fejlesztése Békésen
Békés Város Önkormányzata pályázatot
nyújtott be „Békés, csapadékvíz elvezetés
kialakítása II. ütem” címmel, mely pályázat 100 %-os támogatás intenzitás mellett
378,4 millió Ft támogatást nyert el.
A projekt konkrét célja a fejlesztéssel érintett területek (Malomasszonykerti csatorna,
Babilon sor, Fonó utca, Kalász utca, Kereszt
utca, Décserikerti 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.
Hogyan járulhat hozzá a lakosság a víz
helyben tartásához?
A városi csapadékvíz-gyűjtőrendszer 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

Felület elnyelő képességének növelése
Legegyszerűbb lehetőség a zöldfelületek
méretének és a burkolatok vízáteresztő képességének növelése.
De mi van akkor, ha „hagyományos” értelemben nem tudjuk növelni a zöldfelületeket?

A legtöbb vizet a gyökérzettel sűrűn átszőtt, laza szerkezetű, mély termőrétegű talaj tárolja. Ennek megfelelően a taposott, tömör talaj lazításával, többféle, lehetőség szerint több szintű, sűrű és változatos növényzet
telepítésével tudjuk a legtöbb csapadékvizet
tárolni telkünkön.
Amennyiben lehetőségünk van rá, alakítsunk ki tetőkertet, zöldtetőket!
Ezt a módszert manapság nem csak lakóházakon vagy garázsokon alkalmazzák, hanem gyárak, üzemek hatalmas lapostetős
épületeinél is.
Ennél a módszernél lényegében létrehozunk egy új talajréteget, melyre annak vastagságának figyelembe vételével növényeket ültetünk az addig kihasználatlan felületre így meggátolva a víz elfolyását, könnyítve
felszívódásának lehetőségét. A leggyakrabban szukkulens növényfajok alkalmazása a
legcélravezetőbb, hiszen jól bírják a kitettséget, az esetleges szárazabb, szelesebb klímát.
Azonban ha vastagabb talajréteget is ki tudunk alakítani, már szélesebb növénykínálat
áll rendelkezésünkre.
Törekedjünk arra, hogy a szükségesnél több burkolt felületet ne hozzunk létre környezetünkben! A
vízelvezető csatornák kifolyásánál alkalmazhatunk úgynevezett terepmélyedéseket, melyet füvesítsünk, vagy arra
alkalmas növényzettel ültessünk be, így elősegítve
a víz szikkasztását természetes módon.

A burkolati elemek megválasztásánál lehetőség szerint olyan burkolatot alkalmazzunk,
amely elősegíti a víz helyben tartását, felszívódását, pl. elemes burkolatok, gyephézagos
burkolatok, kavicságyások, stb.
Ezen kívül ideiglenes elöntési területek
létrehozásával is beszivárgási többletet érhetünk el. Ezzel lényegében ideiglenes ártereket hozunk létre. Ilyen területek lehetnek
például a füvesített mélyedések. Alkalmazásukkal elősegíthetjük a természetes folyamatokat, a tényleges területhasználat csekély
zavarásával.
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

hirdetés
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Jótékony célt szolgál a KÉSZ bálja
Tizennyolcadik jótékonysági bálját rendezte meg a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége (KÉSZ) békési szervezete január 25-én. A
megye egyik legrangosabb ilyen jellegű társasági rendezvényére
több mint 320 személy látogatott el. A helyszín a sportcsarnok volt.
nek. De embert emberséggel és tudásvággyal itt faragtak belőle, ahogyan azt a lányának sokszor elmesélte - idézte fel a díszvendég.
A bál kezdetét jelentő ünnepi
műsorblokkban a Belencéres Néptáncegyüttes, Rácz Renáta helyi
énekesnő és ifjabb Mahovics Tamás, szóló néptáncos tehetség lépett fel.
Dr. Pálmai Tamás - aki az est
műsorközlő házgazdája volt - a
műsorszámok között ismertette,
hogy a tavalyi bál bevételét milyen sokféle jótékony célra fordí-

Fotók: GA-Pix Fotó.

