
Télűzés a kulturális központban
Hagyományosan a gyerekek jel-

mezes felvonulása volt a csúcspont-
ja a Farsangi Forgatagnak, melyet 
a kulturális központ - szintén jel-
mezbe öltözött - munkatársi gár-
dája szervezett meg február 1-jén. 
A kisebb-nagyobb gyerekek ötle-
tes, színes jelmezekbe bújva mu-
tatták meg magukat a többiek-
nek és a zsűrinek. A jókedvű for-
gatagon korábban változatos műfa-
jú énekes és táncos fellépések szó-
rakoztatták a megjelenteket, de az 
ifjabb generációk tagjait kézműves 
foglalkozás, arcfestés és sportos ját-
szóház szintén várta. A telet a ki-
szebáb elégetésével kívánták elűzni 
ezen a szokatlanul enyhe szombati 
napon. Volt továbbá tűzidomár be-

mutató, helyi termékek vására, és a 
családokat az Iszkiri zenekar is szó-
rakoztatta. A vidám városi farsan-
got a Belencéres Néptáncegyüttes 
vezette, élőzenés táncház zárta le. 

2020. február 11.  XXVIII. évfolyam 3. szám

kéthetente 
megjelenő ingyenes 
közéleti folyóirat 

megjelenIk: 
Békés, Bélmegyer, 

kamut, murony, tarhos 
településeken

Kicsik és nagyok is beöltöztek és be-
neveztek a jelmezversenyre.
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KuponjátéK 
Gyűjtse a pizzás dobozokon található pontjainkat!

5 pont után AJÁNDÉK kis pizzát, 
10 pont után AJÁNDÉK óriás pizzát adunk!

Figyelem!  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.

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!

Elfogadták az idei városi 
költségvetést
A 2020. évi városi költségvetés stabil és teljesíthető – jelentette ki a 
sajtó előtt január 30-án Kálmán Tibor polgármester. A képviselő-
testület 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 elmond-
ta, hogy a korábbi évek energeti-
kai beruházásaival a rezsijellegű 
kiadásoknak mintegy 20 százalé-
kos megtakarítását tervezik idén, 
miközben az adóbevételeket a ta-
valyi 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 ne-
velő szülőknek, az iskolabusz-bér-
lettámogatás, a lakásfenntartási 
támogatás, és az idősebb békésiek 
által közkedvelt rekreációs (hét-
köznapi nevén: uszodabérlet) tá-
mogatás. 

(Folytatás a 3. oldalon)
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Békési újságÖnkormányzati hírek, felhívások2

Saját kosaras gépjárművel 
gallyaz az önkormányzat

Januárban megkezdték a közte-
rületen lévő fák gallyazását a szak-
emberek. A korábban kialakult 
gyakorlatnak megfelelően min-
den évben januártól március végé-
ig, rügypattanásig van lehetőség 
ezeknek a munkálatoknak az el-
végzésére. 

A képviselő-testület novemberi 
ülésén Mucsi András önkormány-
zati képviselő javaslatára merült fel 
a gallyazási munkáknak az önkor-
mányzat által vásárolt kosaras gép-
járművel történő megoldása. Polgár 
Zoltán alpolgármester válaszában el-
mondta, a gépjárművet kezelő mun-
katársak képzése folyamatban van. A 
gallyazási munkák elvégzésére legal-
kalmasabb időpont januártól márci-
usig tart, amikor a szakemberek fo-
lyamatosan végig járják az utcákon 
lévő fasorokat, és igény illetve szük-
ség szerint gallyazzák azokat. A ve-
szélyt a letört vagy elektromos veze-

tékekbe benyúló ágak okozhatják, 
amelyek a közvilágítást is zavarhat-
ják. Lakossági bejelentések alapján is 
kimennek a helyszínekre, hiszen az 
ingatlanok előtt lévő közterületen a 
lakosok felelőssége is a fák gondozá-
sa. A bejelentéseket a polgármeste-
ri hivatal műszaki osztályán fogadják 

az ügyintézők. Az önkormányzat a 
közelmúltban vásárolt kosaras autót, 
amellyel a gallyazási munkák köny-
nyen elvégezhetőek. A speciális gép-
jármű kezeléséhez két munkatárs vé-
gezte el a szükséges tanfolyamot, így 
a munkákat költséghatékonyan tud-
ják ellátni, mivel nem kell bérmun-
kával 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 le-
vágott gallyakat. A levágott gallyak-
ból darálék készülhet.

Újra kerékpárosbarát 
település Békés
Az Innovációs és Technológiai Minisztériumban megtartották a 
Kerékpárosbarát Település és Kerékpárosbarát Munkahely díj-
átadó ünnepséget, ahol Békés Város Önkormányzata nemcsak a 
Kerékpárosbarát Település díjat kapta meg tizenkettedik alkalom-
mal, hanem különdíjban is részesült, Kerékpárosbarát Munkahely 
címmel szintén jutalmazták. 

Békés rendszere-
sen pályázik a Kerék-
párosbarát telepü-
lés cím elnyeréséért. 
2006 óta minden al-
kalommal megpá-
lyázta, és minden al-
kalommal elnyerte a 
címet. Két évben nem 
hirdettek pályázatot, de a többi 
esztendőben siker koronázta a vá-
rosban élők biztonságos kerékpá-
ros közlekedéséért tett intézkedé-
seket, a megvalósított fejlesztése-
ket. A 2019-es év törekvéseit el-
ismerő oklevelet Schanda Tamás 
miniszterhelyettes adta át. 

Kálmán Tibor polgármester el-
mondta, hogy az elérhető kerékpá-
ros infrastruktúra fejlesztése érde-
kében több pályázatot nyújtottak 

be az elmúlt időszakban, továb-
bá nagy hangsúly kapott a kerék-
páros közlekedés népszerűsítésére. 
Egy, a határon átnyúló nyertes pá-
lyázatból összesen 40 új kerékpár 
beszerezése valósult meg, melyek 
Békés-Dánfokon bérelhetők. Az 
onnan indulnak a túraútvonalak 
bejárásához, családi kirándulások-
hoz akár egy hétre is kölcsönözhe-
tők.  A Településfejlesztési Opera-

tív Program keretében 
megvalósuló turisztikai 
pályázatnak köszönhe-
tően a kerékpáros túrá-
zók felfrissülési lehető-
séget vehetnek igénybe. 
Új szolgáltatásként fe-
dett kerékpártároló, ér-
tékmegőrző, tisztálko-

dási-mosási lehetőség, szabadidős 
és szórakozási lehetőséget biztosító 
szolgáltatás lett kialakítva, szintén 
az üdülőközpont területén. 

A Magyar Kerékpáros Turisz-
tikai Szövetség, valamint a békési 
székhelyű Kerékpárosbarát Tele-
pülések Országos Szövetsége bevo-
násával jelenleg is zajlanak kerék-
párosokat érintő fejlesztések. Leg-
utóbb Békésen tartottak egyeztető 
fórumot, ahol többek közt szó esett 

tematikus túraútvonalak kijelölé-
séről, és egyes kerékpáros szolgál-
tatások bővítéséről.

- Bízunk abban, hogy egy-
re több kerékpárosbarát mun-
kahely lesz a városban, hiszen a 
most díjazott pályázat nemcsak 
a kerékpárosbarát településekről, 
hanem a kerékpárosbarát munka-
helyekről is szól – mondta el Kál-
mán tibor polgármester.

Kitüntetésre várnak javaslatokat
Április 15-én ünnepli Békés a várossá nyilvánításának 47. év-

fordulóját. Békés Város Önkormányzata ez alkalomból ismét át kí-
vánja adni kitüntetéseit: a „Békés Város Díszpolgára” címet és a „Bé-
kés Városért” kitüntetést az arra érdemes személynek, valamint a „Ci-
vilek a Városért” elismerő címet a tevékenységükkel kimagasló érde-
meket szerző civil szervezeteknek. A kitüntetésre javaslatot tehetnek 
a képviselő-testület tagjai, tisztségviselői, bizottságai mellett a gazdál-
kodó szervezetek, intézmények és társadalmi szervezetek. A javaslat-
nak tartalmaznia kell a kitüntetésre javasolt személyi adatait, illetve a 
kollektíva pontos megjelölését, az adományozás alapjául szolgáló te-
vékenység vagy alkotás részletes ismertetését és méltatását.

A javaslatokat 2020. március 10-ig kell benyújtani Békés Város 
Polgármesterének címezve személyesen vagy postai úton. 
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Elfogadták az idei városi költségvetést
(Folytatás az 1. oldalról)
A képviselő-testület januári ülé-

sén tárgyalt témák közül Kálmán 
tibor kiemelte még a nemzeti ki-
sebbségi önkormányzat előző évi 
munkáiról szóló beszámolókat. 
Hozzátette, hogy a kisebbségi ön-
kormányzatok sokat tesznek, jó 
munkát végeznek a városért. 

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

videsen befejeződnek, így 2020-ra 
nagy reményekkel tekinthetünk - 
mondta el a polgármester.

A sajtó nyilvánosságát kihasz-
nálva Polgár Zoltán alpolgármes-
ter arról adott tájékoztatást, hogy 
összeállt egy képviselőkből és tör-
ténészekből álló Trianon Emlékbi-
zottság, amely egész évben előadá-

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

méltó módon a közvélemény fi-
gyelmét a gyásznapra irányítani. 
tervezik egy  - testvér-települése-
inkkel közösen íródó - kiadvány 
megjelentetését is. 

