kéthetente
megjelenő ingyenes
közéleti folyóirat
megjelenik:
Békés, Bélmegyer,
Kamut, Murony, Tarhos
településeken
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Sorok a patikák előtt, üres polcok a boltokban, az utcákon arcmaszkkal közlekedő lakosok. Békési életképek a most kialakult
járványügyi korlátozások első napjaiban. Mára csendes kisváros képét mutatja településünk. Az emberek kezdik megérteni
a lényeget, hogy értük van minden kormányzati intézkedés: a
korlátozott ügyfélfogadás, a korán záró üzletek, az elcsendesült
kulturális, közigazgatási és más közintézmények. Cikkünkben
a mindennapi fontos tudnivalókat gyűjtöttük össze.
Rendkívüli szünet
az óvodákban
Békés Város Önkormányzata folyamatosan figyeli a gyorsan változó helyzetet és a kormányzati intézkedéseket. Az elmúlt héten számos
fontos döntést kellett meghozniuk.
Ilyen volt az elsők között a helyi
óvodák és bölcsődék rendkívüli szünete. A Békési Kistérségi Óvoda és

Közben elkezdték minden intézmény teljes körű, alapos fertőtlenítését. Minden tagóvodában, bölcsődében tartanak ügyeletet. Az
intézményekbe nem lehet belépni, a dolgozók a kapuban veszik át
a gyerekeket, és ott is adják ki. Az
ebédkiosztásnál sem érintkeznek
közvetlenül a szülőkkel. A rendkívüli szünet első körben március
31-ig tart, de szükség esetén hos�szabbítani fogják – mondta el lapunknak Béres Istvánné igazgató.

Bölcsőde intézményeibe csak azoknak szülőknek a gyermekeit fogadhatják, akik a koronavírus elleni védekezésben vesznek részt: egészségügyi, rendőrségi, tűzoltósági, kormánytisztviselő, adóhivatali munkatárs, kereskedelmi alkalmazott. A
mostani információk szerint mindössze tíz gyermek esetében volt indokolt a gyermekelhelyezés.

Látogatási tilalom
a kulturális intézményeknél
A hatékonyabb járvány-megelőzési intézkedések elősegítésére több
önkormányzati intézmény bezárá-

Képünk illusztráció.

A járványhelyzet békési vonatkozásairól

sáról született döntés. A kormányzat által elrendelt látogatási tilalom
értelmében március 16-án bezárt a
Kecskeméti Gábor Kulturális Központ, a Jantyik Mátyás Múzeum
és Galéria, és a Békés Városi Püski
Sándor Könyvtár. A munka azonban nem állt le.
(Folytatás a 3. oldalon)

Közösségi programok
valósulhatnak meg
Korlátlan étkezés és menükiszállítás
hétfőtől vasárnapig 11 és 15 óra között.

Korlátlan helyben étkezés: 1250 Ft.
Elvitel és kiszállítás: 950 Ft.

A részletekről a sajtó előtt Kálmán Tibor polgármester számolt be.

A közelmúltban tizennégy további programot támogatott a helyi bíráló bizottság. Amennyiben
a Pénzügyminisztérium is jóváhagyja a projekteket, akkor közel
63 millió forintból számos közösségi program valósulhat meg. Így
a teljesség igénye nélkül például a
Gál Ferenc Főiskola Békési Szakképző Iskolájában, a helyi plébánián, a Szent Lázár Alapítványnál, a
könyvtárban és bizonyos békési civil szervezeteknél.

Étel/Pizza/Menü házhozszállítás Békés területén ingyenes!

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

Rendezvényeket vállalunk 70 főig.