A fővédnökséget dr. Ferencz Orsolya, űrkutatásért felelős miniszteri biztos vállalta, aki édesapja révén kapcsolódik városunkhoz. Báli
megnyitójában beszélt édesapjáról,
dr. Ferencz Csabáról, a magyarországi űrkutatás egyik úttörőjéről,
aki - mezőberényi lakosként - hajdanában a Szegedi Kis István Gimnáziumban, az ország akkori egyik
legjobb középfokú iskolájában tanult. Az alma materban eltöltött
évek indították el őt abba az irányba, hogy egyike lett hazánk első űrkutatással foglalkozó szakemberei-

tották. Szerepet vállaltak a Hét
Krajcár Hétvégi Gyermekélelmezési Programban; Mikulás ünnepséggel és csomagokkal ajándékoztak meg 120 fogyatékkal élő gyermeket Békésen, továbbá Válaszúton, a Kallós Zoltán nevével fémjelzett alapítványi iskolában. Több
mázsa szenet szállítottak ki békési rászoruló családokhoz. Számos
család kapott tőlük bútort, ruhát,
élelmiszert, könyvet, játékot, technikai eszközöket. Támogattak egy
helyi testvérpárt, ahol a nagyobb
fivér a kisebbik gyámja. A KÉSZ
2019-ben is társszervezője volt az
adventi gyertyagyújtás ünnepségsorozatnak.
A bál forgatagában lezajlott a
jótékonysági képző- és iparmű-

Óriási volt az érdeklődés, több mint 320 személy szórakozott a jótékonyság jegyében a 18. Békési KÉSZ Bálon.

A rendezvényt Dr. Ferencz Orsolya miniszteri biztos nyitotta meg.

vészeti alkotások, továbbá borok
és pálinkák, valamint könyvritkaságok árverése. Ez mások mellett
Szeverényi Mihály, Horváth Hajni, Csuta György festőművészek,
dr. Kovács László, Szilágyi Imre,
Barkász Sándor, Balog Gáborné és Kocsor Imréné felajánlásainak köszönhetően valósult meg.
Az árverésekből és a bál bevételét
jelentő összegből az idén is számos karitatív tevékenység és nemes cél támogatását tervezi a békési KÉSZ.
A bálra egyébként a városi és járási elöljárók mellett más településekről polgármesterek, s több keresztény felekezettől magas rangú
képviselők is érkeztek. Jelen volt
továbbá Dankó Béla, térségünk országgyűlési képviselője.
A zenéről és a jó hangulatról a
Tonic zenekar gondoskodott.
Szegfű Katalin

Folyamatosan várja az adományokat a Hétkrajcár
Békés városában 2020-ban is
folytatódik a „Hét Krajcár” elnevezésű hétvégi, gyermekétkeztetési program. A kezdeményezés célja az, hogy a rászoruló gyermekek
hétvégente is meleg ételhez juthassanak. A szombatonként megvalósuló ételosztás hetente mintegy
150 rászoruló gyermeknek biztosít

bőséges adag meleg ételt,
amit az eddigi tapasztalatok alapján hálával és
megbecsüléssel fogadnak
az érintett családok.
Az elmúlt években
a tenni akarás igazi ös�szefogást váltott ki mindenkiből.
Sok magánszemély, egyházi és ci-

vil szervezet, vállalkozás,
cég és közintézmény adakozott, vagy vett részt önkéntesként a szervezésben,
a főzésben és az ételosztásban. A támogatók száma
folyamatosan nő.
Köszönjük az eddigi támogatóknak a segítséget, melyből adódóan

a kezdeményezés mindeddig zavartalan ütemben haladhatott.
Aki szeretné támogatni a rászoruló gyerekek étkeztetését, az
alábbi számlaszámon tudja megtenni:
„HÉTKRAJCÁR” Egyesület
Békés Takarék Szövetkezet:
53200077-11095103-00000000