Polgár Zoltán elmondta még, 
hogy már többször tanácskozott 
a városi nagyrendezvények átala-
kítását áttekintő bizottság, amely 
elhatározta, hogy egy kérdőívet 
juttat el a lakossághoz. A kérdő-
íven más témákban, például egyes 
városfejlesztést érintő kérdések-
ben is kikérik a békésiek vélemé-
nyét. Az ívek kitöltése önkéntes, 
de nagyban segíti a városvezetés 
munkáját, így kérik a lakosok se-
gítségét. 

Végül elhangzott, hogy jó úton 
halad az „Ültess egy fát” akció elő-
készítése, melynek lényege, hogy 
minden békési családba megszüle-
tő kisgyermek után a család - vá-
rosi támogatással - egy köztéren el-
helyezendő, beazonosítható, jelzés-
sel ellátott fát ültethet és gondoz-
hat a gyermek születését követő 
években. A tervek szerint az akció 
március elsejével élesedhet. 

Szegfű Katalin

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

Anyakönyvi hírek

Házasságkötés 
Nem volt. 

Elhunytak
Bakucz Pál (64 évesen), Kulcsár Imre (72, Bél-
megyer), Panari Csaba (52), Nagy Sándor (45, 
Kamut), Kardos Mihály (66).

Nyugodjanak békében!

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

Orvosi ügyelet 
A Kossuth utca 16. szám alatt (a volt Tüdőgondo-
zó épületében) érhető el. Telefon: 66/414-514.

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

békési-tem temetkezési 
szolgáltatás

Békés, Szarvasi út 27.
Egyházi vagy polgári kegyeleti  

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

30/2-512-102

Tűzifa aKció 
a békési MAGIX FATELEPen 
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! 

Érdeklődni: 06-70/281-09-41 

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!

A Békési Újságot 
kéthetente keresse 
a postaládájában!

A tetőt rongálta meg a szél
Február 5-én az egész országon végigsöprő viharos szél károkat oko-

zott Békésen is. Rengeteg bejelentés érkezett a Békési Önkormányzati 
Tűzoltósághoz, melynek munkatársai folyamatosan a károk elhárításán 
és megelőzésén dolgoztak. A református gimnázium épületének bádog-
tetejét 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 ve-
zetékrendszerben. Békés és Tarhos között pedig ugyancsak fa dőlt az út-
testre. A veszélyhelyzeteket a tűzoltók gyors beavatkozása számolta fel.

A református gimnázium viharkárt szenvedett bádogtetője.
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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

BéKéSi programajánlatoK 
feBruár 12-25. Között

Február 12. szerda 16:30

Filmklub a könyvtárban. Műsoron 
A felolvasó című film. Házigazda: 
Szegfű Katalin filmtanár. A belé-
pés díjtalan.

Február 15. szombat 18 óra

Optimum Solar-BFKC - Mizse 
KC bajnoki kézilabda-mérkőzés a 
Sportcsarnokban. 

Február 15. szombat 11 óra

Békési TE II. - Gyulai AK nB III-
as bajnoki asztalitenisz-mérkőzés 
a Sportcsarnokban.

2020. február 18. kedd 16.30 óra

Élménybeszámoló Szicília szigeté-
ről a könyvtárban. Molnárné Bá-
nyai Sára előadása saját fényké-
pekkel és videókkal illusztrálva.

Február 19. szerda 19 óra

A Madzagos Színházbérlet 4. elő-
adása a kulturális központban. 
Körúti Színház: zsákbamacska. 
Jegyek a helyszínen kaphatók. 

Február 24. hétfő 14 óra

Emlékezés irányi Dánielre a Vá-
rosháza udvarán. Beszédet mond: 
Polgár Zoltán alpolgármester. 

Február 25. kedd 17 óra

A Toldi című film vetítése. Kö-
zönségtalálkozó a film alkotóival 
és szereplőivel a könyvtárban. 

Február 25. kedd 17 óra

Megemlékezés a Kommunizmus 
áldozatainak Emléknapja alkal-
mából a Forradalmi Emlékműnél, 
a Széchenyi téren.

Hogy csinálják más megyei településeken?
Konferencia a lakásgazdálkodás jó gyakorlatairól városunkban

Hat Békés megyei város lakásgazdálkodással foglakozó szakembe-
reinek részvételével rendeztek konferenciát január 31-én Békésen. 
A tanácskozás célja az volt, hogy a témával a mindennapokban fog-
lakozó megyei közhivatalnokok az egymás városaiban jól működő 
gyakorlatokat megismerjék, tehát hogy tanuljanak egymástól. 

A rendezvény elején Szebellédi 
zoltán, a Békés Megyei Önkor-
mányzat alelnöke azt a szomo-
rú adatot ismertette, hogy 2008 
és 2017 között 33300 fővel csök-
kent a megye lakossága, és ez idő 
alatt a lakásállomány alig kétezer-
rel emelkedett. Megyénkben az in-
gatanok 97 százaléka magántulaj-
donban van, és a maradék három 
százalékon osztoznak a vállalkozá-
sok, egyéb gazdálkodó szervezetek, 
önkormányzatok. 

Balogh zoltán, a békési képvise-
lő-testület lakásügyekkel is foglal-
kozó bizottságának elnöke hang-
súlyozta, hogy a tanácskozás gya-
korlati haszna lehet az előkészítés 
alatt álló új települési lakásrende-
lethez jól működő, életszerű isme-
retek begyűjtése.

A jelenleg érvényben lévő béké-
si lakásrendelet részleteit Nánási 
zsolt, a polgármesteri hivatal gaz-
dasági osztályvezetője ismertette. 
Elmondta, hogy jelenleg 178 ön-

kormányzati bérlakás van a város-
ban, ezek közel száz százalékban 
kihasználtak. Szociális bérlakásra 
majdnem 500 (!) igényt tartanak 
nyilván. A szociális alapon bérbe 
vehető lakások mellett vannak pia-
ci alapon, pályáztatással bérbe ad-
ható lakások is. Jó helyi kezdemé-
nyezésként Nánási Zsolt megem-
lítette a Fecskelakás-programot: 
hiányszakmában dolgozó fiatalok 

teljes körűen felújított bérlakások-
ban költözhettek tavaly (pályázta-
tás alapján). Lakbért nem kell fi-
zetniük, de lakáscélú megtakarítás 
kell igazolniuk, mellyel pár év alatt 
megalapozhatják későbbi ingatlan-
vásárlásukat. 

Az önkormányzati bérlakások 
üzemeltetését végző Békési Kom-
munális Szolgáltató mindenna-
pi munkájáról Füredi János lakás-
gondnok, a konferencia levezetője 
adott áttekintést. A gondokról szól-
va kiemelte a tartozásokat, a „lela-
kásokat”, és hogy gyakran nehézsé-
gekbe ütközik kitenni valakit a bér-
lakásból a szerződése lejárta után. 

- Mi mindenki mellett segítő 
szándékkal, emberszámba véve ál-
lunk, de a szigorúság és igazságos-
ság is fontos – mondta el.

A konferencia további részében 
Békéscsaba, Szarvas, Gyomaend-
rőd, Gyula és Orosháza lakásgaz-
dálkodásának részleteit ismerhet-
ték meg a szakemberek. 

Szegfű Katalin
A helyi önkormányzati bérlakások gondnoka, Füredi János szólal fel a Békésen 
rendezett nagyszabású megyei konferencián.
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Békéscsabán, január 26-án elfogtak a rendőrjárőrök egy békési férfit, aki 
ellen lopás miatt a Karcagi Rendőrkapitányság adott ki elfogatóparan-
csot. Az 50 éves férfit a rendőrök előállították a Békéscsabai Rendőrkapi-
tányságra, ahol gyanúsítottként kihallgatták.

A Békési Rendőrkapitányság rendőrjárőrei január 27-én elfogtak egy bé-
kési férfit, aki ellen a Gyulai Törvényszék Büntetés-végrehajtási Csoport-
ja adott ki elfogatóparancsot. A 39 éves férfi a kijelölt időpontban nem 
kezdte meg a rá jogerősen kiszabott szabadságvesztése letöltését. A rend-
őrök 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-átkelő-
helyen ment át, könnyebben megsérült.

RendőRségi híRek
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Imahét volt a városunkban is
A helyi egyházak együttműködé-

se gyümölcseként ezek a keresztyén 
közösségek rendezték meg az öku-
menikus imahetet január 20-26. kö-
zött városunkban. A hétfőtől vasár-
napig tartó alkalmakon imádkoztak 
a jelen levő keresztyének többek kö-
zött a városért és egy hamarosan in-
duló ifjúsági klubért, amelynek elő-
készítése javában folyik. 

Az egész világra kiterjedő imahét 
anyagát idén a máltai keresztyének 
állították össze. A záró alkalmon 
Katona Gyula református esperes-
lelkész hirdette Isten igéjét. Mint is-
mert, városunkban hagyományosan 
a református, katolikus, baptista, 
pünkösdi gyülekezetek működnek 
együtt szorosan, ehhez az utóbbi 

években alakult tágas tár Baptis-
ta Gyülekezet és a Kegyelem Gyü-
lekezet is csatlakozott. Tavalytól az 
adventista közösség lelkésze is igét 
hirdet az imahéten.  m. a.

hírek, jegyzet

angyalka
„Ugye, ott fent, a Mennyben 

az angyalok várták őt? Ugye, 
nem volt hiába ez a rövid élet? 
Akárhogy is van, ő az én angya-
lom lesz örökre.” Ezeket a soro-
kat az elmúlt hetekben, egyik 
nap, úgy éjféltájt kaptam, sms-
ben, egy megtört férjtől, aki 
több éves küzdelem után aznap 
veszítette el feleségét. A felesé-
gét, akinek nem kell majd oda-
fent sokat erőlködnie ahhoz, 
hogy angyal legyen, hiszen föl-
di létében is úgy élt, hogy már 
itt megváltotta belépőjét e cso-
dás égi lények boldog kórusába. 
Kicsit később még egy sms jött: 
„Azt gondolom még, hogy nem-
csak az én angyalom lesz, hanem 
mindannyiunké.” Mindkét gon-
dolat szép. Ez utóbbi meg önzet-
lenségre is vall.

Közös életük nem volt zök-
kenőmentes, mindenért meg-
dolgoztak, minden fillért meg-
becsültek. Amit lehet, maguk 
csináltak. A kis, kertben ter-
mett gyümölcsből eltett befőt-
tig, a pár liternyi, de saját pá-
linkáig a kezük munkáját di-
csérte minden. A csinos házuk-
ba bármikor belépett az ember, 
rend, tisztaság, esetleg a fris-
sen készülő étel finom illata fo-
gadta, az udvaron meg a párat-
lan szépségű, gondozott pázsit, 
igazi angol gyep. 

Idu az örökkön mosolygó sze-
mével, pöttöm kis termetével, 
vidám kerek arcával, göndörödő 
hajával kislány puttó angyalká-
ra emlékeztetett leginkább. De 
nemcsak a külseje, a lelke, a bel-
ső tulajdonságai, a szelídsége, a 
szeretete, a kedvessége is e szár-
nyas teremtményekre hajazott. 
Tudott kemény is lenni, ha sze-
retteiről volt szó, de saját bajáról 
alig pár szót ejtve inkább a má-
sik, az épp vele beszélgető egész-
ségéről kérdezett, vagy annak 
hozzátartozóiéról.

Egykori főnöke, kinél, míg 
csak tudott, dolgozott, áldott 
jobb kezének nevezte. Nekem 

szomszédom, betegem és min-
denkori „kampányfőnököm” 
volt. izgult az országos dolgo-
kért, a jó oldal győzelméért, is-
merte a helyi viszonyokat, tudta 
ki a jó ember és ki nem. Ebben 
nem ismert kompromisszumot. 
Rengeteget segített, csapatot 
mozgatott és ő maga is dolgo-
zott azért, hogy segíthessen. Ka-
tolikus volt, nem templomba já-
ró, de mikor beteg lett, többször 
mondta: „Érzem, mikor imád-
koztok értem. Sugároztok. Erőt 
adtok.” Nem volt „nagy diplo-
más” ember, nem volt olyan ér-
telmiségi, akire a mai szóhaszná-
lat, vélekedés ráillenék. De életé-
vel, csöndes imáival, segítőkész-
ségével sok, ma annak mondot-
tat megszégyeníthetett volna. 
Mint ahogy a maga belső hitéle-
tével is.

Kedves angyalka, kedves Ida, 
béke poraidra. Fogadd el tőlem 
ezeket a búcsúszavakat, mert hi-
szem, hogy ezeket vártad, kér-
ted volna. Ahogy ismertelek, le-
het, hogy épp tőlem. De hát ez a 
sorsunk. Az életben mi intézzük 
dolgaink, halálunk után meg 
mások. nyugodj mosolygó bé-
kében és vigyázz ránk odafent-
ről féltő szereteteddel. S ha majd 
a Jóisten minket is abban a juta-
lomban részesít, hogy a purgató-
rium tűzének megtisztító láng-
jai után végső utunk felfele és ne 
„odale” vezessen, akkor várj re-
ánk szerető mosolyoddal és me-
séld el, mondd el nekünk: isten 
hozott az ő országába, pihenje-
tek, örüljetek, dőljetek hanyatt 
és nyugodjatok meg. itt már nin-
csenek kampányok, csak az örök 
béke, melynek piciny töredékére 
olyannyira áhítoztunk földi éle-
tünkben.

Jegyzet

Pálmai tamás

Egy héten át együtt imádkoztak a vá-
rosért, az országért, a világ kereszté-
nyeiért a békési felekezetek tagjai. 

Egy dolgos élet kivonata 
csodás gobelinekben

Számos rokon, ismerős és kul-
túrabarát megjelent azon a 
kiállításmegnyitón, amelyen Oláh-
né Szabó Erzsike néni mutatta be 33 
gobelin alkotását a kulturális köz-
pont kápolnatermében. A február 
4-én megtartott rendezvényt Batizi 

Veronika alkotóművész nyitotta 
meg, méltatva Erzsike néni művé-
szetét. Szólt a gobelin képzőművé-
szet eredetéről, történetéről, majd 
a kiállító dolgos-szorgalmas életé-
től, melyben mindig helyet szentelt 
a gobelin művészetnek is. Alkotá-
saiban találhatók állatábrázolások, 
női alakok, tájképek, csendéletek. 

A rendezvény végén Erzsike né-
ni meghatódva és köszönettel szólt 
arról, hogy ezt a kiállítást, élete első 
tárlatát, egyik unokája, Oláh Atti-
la szervezte meg, míg a műsorban 
másik unokája, Oláh Levente éne-
kesként vállalt szerepet.

- Ezek az alkotások egy kicsit 
mind az én gyermekeim. A gobe-
lineket szívesen adom ajándékba 
a szeretteimnek, így a lelkem egy 
kis darabját tovább tudom adni az 
utókornak is - nyilatkozta a Béké-
si Újságnak Oláhné Szabó Erzsike 
néni. A tárlat február 28-ig díjtala-
nul látogatható. zsombok imre

Oláhné Szabó Erzsike néni (jobbra) és Batizi Veronika.
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Részletesen a Békési Önkormányzati 
Tűzoltóság tavaly végzett munkájáról
A Békési Önkormányzati Tűzoltóság 2019-ben összesen 187 kár-
eseményhez vonult. A kárhelyszínen 143 alkalommal elég volt a 
helyi tűzoltóság beavatkozása, míg 44 alkalommal más egységek-
kel közösen avatkoztak be. Az esetek száma 2018-hoz képest jelen-
tősen, ötveneggyel nőtt.

A Békési Önkormányzati Tűz-
oltóság 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 főte-
rén egy üzlet gyulladt ki. A be-
érkező segélykérés alapján a mű-
veletirányítás 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 terjedésé-
nek megakadályozását, majd a kö-
vetkező percekben további sugara-
kat szerelt és intézkedett az oltóvíz 
ellátásról.  A gyors beavatkozásnak 
köszönhetően a tűz nem terjedt 
át a szomszédos plébánia épület-
re, és az égő épületrészről a kb. 400 
négyzetméteres beépített tetőteres 
főépületre. Az idővel hármas foko-
zatúra minősített káreset felszámo-
lásán több városból érkező 26 tűz-
oltó dolgozott egyszerre, munkájuk 
összesen 23 órán át zajlott. 

Augusztus 26-án egy Tarhos bel-
területén található hulladék-feldol-
gozóban keletkezett tűz. A káreset-
hez a riasztást követő 11. percben 
érkezett ki elsőként a békési egy-
ség. A tűz oltásában negyedik riasz-
tási fokozatban a békési tűzoltókon 
kívül mezőberényi, békéscsabai, 
szeghalmi, gyulai és orosházi egy-
ségek vettek részt. Az önkormány-
zati tűzoltóság állományából össze-
sen 12 személy vett részt a beavat-
kozásban. 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 ren-
delkező tűzoltóság. A tűzoltóság 

állományát főfoglalkozású és meg-
bízási szerződéssel dolgozó tűzol-
tók alkotják. Tavaly év elején 10 fő 
főfoglalkozású tűzoltó és 1 fő meg-
bízási szerződéssel dolgozó munka-
vállaló volt. A napi szolgálati lét-
szám 4 fő, amely főfoglalkozású és 
megbízási szerződéssel szolgálatot 
ellátó tűzoltókból áll. A riasztási 
idő átlagosan négy perc. Munká-
jukba a 23 tagot számláló Hencz 
Antal Önkéntes Tűzoltó Egyesület 
szorosan bekapcsolódik. Az egye-
sület tagjai (akik nagy részben az 
önkormányzati tűzoltóság állomá-
nyának tagjai egyben) ötödik vagy 
hatodik tűzoltóként ülnek fel a 
gépjárműfecskendőre riasztás so-
rán. 2019-ben az egyesület 24 al-
kalommal vonult a Dánfok tarta-
lék gépjárműfecskendővel önálló-
an, és 52 alkalommal a Dánfok i. 
fecskendőn. Készenlétben álltak a 
tavaly május 21-i békéscsabai ma-
lomtűz idején, júniusban Szabolcs-
Szatmár-Bereg megyében végez-
tek kárfelszámolást, míg március-
ban Hajdú-Bihar megyébe vonul-

tak az ottani igazgatóság kérésére, 
ahol 300 hektáron volt tűz.

A Békési Önkormányzati Tűzol-
tóság két vonuló járműve, a Mer-
cedes 1222 típusú első szer 2725 
km-t, a Steyr típusú tartalék jármű 
1004 km-t tett meg az év során. 

- A tavalyi évben sikerült fejlesz-
téseket megvalósítani – mondta el 
Araczki Zsolt. 