Gyerekeknek, Gasztronómia

Rovatgazda: Horváth Hajnalka alkotóművész

Cucu Laca, a szerencsét hozó
malac története folytatódik
Sokan a Cucu család Sárpanziójában töltötték az ünnepeket,
mert divat lett „wellneszelni” malac földön is, vendéglőben ebédelni, nem otthon sütni-főzni, hanem
kúrálódni, dagonyázni. A Sárpanzió nagyon is híres volt a vendégszeretetéről, ezért évről évre egyre
többen malackodtak el ide és ettek-ittak a sok különleges takarmányból. Élvezték a wellness részleg sárpakolásait, amelyekbe még
különböző gyógyfüveket is kevert
régi receptek alapján Cucu Laca
nagymamája. Élvezték a tokaés sonkamasszást, a dagonyázást
délutánonként, és a kipihent, elkényeztetett testnek jól esett egy
kis malac-fitnesz esténként, amit
a malac lányok tartottak felváltva.
Cucu Laca mindig ott sündörgött a konyhában. Az ő feladata volt beszerezni a hozzávalókat.

Sokszor az egész nagy udvart bejárta, mire sikerült mindent megtalálnia és összeszednie. Ez nagy
megtiszteltetés volt a családban,
és apáról fiúra szállt a titok. Csak
ő ismerhette meg a titkos helyeket, s a jelszavakat, amelyekkel
bejuthatott a titkos, malac szemmel nem is látható helyekre, így
őt fiatal kora ellenére mindenki,
az egész nagy udvar összes lakója
ismerte és tisztelte.
A mesét a következő lapban folytatjuk…
Kedves gyerekek! Rajzoljatok egy
külön lapra olyan fitnesz eszközöket, amiket Cucu Maca is használhatna az edzésen, például súlyzót,
labdát, step padot, vagy hasonlót.
Szinezzétek ki a rajzotokat! Majd
pedig kivágva ragasszátok az alábbi képre! Jó munkát nektek!

Békési újság

Cukrász Álom

Rovatgazda: Mucsiné Fodor Hajnalka mestercukrász

Sajttorta
Története:
Hihetetlennek tűnik, ám mégis igaz, hogy ezt a manapság oly
trendinek tartott desszertet már
az ókori görögök is ismerték. Sajtot és sajtból készült élelmiszereket
már Kr.e. 2000-ben is készítettek.
Sőt! Az is tudvalevő, hogy az első
olimpiai játékokon résztvevő sportolók asztalára is került ebből a finomságból, mert kiváló energiaforrásnak tartották. Nagyon egyszerű összetevők képezték az alapját: liszt, sajt és méz. Az első receptet Athenaus jegyezte fel 230-ban.
Napjainkban számos európai, latin-amerikai, ázsiai és persze amerikai változata létezik az elkészítését illetően. Kultúránként és országonként eltérő módon díszítik, töltik. Így születhetett meg a ricottásmascarponés cheesecake Olaszországban, vagy a csokoládés Belgiumban, de országhatártól függetlenül a New York Cheesecake az
egyik igazi klasszikus, ami zsírosabb, dúsabb a társainál. Egyébként James Kraftnak köszönhetjük
a krémsajt megalkotását. Egy lágy
sajtféleséget szeretett volna produkálni, ám nem sikerült neki, és
ekkor született meg a krémsajt. A
sajttortát készíthetjük sütve, de sütés nélküli verziója is akad jócskán.
Egy örök, klasszikusnak mondható
édességé vált, melynek népszerűsége töretlen és hazánkban is, még
ha lassan is, de utat tör magának.
Érdekességképpen: július 30-a a
cheesecake/sajttorta nem hivatalos
világnapja.