- Jelentősebb fejlesztést tett lehe-
tővé továbbá a Magyar államkincs-
tár által biztosított többletforrás, 
amiből régen húzódó fejlesztések 
történtek. Például az egyes szerál-
lás betonozását javítottuk, az egyes 
szerállást elektromos garázskapu-
val láttuk el, a híradóügyelet szá-
mítástechnikai berendezéseit mo-
dern eszközökre cseréltük, a hír-
adóügyeleten épületgépészeti ve-
zérlőrendszert alakítottunk ki. Új 
SMS-rendszert építettünk ki, ami 
szintén a reagálási időt csökkenti, a 

külső raktárban egy megfelelő táro-
lást biztosító védőfelszerelés-raktár 
és irattár került kialakításra, a fatü-
zelésű kazánt modern turbós gáz-
kazánra cseréltük, a pince és torony 
ajtókat, valamint a hátsó kerítést 
lecseréltük, felújítottuk a zuhany-
zót és új egyenruházati termékek-
kel láttuk el az állományt.

Pályázat útján sikerült beszerez-
ni 2019-ben 5 szett Bristol védő-
ruhát, 6 db kompozit palackot, 4 
db motoros láncfűrészt, 20 db vé-
dőcsizmát, 7 db mászó övet, 1 db 
kombinált sugárcsövet és 2 db put-
tonyfecskendőt. 

A parancsnok fontosnak tar-
totta még kiemelni, hogy a mint-
egy huszonkétezer állampolgár és 
248 km2 elsődleges védelmét ellátó 
Békési Önkormányzati Tűzoltóság 
állományának aktivitása kiemelke-
dő. A szakmai felkészültséget meg-
erősíti az Országos Katasztrófavé-
delmi Főigazgatóság Mobil Ellenőr-
zési osztálya által évközben végzett 
szolgálatellátás-ellenőrzés, amely hi-
bát vagy hiányosságot nem tárt fel. 

Araczki zsolt az idei év fő cél-
jául nevezte meg a tűzoltólakta-
nya épülete méltatlan állapotának 
felszámolását. Továbbá az elsődle-
ges beavatkozó gépjármű cseréje is 
időszerű, különösen, hogy ez orszá-
gosan szinten is sereghajtó a korát 
tekintve. Egy modernebb járművel 
csökkenne a vonulási idő, csökken-
ne a karbantartás miatti kiesés, és 
nőne a beavatkozás hatékonysága.

Szegfű Katalin

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

Összesítő 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

Káresemények 2019-ben települési és káresemény alapján történő bontásban
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békési sorsok, ékési arcokB
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 vé-
kony, már-már törékeny fiatalasszony a mentősök embert próbáló 
hivatását választotta.

- Negyedszázada vagy mentő-
tiszt. Miért választottad ezt a csep-
pet sem könnyű hivatást ?

 - Békés város szülötte vagyok. 
Az általánost a „kettesben” jártam 
ki. Aztán a békéscsabai Hugonnai 
Vilma Egészségügyi Szakközépis-
kolában érettségiztem 1994-ben, 
ahol általános ápoló és általános 
asszisztens végzettséget is kap-
tam. A középiskolában két meg-
határozó pont volt az életemben, 
ami végleg a sürgősségi betegel-
látás felé orientált. Az elsősegély-
nyújtás versenyek, ahol az orszá-
gos versenyre is eljutottunk, és az, 
hogy harmadik osztály után lehe-
tőséget kaptam arra, hogy a kö-
telező nyári kórházi gyakorlatból 
egy hetet intenzív osztályon tölt-
hessek. negyedik osztály végére, 
bár sok kórházi osztályon meg-
fordultam és szereztem tapaszta-
latot, tudtam, hogy mindenkép-
pen a sürgősségi betegellátásban 
szeretnék dolgozni. nehéz volt 
a választás: mentő vagy inten-
zív osztály.... Érettségi után rög-
tön a Réthy Pál Kórház Központi 
Anaesthesiologiai és Intenzív Osz-
tályán kezdtem el dolgozni. Na-
gyon sokban gyarapodott ott a 
gyakorlati tudásom és lehetőséget 
kaptam továbbtanulásra is a mun-
ka mellett. 1995-ben felnőtt szak-
ápoló képesítést, majd 1999-ben 
Szegeden, a Szent Györgyi Albert 
orvostudományi Egyetemen kli-
nikai szakápoló-intenzív betegel-
látó szakápoló képesítést szerez-
tem. Lehetőségem nyílt fél évig 
műtőben is dolgozni gyakorló 
anaesthesiológus asszisztensként. 
Nagyon szerettem az intenzív osz-
tályon dolgozni, de megerősödött 

bennem, hogy mentőtiszt szeret-
nék lenni. Vonzott a kihívás, hogy 
ott és azonnal kell tenni valamit 
a betegért, vonzott a segíteni aka-
rás, és a változatossága a feladat-

nak. Ezért az intenzív osztályon 
2000-től 2002-ig részállásban 
dolgoztam tovább, és mellette az 
Országos Mentőszolgálat Békés-
csabai mentőállomásán szolgálat-
vezetőként, de továbbra is tanul-
tam. A budapesti Kossuth zsuzsa 
Egészségügyi Szakközépiskolában 
2001-ben mentőápoló bizonyít-
ványt szereztem, majd 2006-ban 
a Semmelweis Egyetem Egészség-
ügyi Főiskolai karán mentőtiszt 
diplomát kaptam.

- Mi a különbség mentőtiszt és 
mentőápoló között?

- A mentőtiszt egy felsőfokú 
végzettséggel rendelkező egész-
ségügyi szakember, aki egyes or-
vosi kompetenciákba tartozó be-
avatkozások elvégzésére jogosult, 
leginkább a sürgősségi betegellá-
tás keretein belül. Én a diploma-

szerzés óta vagyok mentőtiszt, 
bár a kivonuló szolgálatomat ké-
sőbb kezdtem meg, mert megszü-
letettek a gyerekeim. tibor, aki 
most hetedikes, majd Tamás, aki 
pedig ötödikbe jár. Így 2011-ben 
mentem vissza dolgozni. A men-
tőszolgálatnál folyamatos munka-
rendben dolgozunk, ez azt jelenti, 
hogy hétvégén vagy akár munka-
szüneti és ünnepnapokon is szol-
gálatban lehetünk. A párom, Fo-
dor Tibor is az Országos Mentő-
szolgálat Békéscsabai Mentőállo-
másán dolgozik, mentő-gépkocsi-
vezetőként. A gyerekek akadály-
talan nevelése miatt, saját kérés-
re, ellentétes műszakban teljesí-
tünk szolgálatot, így van, amikor 
többet találkozunk a mentőállo-
máson váltáskor, mint az ottho-
nunkban.

- Ezek szerint mindketten e ne-
mes hivatást gyakoroljátok. Nem 
nehéz így a gyerekeknek, hiszen 
ritkán lehetnek veletek? 

- A mindennapokban tény-
leg nem egyszerű ez, de a gyere-
kek sajnos megszokták, hogy rit-
kán van együtt a család. A hét-
köznapok bonyolultságáért kárpó-
tolja őket, hogy nyáron mindig el 
tudunk menni nyaralni, legalább 
egy hétre, és a Szenteste is a csalá-
dé. Karácsony valamelyik napján 
viszont dolgoznunk kell, hiszen a 
betegség, rosszullét nem ismer ün-
nepet.

- Ez már önmagában is ember-
próbáló feladat, de te még taní-
tasz is, ha jól hallottam.

- Lehetőségem nyílt 2005-ben 
szociális gondozó- és ápoló jelöl-
teknek szakmai tantárgyakat ta-
nítani és folyamatosan részt veszek 
mentőápolók képzésében is. Első-
segélynyújtást tanítok egy békés-
csabai autós iskolában, és a tavalyi 
tanévben a békéscsabai Jankay ti-
bor általános Iskola hatodikosait 
készítettem fel elsősegélyverseny-

re. Két csapattal is indultunk. Te-
rületi versenyen az egyik csapat el-
ső, a második csapat második he-
lyezést ért el. Az első helyezett csa-
pat eljutott még Zalaegerszegre is, 
az országos versenyre, ahol arany 
minősítést szereztek. Az idén nem 
készülünk direkt semmire, de az 
elsősegélynyújtást továbbra is ta-
nuljuk a gyerekekkel, és csak tő-
lük függ, hogy mi lesz belőle, még 
akár verseny is lehet.

- Marad- e időd magadra, hob-
bira, pihenésre?

- Hobbira sajna nincs időm a 
munka és a gyerekek mellett. Ami-
kor csak lehetőségem van, olvas-
ni 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 ro-
hanásától.  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.



Békési újságaktuális8

Példaértékű együttműködés Békés városában
A Dr. Illyés Sándor óvoda, álta-

lános Iskola, Szakiskola, Készség-
fejlesztő Iskola, Kollégium és Egy-
séges Gyógypedagógiai Módszer-
tani Intézmény (EGYMI) sajátos 
nevelési igényű gyermekek okta-
tását, nevelését végzi Békés város-
ában, óvodás kortól a szakiskolás 
fiatalokig. A középiskolai képzések 
keretében szőnyegszövő szakképe-
sítésre is van lehetősége a tanulók-
nak. Sajnos az iskolai közegből ki-
kerülvén a súlyosabb fokban érin-
tett fiataloknak esélye sincs belépni 
a munka világába. 

Az intézmény vezetője, Aléné 
Kucsera Andrea, valamint a meg-
változott munkaképességű szemé-
lyeket foglalkoztató Szent Lázár 
Alapítvány igazgatója, Kovács Il-
dikó, hónapok óta azon dolgozott, 

hogy valamilyen módon megoldja 
a fiatalok foglalkoztatását. A Szent 
Lázár Alapítvány egy korábbi pá-
lyázat keretében már szeretett vol-
na folyamatos munkalehetőséget 
biztosítani ezeknek a fiataloknak. 
Ez akkor meghiúsult, ám az intéz-
mény vezetője elhatározta, hogy 
önerőből fogják megvalósítani a 
foglalkoztatást.

A Dr. Illyés EGYMI igazgató-
ja tisztában volt azzal, hogy az in-
tézmény falai „védett” környeze-
tet biztosítanának a dolgozó fiata-
loknak, ezért azzal a kéréssel for-
dult a fenntartó Gyulai Tanker-
ületi Központhoz, Teleki-Szávai 
Krisztina igazgatójához, hogy en-
gedélyezze az egyik szövős terem 
bérbeadását az alapítvány számá-
ra, foglalkoztató terem kialakítá-

sa céljából. A tankerület a fiatalok 
tovább foglalkoztatását támogat-
ta, mely országos szinten is példa-
értékű. 

A valós munkát megelőzően a 
hatóságok engedélyeztetési folya-
mata is lezajlott, így 2020. január 
21-től a Dr. Illyés Sándor EGYMI-
ben végzett, fogyatékkal élő és au-
tista fiatalok kipróbálhatják magu-
kat 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 fi-
zikai munkát végezhetnek, napi 4 
órában. 

Mindkét intézmény vezetésének 
véleménye szerint a fogyatékkal élő 

fiataloknak nagyobb szerepet kel-
lene kapniuk a munka világában, 
hiszen ők is képesek értékteremtő 
munkavégzésre.

Ezúton szeretnénk köszönetet 
mondani Teleki-Szávai Krisztiná-
nak, a Gyulai Tankerületi Központ 
igazgatójának, Kálmán Tibor pol-
gármester úrnak az elvi támogatá-
sért, és köszönjük Kádasné Öreg 
Juliannának, a Békés Város Szoci-
ális Szolgáltató Központ igazgató-
jának a szakmai munkáját, mellyel 
biztosítja a fiatalok foglalkoztatá-
son kívüli szabadidejének hasznos 
eltöltését.

Munkára jelentkezni lehet a 
Szent Lázár Alapítvány székhe-
lyén, a Hunyadi tér 1/1. szám alatt. 
Telefon: 66/643-588. 

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

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

Újabb adomány a sugárterápiás készülék megvásárlásához
A békési Szent Lázár Alapítvány és a Békés 

Megyei Központi Kórház közösen indított út-
jára egy adománygyűjtő akciót, mellyel a kór-
ház Megyei Onkológiai Központjának eszköz-
fejlesztését kívánja támogatni. Nevezetesen egy 
„Belly Board” betegrögzítő eszköz megvásárlá-
sával szeretne hozzájárulni a sugárterápiás ke-
zelésben részesülő páciensek gyógyulásához. Az 
eszköznek köszönhetően a célzott terület kör-
nyezete kisebb sugárhatásnak van kitéve, így 
legkevésbé roncsolva az egészséges szöveteket 
és szerveket. A jótékonysági akció életre hívá-
sában Kovács Istvánné, a Szent Lázár Alapít-
vány kuratóriumi elnöke, Kovács Ildikó az ala-
pítvány intézményvezetője, dr. Becsei László, a 

Békés Megyei Központi Kórház főigazgató fő-
orvosa, valamint dr. Pikó Béla, a Megyei Onko-

lógiai Központ főorvosa működött közre. A be-
tegrögzítő megvásárlásához több mint 12 millió 
forint szükséges. Az adománygyűjtést a Szent 
Lázár Alapítvány indítja útjára, 100.000 forint 
értékű felajánlással. A vállalkozások a felaján-
lott összeget adományként elszámolhatják. A 
jótékonysági gyűjtés a Szent Lázár Alapítvány 
„Én is tudok segíteni!” adománygyűjtő akciójá-
nak keretében valósul meg.

A Keresztény Értelmiségiek Szövetsége 
(KÉSz) békési csoportja a nemrég lezajlott jó-
tékonysági báljának bevételéből, elsőként rea-
gálva a fenti felhívásra, mintegy megduplázta 
a kezdő felajánlást a maga 100.000 Ft-os ado-
mányával. 

A felvételen balról jobbra Kovács Istvánné, a Szent 
Lázár Alapítvány kuratóriumi elnöke, Dr. Pálmai Ta-
más KÉSZ tag és Juhos Józsefné, a KÉSZ békési 
elnöke látható.
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- 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 költö-
zött 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 Jé-
zus tanítását akarom követni az 
életem minden területén. Jelenleg 
a békési Kegyelem Gyülekezet tag-
ja vagyok. Tudom, hogy néhányan 
furcsán néznek rám, de hiszek Is-
ten szeretetében, kegyelmében és 
igyekszem az életemet hitemhez 
méltóan élni. A Szegedi Kis Ist-
ván Református Gimnáziumban 
érettségiztem. Dolgoztam fuvaro-
zóként Európát járva, és már több 

éve a nagybátyám családi cégében, 
a CAR-Pótlás autóbontóban dol-
gozok, mint alkatrész-értékesítő és 
telepvezető. 25 éves korom óta ve-
zetem a telepet, úgy mintha a sa-
játom lenne, és nagyon élvezem. 
Igyekszem olyan munkahelyi lég-
kört kialakítani, ahova a munka-
társaim szívesen járnak dolgozni.

- Mit tartasz az eddigi legna-
gyobb sikerednek?

- 2018-ban indítottam el egyé-
ni vállalkozásomat, amely kisbu-
szok bérbeadásával foglalkozik. Lát-
tam 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 fia-
taloknak, hogy ha egy jó ötletük van, 
merjenek vállalkozni, vágjanak bele.

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

- álmodozó típus vagyok, tele 
tervekkel. Jelenleg egyik barátom-
mal egy új vállalkozás indításán 
dolgozunk. Remélem sikerrel já-
runk és 10-20 év múlva örömmel 
tekintünk vissza a kezdeti nehézsé-
gekre. Szeretnék családot alapítani 
és a gyerekeimet békés, kiegyensú-
lyozott családban felnevelni.

A Stafétát Orbán Irma Ildikónak 
adom tovább.

NÉVJEGY
Név: Mátyás Tamás
Foglalkozás: vállalkozó
Kedvenc könyv: Áttörés a sötétségen
Kedvenc zene: Phil Wickham - Living Hope
Kedvenc étel, ital: spagetti, Coca-Cola
Kedvenc időtöltés: utazás

Staféta
Rovatgazda: 

Serfecz Dávid

Az elhurcolt németekre emlékeztek
Január 19-e a magyarországi németek elhurcolásának és elűzeté-
sének emléknapja. Ennek apropóján tartotta meg hagyományos 
megemlékezését a Békési német nemzetiségi Önkormányzat a 
Széchenyi téren, a II. világháborús emlékmű közelében tavaly fel-
állított márványtáblánál. 

Az ünnepi szónok Körösi Mihály 
mezőberényi tanár és alpolgármes-
ter volt, aki a téma ismert magyar-
országi szakértője. Ahogyan el-
mondta, arra a 75 évvel ezelőtti ese-
ményre kell emlékeznünk, amely a 
honi németség súlyos megpróbál-
tatását jelentette. Ennek a népré-
tegnek, közülük is elsősorban a fia-
tal és középkorú nőknek és férfiak-
nak, 1945-től kezdődően úgyneve-
zett jóvátételi munkára kellett je-
lentkezniük, melyet a Szovjetunió 
területén lévő és a háborús veszte-
ségek miatt súlyos munkaerőhiány-
nyal küzdő bányákban kellett elvé-
gezniük. Egyetlen „bűne” az össze-

gyűjtött sokaságnak a németsége 
volt. Békésről a jelenleg ismert ku-
tatások szerint 17 személyt vittek 
el, de ez a szám a valóságban bi-

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

helyi baleseteket csak kevesen élték 
túl. A legtöbbeket koporsó nélkül, 
jeltelen tömegsírokban hantolták 
el. A kevés túlélő 1949-re térhe-
tett haza, megfenyegetve, hogy az 
átéltekről soha senkinek nem be-
szélhetnek, különben visszakerül-
nek ebbe a „földi pokolba”. Emiatt 
a hazai németeknek ez a tragédiája 
nem lett közismert.  

- Történetírásunk adóssága, 
hogy a történteket nyilvánosságra 
hozza, elmondja, továbbadja a kö-
vetkező generációknak – fogalma-
zott Körösi Mihály kutató.

Az emlékhelynél később a vá-
rosvezetés nevében Kálmán Tibor 
polgármester koszorúzott, és elhe-
lyezték koszorújukat a Békési Né-
met nemzetiségi Önkormányzat 
vezetői is. A csendes megemlékezés 
mécsesgyújtással ért véget. 

Szegfű KatalinA történelmi korról Körösi Mihály adott áttekintést.
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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 fe-
lől) munkanapokon 11:00-13:30 
óra között a szociálisan rászo-
ruló személyeknek 450 Ft. Bé-
kés Városi Szociális Szolgáltató 
Központ Idősek Klubjaiból elvi-
hető vagy helyben fogyasztható 
el munkanapokon 11:30-13 óra 
között. 