Forrás: internet.
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Hozzávalók:
 250 g zabkeksz
 120 g vaj
 500 g mascarpone
 250 g tejföl
 2 csapott ek. keményítő vagy
liszt
 150 g kristálycukor
 2 cs. vaníliás cukor
 3 db egész tojás
 1 citrom reszelt héja és leve
Elkészítése:
A kekszet ledaráljuk és összekeverjük az olvasztott vajjal. A keveréket egy tortaformába tesszük,
belenyomkodjuk és kb. 10 perc
alatt aranybarnára sütjük. Amíg
a kekszréteg hűl, összeállítjuk a
sajtkrémréteget. A tojásokon kívül
mindent kimérünk egy nagy tálba és robotgéppel egyneműsítjük.
Legvégül adjuk hozzá a tojásokat, ezzel is keverjük el alaposan.
A krémet a kekszrétegre öntjük,
majd előmelegített 150 fokos sütőben 40-45 percig sütjük. Kihűlés után szeletelhető. Díszíthetjük gyümölcsökkel vagy öntetekkel, az ízlésünknek megfelelően.
Jó étvágyat!

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

sport

Fotó: GA-Pix Fotó.

Jótékony célú
táncszínházi előadás

Az Energy Dance Cool HipHop Táncszínház jótékonysági
táncgáláit rendezték a közelmúltban a Kecskeméti Gábor Kulturális Központban. A számos fellépő
miatt egyetlen napon két gálaelőadás zajlott. A két programon ös�szesen 350 táncos mutatkozott be
Békés mellett Békéscsabáról, Gyuláról és Sarkadról. Ahogyan minden évben, idén is jótékony célt
szolgált a gála: a szervezők a Dr.
Ilyés Sándor Gyógypedagógiai Intézményt és az Együtt Könnyebb
Közhasznú Egyesületet kívánták
segíteni a gyűjtésükkel. Ajándé-

kot, játékokat, új vagy nagyon jó
állapotban lévő használati tárgyakat gyűjtöttek.
A gálán a városvezetés sportügyek iránti elkötelezettségéről
Polgár Zoltán alpolgármester beszélt köszöntőjében. Kiemelte,
hogy a tömegsport erősítését célozza egy újabb szabadtéri fitnesz- illetve kondipark létesítése, és a belvárosban rekortán futópálya építése. Napirenden van továbbá a korábban sikeres sportágválasztó rendezvények hagyományainak felelevenítése, hogy népszerűsítsék a
mozgást a gyerekek körében.
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Hajóval Trianonba
A békési hajósok már a 2017es és a 2018-as túráikkal bebizonyították, hogy igenis el lehet érni
lakóhelyükről végig vízen haladva
a Fekete- illetve az Északi-tengert
is. Ezen expedíciók egyik résztvevője, a Szalonta hajó kapitánya, Józsa Péter, az ötletgazda, az idén azt
tervezi, hogy hajójával Versailles-ig
megy vízen, s ezzel a teljesítmén�nyel adózik a Trianoni Békediktátum centenáriuma előtt. Június 4-én a Kis-Trianon Palota előtt
helyezik majd el az elcsatolt területekről összegyűjtött marék földe-

ket a magyar zászlóval. Ezután hajóútjuk az Atlanti-óceánhoz vezet,
s így válik teljessé a „Körösöktől az
Óceánig” szép eszméje.
A Hajós Trianoni Emléktúrához
örömest várják azon szponzorok
jelentkezését, érdeklődését, akiknek ez fontos a Nemzeti Összetartozás Évében, és akik szívesen csatlakoznának bármi módon ehhez
az egyszeri és megismételhetetlen,
nem mindennapi vállalkozáshoz.
Telefonszám: 0036-30/21-47363. E-mail: bekeskaloz@gmail.
com

A Szalonta a Köröstől indulva előbb Versailles-ba, majd onnan az Atlanti-óceánhoz szeretne eljutni a Trianoni Emlékévben. Támogatók jelentkezését várják.

A Békési Újságot 2020-ban újra kéthetente keresse
a postaládájában!
Lapterjesztéssel kapcsolatos reklamációját jelezheti a Békés Postahivatalban.
Telefonszám: 66/411-818.