Eladó: fenyő polcrendszer vastag anyagból, jó 
teherbírású. Ár megegyezés szerint. Haszon-
állatra 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, ágyneműtar-
tós 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.: 50/117-
48-62.
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, ka-
bátok, valamint tükrök. Érd.: 70/216-37-03, dél-
után.
Széphangzású, elektromos, kétsoros, pedálos 
orgona-zongora helyhiány és kihasználatlanság 
miatt eladó vagy haszonállatra cserélhető. Irány-
ár: 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, 180x150-
es tesszer üveges ablak. Tel.: 30/592-03-97.
Eladó: kisméretű bontott tégla, nyúlketrec, szek-
rények, 300-as keltetőgép. Tel.: 20/597-35-84.
Tölgyfából készült 2x1 m-es, szétszedhető disz-
nótors asztal kereszt lábbal eladó. Jó állapotban 
lévő villanymotor eladó, húsvágógép üzemelte-
tésére is alkalmas. Érd.: 70/414-31-39.
Szőlőpálinka vegyesen szilvával eladó 2800 Ft-
ért. Kecskeméti u. 1/3. Tel.: 66/411-857, este.
LG televízió eladó. Érd.: 20/661-85-79.
Eladó: kovács üllő, nagy hegesztő, talpas kö-
szörű, nagy lemezvágó olló, zsáktűzőgép, vá-
szon olajfestmény, réztárgyak, gyertyatartó, régi 
rádiók, 26-os női kerékpár, kemping kerékpár, 
lemezüst, zománcozott üst, régi piaci mérlegek, 
régi bolti mérlegek. Révész. u. 7. Tel.: 66/413-
716.
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Ingatlan 2 millió forintig

Rosszerdőn lakható hétvégi ház, termő gyü-
mölcsöskerttel 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, Köröstar-
csán, két utcára nyíló telken háromszobás csalá-
di 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 sürgő-
sen 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 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.
Adyn kétszobás, harmadik emeleti, erkélyes la-
kás 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 Ft-
ért. Tel.: 30/96-18-765.

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.

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, három-
szobás, költözhető, kétgarázsos, jó állapotú ház 
eladó 23,5 millió Ft-ért. Érd.: 30/55-243-77.

IngATLAnT KErES
Téglagyári tavon horgászhelyet keresek. 30/730-
40-01.
Vásárolnék a Malomasszonykertben maximum 
2,5 kvadrátos kis zárt kertet, kis épülettel, gyü-
mölcsössel. 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.: 70/70-
1956-1.
Malomasszonykertben a járdás dűlőben eladó 
zártkert gazdasági épülettel. Áram és fúrt kút 
van. 30/253-22-20.
Malomasszonykertben kert, gazdasági épületek-
kel eladó. Érd.: 30/468-73-38.
Malomasszonykertben kert eladó. Érd.: 70/335-
94-46.
Művelésre 2 kvadrát felszántott föld háznál fe-
lesbe 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, téglaépí-
tésű nyaralóval, pincével, szerszámossal, kam-
rával. Víz, villany van. Kövesúthoz közel, termő 
gyümölcsössel. 70/645-31-79.

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

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

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 400×8-
as racsnis kerékkel. Kapák, körmös vaskerék. 
Érd.: 30/85-81-911.
Cagiva nagykerekű 50/125-ös négyütemű robo-
gó szép állapotban eladó. 30/457-23-02.

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

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.

Veszélyes beépített fák szakszerű kivágá-
sa, 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 kisnyug-
díjas 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.: 0036-20/396-
6642.

Vásárolnék régi disznótoros asztalt, hústokot, 
lócát, padot, gyaluasztalt, satupadot, teljes ha-
gyatékot, 2 dl-es és 5 dl-es szódás üvegeket, 
szerszámokat, húsdarálót, háború előtti pénz-
érméket, katonai tárgyakat. Tel.: 30/245-69-25.
630-as Slavia légpuska újszerű állapotban el-
adó. Tel.: 30/513-19-56.
6 m-es 5/4 colos horganyzott vascső lábszelep-
pel, 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 be-
számítok. Tel.: 20/49-52-173.
Eladó: 3fejes Vogel eke, keveset használt álla-
potban. 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 mo-
tor dobozában 40 ezer Ft-ért, RK-2 rotakapa jó ál-
lapotban 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.

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

ingyenes apróhirdetés!

Apróhirdetések

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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„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 érté-
keket kívánja közvetíteni, ahol ideális felté-
teleket biztosítunk a gyermekek számára: 
külön épület, sportudvar fajátszókkal, tan-
kert, saját tornaterem. első osztálytól az alap-
készségek kibontakoztatására helyezzük 
a hangsúlyt, idegen nyelvet játékos formá-
ban már a kezdetektől tanulhatnak diákjaink. 
Mind napközi otthonban, mind iskolaotthon-

ban támogatjuk a helyes tanulási technikák el-
sajátítását. Az osztálytermek többségében in-
teraktív tábla segíti a tanulást, a város távolab-
bi pontjain lakó tanulóink számára külön busz-
járatokat biztosítunk. A sportolni vágyó kisdiá-
koknak, érdeklődési körüknek megfelelően le-
hetőségük van kézilabda, kosárlabda, labdarú-
gás és atlétikafoglalkozások közül választani. A 
néptáncoktatásra az Alapfokú Művészeti iskola 
keretein belül nyújtunk lehetőséget. 

intézményünk, mint Akkreditált kiváló tehet-
ségpont, a református eGYMi támogatását is 
elnyerve tehetségműhelyeket indít matematika,  
dráma játékok, természetismeret, vizuális neve-
lés, és ének-zene területen. 

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

HiT, TudÁs, szERETET  refibekes.hu, 66/411-867.

Horváthné 
kőrös Anikó

kis 
Alexandra

szűcsné 
Öreg Erika

Fekete 
Józsefné

Bellei 
Julianna

Nagy 
 Andrea

TAVASzVÁRó JÁTSzóHÁz:
2020. március 7-én, szombaton 9 órától!

Petőfi utca 3-5.Petőfi u. 3–5.

Petőfi u. 3–5.

Rákóczi u. 8.

1. a

1. a

1. B

KÖNYVAJÁNLÓ
Békésen is megvásárolható a Dél-al-
földi talentum akadémia kiadá-
sában tavaly év végén megjelent, az 
erdős pál-Székely árpád szerzőpá-
ros munkássága nyomán létrejött, a 
tiszák titkai i. - egy család, amely 
két miniszterelnököt adott az or-
szágnak 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 kö-
tet ára: 2950 Ft.

A „Tiszák titkai i. – Egy család, 
amely két miniszterelnököt adott az országnak” című könyv 

megvásárolható a következő helyszíneken:
 Békés városi Püski sándor könyvtár
 Csaba Center földszinti információs pult

A könyv kiadását 
az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatta.
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Csapadékvíz-elvezető rendszer fejlesztése Békésen
Békés Város önkormányzata pályázatot 

nyújtott be „Békés, csapadékvíz elvezetés 
kialakítása ii. ütem” címmel, mely pályá-
zat 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, Décserikerti csatorna) csapadékvíz elve-
zetésének 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 vég-
ző Cigányvízláda és Puskaporos tározó kotrá-
sa valósul meg annak érdekében hogy a gyűj-
tőhálózatból 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 csa-
padékvíz egy részének helyben tartásával, il-
letve a rendszerbe kerülésének késleltetésével 
segítse a rendeltetésszerű működést és megkí-
mélje az extrém terhelésektől azt.

felület elnyelő képességének növelése

Legegyszerűbb lehetőség a zöldfelületek 
méretének és a burkolatok vízáteresztő képes-
ségének növelése.

De mi van akkor, ha „hagyományos” érte-
lemben nem tudjuk növelni a zöldfelületeket?

A legtöbb vizet a gyökérzettel sűrűn át-
szőtt, laza szerkezetű, mély termőrétegű ta-
laj tárolja. Ennek megfelelően a taposott, tö-
mör talaj lazításával, többféle, lehetőség sze-
rint több szintű, sűrű és változatos növényzet 
telepítésével tudjuk a legtöbb csapadékvizet 
tárolni telkünkön.

Amennyiben lehetőségünk van rá, alakít-
sunk ki tetőkertet, zöldtetőket!

Ezt a módszert manapság nem csak lakó-
házakon vagy garázsokon alkalmazzák, ha-
nem gyárak, üzemek hatalmas lapostetős 
épületeinél is.

Ennél a módszernél lényegében létreho-
zunk egy új talajréteget, melyre annak vas-
tagságának figyelembe vételével növénye-
ket ültetünk az addig kihasználatlan felület-
re így meggátolva a víz elfolyását, könnyítve 
felszívódásának lehetőségét. A leggyakrab-
ban szukkulens növényfajok alkalmazása a 
legcélravezetőbb, hiszen jól bírják a kitettsé-
get, az esetleges szárazabb, szelesebb klímát. 
Azonban ha vastagabb talajréteget is ki tu-
dunk alakítani, már szélesebb növénykínálat 
áll rendelkezésünkre.

Törekedjünk arra, hogy a szükséges-
nél több burkolt felületet ne hoz-
zunk létre környezetünkben! A 
vízelvezető csatornák kifolyásá-
nál alkalmazhatunk úgyneve-
zett terepmélyedéseket, me-
lyet füvesítsünk, vagy arra 
alkalmas növényzettel ül-
tessünk be, így elősegítve 
a víz szikkasztását termé-
szetes módon.

A burkolati elemek megválasztásánál lehe-
tőség szerint olyan burkolatot alkalmazzunk, 
amely elősegíti a víz helyben tartását, felszí-
vódását, pl. elemes burkolatok, gyephézagos 
burkolatok, kavicságyások, stb.