Következő lapmegjelenés: február 25.

Félezren szórakoztak a 11. Békési Sportbálon
bor polgármester köszöntőjében
a békési sportszervezetek további

- de megújult formában történő támogatásáról beszélt.

Fotó: GA-Pix Fotó.

Az elmúlt 11 évben hagyománnyá nemesedett Békési
Sportbálnak február 8-án a báli köntösbe öltöztetett városi
sportcsarnok adott otthont. A
bálra közel 500 vendég - sportvezetők, edzők, sportolók, egykori
sportolók, szurkolók - mellett neves sportpéldaképek is eljöttek.
Így Kammerer Zoltán, háromszoros olimpiai bajnok kajakversenyző, Jónyer István és Klampár
Tibor világbajnok asztaliteniszezők, és Pankotai Gábor, váro
sunk egyetlen felnőtt világbajnok
sportolója.
A hajnalba nyúló zenés-táncos
szórakozás fővédnöke, Kálmán Ti-

Fergeteges hangulat volt a 11. Békési Sportbálon.

A nyitóműsorban a Belencéres
Néptáncegyüttes, a Linea Aerobic Klub és az Energy Dance Cool
Hip-HopTáncszínház lépett fel.
Meglepetésvendégként
később
színpadra állt még Zsombok Réka
helyi énekesnő, és ismét hazalátogatott Csordás Ákos énekes. Mindketten néhány remek slágerrel szórakoztatták a felettébb jó hangulatú vendégsereget. A bálozók belépőjegyük megvásárlásával a helyi
sportszervezeteket támogatták. Az
esten a zenét és a kiváló atmoszférát a békési énekesnővel, Molnár
Katival felálló Show&Bors zenekar
szolgáltatta.
Szegfű Katalin

16

Mozaik

Békési újság
Élő fortélyaink

Csendesül...
Az igaz ember a hite által él

Tetoválás

Újabb százévest köszöntöttek
seket, elsősorban a futballt szereti
hallgatni a rádióból, tévéből.

A Békési Újság megjelenését támogatta:
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Fotó: GA-Pix Fotó.

Kálmán Tibor polgármester személyesen köszöntötte Szabó István
szépkorút. 100. születésnapja alkalmából a településvezető átadta neki a miniszteri emléklapot, és
a családdal együtt elbeszélgettek
István bácsi életútjáról. Kezdetben kanászkodott, majd az építőiparban kubikosként dolgozott. 40
éve vonult nyugdíjba, időközben
három gyermeke, öt unokája és öt
dédunokája született. Felesége halála óta a lánya családjával él. Korábban szeretett kertészkedni, napjainkban inkább a sportközvetíté-

A kilencvenes években az Alpokban megtalált, mintegy ötezer évesre becsült férfimúmia, Ötzi már viselt tetoválást: bőre párhuzamos és
keresztre emlékeztető rajzolatokkal
volt díszítve. A későbbi kultúrákból
– az egyiptomiból, a mezopotámiaiból, a római korból, az asszíroktól és
az ázsiai ősnépeknél – szintén fennmaradtak nyomai, például az agyagszobrok ábrázolásain és a feljegyzésekben. A Krisztus előtti hatodik századból ismert a tetoválás technikájának korai leírása, amit egy orvos
jegyzett fel. Leírása alapján a tetoválásra kijelölt területet először fertőtlenítő hatású növények levével mosták
le, majd a formát tűvel böködték a
bőrbe „amíg a katonának vére nem
folyt”, végül alaposan bedörzsölték
a tintát, amihez hagymalébe kevert
egyiptomi fenyő kérgét, rozsdát, gubacsot és kénsavat használtak.
Az angol ’tattoo’ szó a Tahiti ’tatu’
(nyomot hagyni) szóból ered. Az európai népeknél a tetoválás újbóli felfedezése egy Polinéziából Londonba
érkezett férfi által terjedt el az 1600as években. A 19. században és a
20. század elején illegális volt a tetoválás, elsősorban a börtönökben
bűnözők között vált szokássá, és néha még napjainkban is készítik házilagosan.
Mára már minden korú és társadalmi állású embereknél találkozunk
testdíszítéssel. Az első tetoválógépet
1891-ben Samuel O’Rilley szabadalmaztatta.
A tetoválásnak - esztétikai funkcióján kívül - társadalmi jelentősége
is van. A polinéziaiaknál a tetoválás