Ezen kívül ideiglenes elöntési területek 
létrehozásával is beszivárgási többletet ér-
hetünk el. Ezzel lényegében ideiglenes árte-
reket hozunk létre. Ilyen területek lehetnek 
például a füvesített mélyedések. Alkalmazá-
sukkal elősegíthetjük a természetes folyama-
tokat, 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
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Folyamatosan várja az adományokat a Hétkrajcár
Békés városában 2020-ban is 

folytatódik a „Hét Krajcár” elne-
vezésű hétvégi, gyermekétkezteté-
si program. A kezdeményezés cél-
ja az, hogy a rászoruló gyermekek 
hétvégente is meleg ételhez juthas-
sanak. A szombatonként megva-
lósuló ételosztás hetente mintegy 
150 rászoruló gyermeknek biztosít 

bőséges adag meleg ételt, 
amit az eddigi tapaszta-
latok alapján hálával és 
megbecsüléssel fogadnak 
az érintett családok.

 Az elmúlt években 
a tenni akarás igazi ösz-
szefogást váltott ki mindenkiből. 
Sok magánszemély, egyházi és ci-

vil szervezet, vállalkozás, 
cég és közintézmény ada-
kozott, vagy vett részt ön-
kéntesként a szervezésben, 
a főzésben és az ételosztás-
ban. A támogatók száma 
folyamatosan nő.

Köszönjük az eddigi támogatók-
nak a segítséget, melyből adódóan 

a kezdeményezés mindeddig zavar-
talan ütemben haladhatott.

Aki szeretné támogatni a rá-
szoruló gyerekek étkeztetését, az 
alábbi számlaszámon tudja meg-
tenni:

„HÉTKRAJCáR” Egyesület 
Békés Takarék Szövetkezet: 

53200077-11095103-00000000 

Jótékony célt szolgál a KÉSZ bálja
Tizennyolcadik jótékonysági bálját rendezte meg a Keresztény Ér-
telmiségiek 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.

A fővédnökséget dr. Ferencz Or-
solya, űrkutatásért felelős minisz-
teri biztos vállalta, aki édesapja ré-
vén kapcsolódik városunkhoz. Báli 
megnyitójában beszélt édesapjáról, 
dr. Ferencz Csabáról, a magyaror-
szági űrkutatás egyik úttörőjéről, 
aki - mezőberényi lakosként - haj-
danában a Szegedi Kis István Gim-
náziumban, az ország akkori egyik 
legjobb középfokú iskolájában ta-
nult. Az alma materban eltöltött 
évek indították el őt abba az irány-
ba, hogy egyike lett hazánk első űr-
kutatással foglalkozó szakemberei-

nek. De embert emberséggel és tu-
dásvággyal itt faragtak belőle, aho-
gyan azt a lányának sokszor elme-
sélte - idézte fel a díszvendég. 

A bál kezdetét jelentő ünnepi 
műsorblokkban a Belencéres nép-
táncegyüttes, Rácz Renáta helyi 
énekesnő és ifjabb Mahovics Ta-
más, szóló néptáncos tehetség lé-
pett fel. 

Dr. Pálmai tamás - aki az est 
műsorközlő házgazdája volt - a 
műsorszámok között ismertette, 
hogy a tavalyi bál bevételét mi-
lyen sokféle jótékony célra fordí-

tották. Szerepet vállaltak a Hét 
Krajcár Hétvégi Gyermekélelme-
zési Programban; Mikulás ünnep-
séggel és csomagokkal ajándékoz-
tak meg 120 fogyatékkal élő gyer-
meket Békésen, továbbá Válasz-
úton, a Kallós zoltán nevével fém-
jelzett alapítványi iskolában. több 
mázsa szenet szállítottak ki béké-
si rászoruló családokhoz. Számos 
család kapott tőlük bútort, ruhát, 
élelmiszert, könyvet, játékot, tech-
nikai eszközöket. támogattak egy 
helyi testvérpárt, ahol a nagyobb 
fivér a kisebbik gyámja. A KÉSz 
2019-ben is társszervezője volt az 
adventi gyertyagyújtás ünnepség-
sorozatnak.

A bál forgatagában lezajlott a 
jótékonysági képző- és iparmű-

vészeti alkotások, továbbá borok 
és pálinkák, valamint könyvritka-
ságok árverése. Ez mások mellett 
Szeverényi Mihály, Horváth Haj-
ni, Csuta György festőművészek, 
dr. Kovács László, Szilágyi Imre, 
Barkász Sándor, Balog Gábor-
né és Kocsor Imréné felajánlása-
inak köszönhetően valósult meg. 
Az árverésekből és a bál bevételét 
jelentő összegből az idén is szá-
mos karitatív tevékenység és ne-
mes cél támogatását tervezi a bé-
kési KÉSz. 

A bálra egyébként a városi és já-
rási elöljárók mellett más települé-
sekről polgármesterek, s több ke-
resztény felekezettől magas rangú 
képviselők is érkeztek. Jelen volt 
továbbá Dankó Béla, térségünk or-
szággyűlési képviselője. 

A zenéről és a jó hangulatról a 
tonic zenekar gondoskodott. 

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

A rendezvényt Dr. Ferencz Orsolya mi-
niszteri biztos nyitotta meg.
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 Cucu laca, a szerencsét hozó 
malac története folytatódik

Sokan a Cucu család Sárpan-
ziójában töltötték az ünnepeket, 
mert divat lett „wellneszelni” ma-
lac földön is, vendéglőben ebédel-
ni, nem otthon sütni-főzni, hanem 
kúrálódni, dagonyázni. A Sárpan-
zió nagyon is híres volt a vendég-
szeretetéről, ezért évről évre egyre 
többen malackodtak el ide és et-
tek-ittak a sok különleges takar-
mányból. Élvezték a wellness rész-
leg sárpakolásait, amelyekbe még 
különböző gyógyfüveket is kevert 
régi receptek alapján Cucu Laca 
nagymamája. Élvezték a toka- 
és sonkamasszást, a dagonyázást 
délutánonként, és a kipihent, el-
kényeztetett testnek jól esett egy 
kis malac-fitnesz esténként, amit 
a malac lányok tartottak felváltva.

Cucu  Laca mindig ott sündör-
gött a konyhában. Az ő felada-
ta volt beszerezni a hozzávalókat. 

Sokszor az egész nagy udvart be-
járta, mire sikerült mindent meg-
találnia és összeszednie. Ez nagy 
megtiszteltetés volt a családban, 
és apáról fiúra szállt a titok. Csak 
ő ismerhette meg a titkos helye-
ket, s a jelszavakat, amelyekkel 
bejuthatott a titkos, malac szem-
mel nem is látható helyekre, így 
őt fiatal kora ellenére mindenki, 
az egész nagy udvar összes lakója 
ismerte és tisztelte.

A mesét a következő lapban folytat-
juk…

Kedves gyerekek! Rajzoljatok egy 
külön lapra olyan fitnesz eszközö-
ket, amiket Cucu Maca is használ-
hatna az edzésen, például súlyzót, 
labdát, step padot, vagy hasonlót. 
Szinezzétek ki a rajzotokat! Majd 
pedig kivágva ragasszátok az aláb-
bi képre! Jó munkát nektek!

Sajttorta
története:

Hihetetlennek tűnik, ám még-
is igaz, hogy ezt a manapság oly 
trendinek tartott desszertet már 
az ókori görögök is ismerték. Saj-
tot és sajtból készült élelmiszereket 
már Kr.e. 2000-ben is készítettek. 
Sőt! Az is tudvalevő, hogy az első 
olimpiai játékokon résztvevő spor-
tolók asztalára is került ebből a fi-
nomságból, mert kiváló energia-
forrásnak tartották. Nagyon egy-
szerű összetevők képezték az alap-
ját: liszt, sajt és méz. Az első recep-
tet Athenaus jegyezte fel 230-ban. 
napjainkban számos európai, la-
tin-amerikai, ázsiai és persze ame-
rikai változata létezik az elkészíté-
sét illetően. Kultúránként és orszá-
gonként eltérő módon díszítik, töl-
tik. Így születhetett meg a ricottás-
mascarponés cheesecake Olaszor-
szágban, vagy a csokoládés Belgi-
umban, de országhatártól függet-
lenül a new York Cheesecake az 
egyik igazi klasszikus, ami zsíro-
sabb, dúsabb a társainál. Egyéb-
ként James Kraftnak köszönhetjük 
a krémsajt megalkotását. Egy lágy 
sajtféleséget szeretett volna pro-
dukálni, ám nem sikerült neki, és 
ekkor született meg a krémsajt. A 
sajttortát készíthetjük sütve, de sü-
tés nélküli verziója is akad jócskán. 
Egy örök, klasszikusnak mondható 
édességé vált, melynek népszerű-
sége töretlen és hazánkban is, még 
ha lassan is, de utat tör magának. 
Érdekességképpen: július 30-a a 
cheesecake/sajttorta nem hivatalos 
világnapja.

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 össze-
keverjük az olvasztott vajjal. A ke-
veréket 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 tál-
ba és robotgéppel egyneműsítjük. 
Legvégül adjuk hozzá a tojáso-
kat, ezzel is keverjük el alaposan. 
A krémet a kekszrétegre öntjük, 
majd előmelegített 150 fokos sü-
tőben 40-45 percig sütjük. Kihű-
lés után szeletelhető. Díszíthet-
jük gyümölcsökkel vagy öntetek-
kel, az ízlésünknek megfelelően. 
Jó étvágyat!

Rovatgazda: Horváth Hajnalka alkotóművész

Cukrász Álom
Rovatgazda: Mucsiné Fodor Hajnalka mestercukrász
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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. 
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Jótékony célú 
táncszínházi előadás

Az Energy Dance Cool Hip-
Hop Táncszínház jótékonysági 
táncgáláit rendezték a közelmúlt-
ban a Kecskeméti Gábor Kulturá-
lis Központban. A számos fellépő 
miatt egyetlen napon két gálaelő-
adás zajlott. A két programon ösz-
szesen 350 táncos mutatkozott be 
Békés mellett Békéscsabáról, Gyu-
láról és Sarkadról. Ahogyan min-
den évben, idén is jótékony célt 
szolgált a gála: a szervezők a Dr. 
Ilyés Sándor Gyógypedagógiai In-
tézményt és az Együtt Könnyebb 
Közhasznú Egyesületet kívánták 
segíteni a gyűjtésükkel.  Ajándé-

kot, játékokat, új vagy nagyon jó 
állapotban lévő használati tárgya-
kat gyűjtöttek.

A gálán a városvezetés sport-
ügyek iránti elkötelezettségéről 
Polgár Zoltán alpolgármester be-
szélt köszöntőjében. Kiemelte, 
hogy a tömegsport erősítését céloz-
za egy újabb szabadtéri fitnesz- il-
letve kondipark létesítése, és a bel-
városban rekortán futópálya építé-
se. Napirenden van továbbá a ko-
rábban sikeres sportágválasztó ren-
dezvények hagyományainak fel-
elevenítése, hogy népszerűsítsék a 
mozgást a gyerekek körében.
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Hajóval Trianonba
 A békési hajósok már a 2017-

es és a 2018-as túráikkal bebizo-
nyították, hogy igenis el lehet érni 
lakóhelyükről végig vízen haladva 
a Fekete- illetve az Északi-tengert 
is. Ezen expedíciók egyik résztve-
vője, a Szalonta hajó kapitánya, Jó-
zsa Péter, az ötletgazda, az idén azt 
tervezi, hogy hajójával Versailles-ig 
megy vízen, s ezzel a teljesítmény-
nyel adózik a Trianoni Békedik-
tátum centenáriuma előtt. Júni-
us 4-én a Kis-Trianon Palota előtt 
helyezik majd el az elcsatolt terü-
letekről összegyűjtött marék földe-

ket a magyar zászlóval. Ezután ha-
jóútjuk az Atlanti-óceánhoz vezet, 
s így válik teljessé a „Körösöktől az 
óceánig” szép eszméje. 

A Hajós Trianoni Emléktúrához 
örömest várják azon szponzorok 
jelentkezését, érdeklődését, akik-
nek ez fontos a nemzeti Összetar-
tozás Évében, és akik szívesen csat-
lakoznának bármi módon ehhez 
az egyszeri és megismételhetetlen, 
nem mindennapi vállalkozáshoz. 

Telefonszám: 0036-30/21-47-
363. E-mail: bekeskaloz@gmail.
com

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

Félezren szórakoztak a 11. Békési Sportbálon
Az elmúlt 11 évben hagyo-

mánnyá nemesedett Békési 
Sportbálnak február 8-án a bá-
li köntösbe öltöztetett városi 
sportcsarnok adott otthont. A 
bálra közel 500 vendég - sportve-
zetők, edzők, sportolók, egykori 
sportolók, szurkolók - mellett ne-
ves sportpéldaképek is eljöttek. 
Így Kammerer zoltán, három-
szoros olimpiai bajnok kajakver-
senyző, Jónyer István és Klampár 
tibor világbajnok asztalitenisze-
zők, és Pankotai Gábor, váro-
sunk egyetlen felnőtt világbajnok 
sportolója. 

A hajnalba nyúló zenés-táncos 
szórakozás fővédnöke, Kálmán Ti-

bor polgármester köszöntőjében 
a békési sportszervezetek további 

- de megújult formában történő - 
támogatásáról beszélt. 

A nyitóműsorban a Belencéres 
Néptáncegyüttes, a Linea Aero-
bic Klub és az Energy Dance Cool 
Hip-HopTáncszínház lépett fel. 
Meglepetésvendégként később 
színpadra állt még Zsombok Réka 
helyi énekesnő, és ismét hazaláto-
gatott Csordás ákos énekes. Mind-
ketten néhány remek slágerrel szó-
rakoztatták a felettébb jó hangula-
tú vendégsereget. A bálozók belé-
pőjegyük megvásárlásával a helyi 
sportszervezeteket támogatták. Az 
esten a zenét és a kiváló atmoszfé-
rát a békési énekesnővel, Molnár 
Katival felálló Show&Bors zenekar 
szolgáltatta. 

Szegfű KatalinFergeteges hangulat volt a 11. Békési Sportbálon.

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.
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Csendesül...
az igaz emBer a Hite által él

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 alap-
jai 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 ami-
kor a válasz késik is, ő bízik. Azaz kedves olvasó, te is bízzál benne, 
várd türelemmel Őt, mint Szabadítódat.  A hit több mint egy gondo-
lat, 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, vál-
toztatást, 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

Tetoválás
Az utóbbi néhány évtizedben a teto-
válás a reneszánszát éli. Persze a  te-
toválás nagyon régi jelenség az em-
bervilágban, már évezredek óta hasz-
nálják. Gyakori célja a test díszítése 
vagy éppen a törzsi hovatartozás 
jelzése. A művelet során az emberi 
bőr pigmentálását változtatják meg a 
bőrrétegekbe vitt színezőanyagok se-
gítségével.

A kilencvenes években az Alpok-
ban megtalált, mintegy ötezer éves-
re becsült férfimúmia, Ötzi már vi-
selt tetoválást: bőre párhuzamos és 
keresztre emlékeztető rajzolatokkal 
volt díszítve. A későbbi kultúrákból 
– az egyiptomiból, a mezopotámiai-
ból, a római korból, az asszíroktól és 
az ázsiai ősnépeknél – szintén fenn-
maradtak nyomai, például az agyag-
szobrok ábrázolásain és a feljegyzé-
sekben. A Krisztus előtti hatodik szá-
zadból ismert a tetoválás techniká-
jának korai leírása, amit egy orvos 
jegyzett fel. Leírása alapján a tetová-
lásra kijelölt területet először fertőtle-
nítő 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, gu-
bacsot és kénsavat használtak.

Az angol ’tattoo’ szó a Tahiti ’tatu’ 
(nyomot hagyni) szóból ered. Az eu-
rópai népeknél a tetoválás újbóli fel-
fedezése egy Polinéziából Londonba 
érkezett férfi által terjedt el az 1600-
as években. A 19. században és a 
20. század elején illegális volt a te-
toválás, elsősorban a börtönökben 
bűnözők között vált szokássá, és né-
ha még napjainkban is készítik házi-
lagosan. 

Mára már minden korú és társa-
dalmi állású embereknél találkozunk 
testdíszítéssel. Az első tetoválógépet 
1891-ben Samuel O’Rilley szabadal-
maztatta. 

A tetoválásnak - esztétikai funk-
cióján kívül - társadalmi jelentősége 
is van. A polinéziaiaknál a tetoválás 

mintája, valamint a tetovált díszíté-
sekkel 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 dí-
szes tetoválás nem borítja. Új-Zélan-
don a tetoválás annyira hozzátartozik 
az egyéni jellegzetességekhez, hogy 
a halottak emlékére faragott szobro-
kon nem az arcvonások, vagy a test-
alkat hű visszaadására törekednek, 
hanem a szoborra vésett bonyolult 

és a tetoválási mintákkal egyező mo-
tívumok mutatják meg, kit ábrázol a 
faragvány. 

Sokak számára a tetoválás nem 
csupán divat. Egyre többen vannak, 
akik azért tetováltatják magukat, 
mert így akarják kifejezni, megvaló-
sítani önmagukat. Minden egyes te-
toválás egyfajta üzenet a külvilág-
nak, de a viselője számára is fontos 
mondanivalót hordoz. Van, aki egy 
tetoválás formájában örökíti meg az 
élete egy szakaszának végét. A ré-
gi idők börtönben készített tetoválá-
sait felváltották jó ideje a szalonok-
ban készített, jó minőségű egyszínű 
vagy színes tetoválások, melyek szin-
te minden társadalmi rétegben és 
mindkét nemnél hódítanak. A min-
takészlet igen változatos, de vannak 
slágerminták. A tetováló szalonok-
ban művésztudatú személyek alkot-
nak, és egyre nagyobb szerepet kap 
a higiénia kérdése a fertőzések elke-
rülése érdekében, valamint a minő-
ségi festékalapanyagok és a modern 
technikák alkalmazása. 

Élő fortélyaink

a Békési Újság megjelenését támogatta:

Újabb százévest köszöntöttek
Kálmán Tibor polgármester sze-

mélyesen köszöntötte Szabó István 
szépkorút. 100. születésnapja al-
kalmából a településvezető átad-
ta neki a miniszteri emléklapot, és 
a családdal együtt elbeszélgettek 
István bácsi életútjáról. Kezdet-
ben kanászkodott, majd az építő-
iparban kubikosként dolgozott. 40 
éve vonult nyugdíjba, időközben 
három gyermeke, öt unokája és öt 
dédunokája született. Felesége ha-
lála óta a lánya családjával él. Ko-
rábban szeretett kertészkedni, nap-
jainkban inkább a sportközvetíté-

seket, elsősorban a futballt szereti 
hallgatni a rádióból, tévéből.
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