mintája, valamint a tetovált díszítésekkel borított bőrfelület nagysága
társadalmi állás, rang szerint változik.
Különböző életkorokban más és más
mintákat visznek a bőr más és más
részére, míg a test egész felületét díszes tetoválás nem borítja. Új-Zélandon a tetoválás annyira hozzátartozik
az egyéni jellegzetességekhez, hogy
a halottak emlékére faragott szobrokon nem az arcvonások, vagy a testalkat hű visszaadására törekednek,
hanem a szoborra vésett bonyolult

Képünk illusztráció. Forrás: internet.

Az utóbbi néhány évtizedben a tetoválás a reneszánszát éli. Persze a tetoválás nagyon régi jelenség az embervilágban, már évezredek óta használják. Gyakori célja a test díszítése
vagy éppen a törzsi hovatartozás
jelzése. A művelet során az emberi
bőr pigmentálását változtatják meg a
bőrrétegekbe vitt színezőanyagok segítségével.

Habakuk könyvében talán az egész Biblia egyik legfontosabb üzenetét
találjuk meg. Így szól: „Az elbizakodott ember nem őszinte lelkű, de az
igaz ember a hite által él.” (Habakuk 2:4.) A protestáns reformáció alapjai köthetők ehhez az igéhez. A ’hit’ szó itt annyit tesz, hogy ’szilárdság,
hűség, állhatatosság, megbízhatóság’. Vagyis, aki hit által él, azt nem a
cselekedetei mentik meg, viszont a tetteiből látszik, hogy hit által él. A
hite megmutatkozik a tetteiben.
A próféta szavai erről a bizalomról tesznek bizonyságot, hogy amikor a válasz késik is, ő bízik. Azaz kedves olvasó, te is bízzál benne,
várd türelemmel Őt, mint Szabadítódat. A hit több mint egy gondolat, vagy távoli reménység. Élő bizonyosság abban, hogy események
formájában érkezik az Isten. Ezt azonban szavakként, gondolatként
nem fogjuk soha megérteni. Ez a hit életformát kíván! Változást, változtatást, párbeszédet, ami nem kinyilatkoztatás, hanem beszélgetés
Istennel. Esély arra, hogy megmutassa önmagát Neked! A hit tehát
bizalom Istenben, akinek akár a jelenbeli hallgatása a megértés egyik
formája.
Balogh Tibor, lelkipásztor

és a tetoválási mintákkal egyező motívumok mutatják meg, kit ábrázol a
faragvány.
Sokak számára a tetoválás nem
csupán divat. Egyre többen vannak,
akik azért tetováltatják magukat,
mert így akarják kifejezni, megvalósítani önmagukat. Minden egyes tetoválás egyfajta üzenet a külvilágnak, de a viselője számára is fontos
mondanivalót hordoz. Van, aki egy
tetoválás formájában örökíti meg az
élete egy szakaszának végét. A régi idők börtönben készített tetoválásait felváltották jó ideje a szalonokban készített, jó minőségű egyszínű
vagy színes tetoválások, melyek szinte minden társadalmi rétegben és
mindkét nemnél hódítanak. A mintakészlet igen változatos, de vannak
slágerminták. A tetováló szalonokban művésztudatú személyek alkotnak, és egyre nagyobb szerepet kap
a higiénia kérdése a fertőzések elkerülése érdekében, valamint a minőségi festékalapanyagok és a modern
technikák alkalmazása.