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

fizetett hirdetés

Újabb többmilliós uniós forrás érkezhet hamarosan a „Híd a Madzagosok között” című pályázat újabb
programjaira. Kálmán Tibor polgármester sajtótájékoztatóján elmondta,
hogy a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program CLLD kiírásán
400 millió forintot nyert el a helyi akciócsoport, amelyet az önkormányzat, egyes civil szervezetek, városi intézmények, vállalkozók alkotnak. Az
összeg segítségével közösségi terek
fejlesztésére és közösségi programok
szervezésére nyílik lehetőség. Ilyen
fejlesztés valósulhat meg 135 millió forintból a kulturális központban. Ös�szesen több mint 50 millió forintból
szintén közösségi teret fejlesztenek a
könyvtárban, a Békés-Dánfoki Üdülőközpont gasztro-komplexumában,
a Szent Lázár Alapítvány kreatív műhelyében, illetve a Civil Ház belső felújítása is megtörténhet.

m!

Figyele

Kuponjáték

Gyűjtse a pizzás dobozokon található pontjainkat!

5 pont után AJÁNDÉK kis pizzát, 10 pont után AJÁNDÉK óriás pizzát adunk!
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Önkormányzati hírek, felhívások
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Kívül-belül megújult a Teleky Sürgősségi fogászati ellátás
utcai tagóvoda épülete
rendelési ideje
Dr. Futó Erika és Dr. Sándor Judit fogszakorvosok ezúton tájékoztatják a lakosságot a Békés városában rendelkezésre álló sürgősségi fogászati
ellátás rendjéről.
Dr. Sándor Judit: március 23. (hétfő) 15-17 óra, március 24. (kedd) 1012 óra, március 25. (szerda) 15-17óra
Dr. Futó Erika: március 26. (csütörtök) 8-10 óra, március 27. (péntek)
13-15 óra
Helye: Békés, Vásárszél u. 2. szám alatti fogászati rendelők.

Szünetel a személyes
ügyfélfogadás
A megszépült óvodaépület előtt Balog Zoltán önkormányzati képviselő, Liptákné Öreg Anikó óvodavezető, és Kálmán Tibor polgármester.

Befejeződött az energetikai korszerűsítés a békési Teleky utcai
tagóvoda épületében. A pályázati forrásból megvalósított fejlesztés a TOP-3.2.1-16 kódszámú felhívás keretében valósult meg. Az
óvoda energiafogyasztása egy éven
belül már kimutathatóan kevesebb
lesz, mindemellett külső megjelenésében is esztétikusabbá vált az
épület.
Békés épületenergetikai beruházásaira benyújtott, több ütemben megvalósuló pályázatai részeként végezték el a Békési Kistérségi Óvoda és Bölcsőde Teleky utcai Tagóvodájának energetikai korszerűsítését. Az érintett pályázat 2.
ütemére mintegy 213 millió forint,
3. ütemére pedig mintegy 206 millió forint vissza nem térítendő támogatást nyert Békés Város Önkormányzata. Az elnyert támogatásból 17,6 millió forintot fordítottak
a Teleky utcai óvoda óvoda felújítására. Az épületen nyílászárócsere
történt, hőszigeteléssel és nemes vakolattal látták el a külső falfelületeket, és a tetőn napelemek telepítésére került sor. Mindezek mellett fűtéskorszerűsítéssel segítették az óvoda energia felhasználásának hosszú
távú csökkentését, és projekt szintű
akadálymentesítés történt.
Kálmán Tibor, Békés polgármestere elmondta, a Teleky utcai óvodán kívül további két óvo-

da, két idősek klubja, a civilház és
a Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ több épülete újult meg.
A 2012 óta benyújtott pályázatokkal a békési közintézmények szinte mindegyikét sikerült felújítani a
mai kor elvárásainak és az érintett
intézmények igényeinek megfelelően, javítva ezzel az önkormányzati
intézmények energiafelhasználását.
- Fogadóórámon nem csak megoldandó feladatokkal keresnek
meg a választókerületembe tartozó
lakosok, hanem a szülők köszönetüket fejezik ki a megújult óvodáért. A környéken lakó gyerekeket
valóban egy modern óvoda várja,
az ott dolgozó pedagógusok igényes környezetben végezhetik azt a
magas színvonalú munkát, amit az
óvoda eddig is képviselt – nyilatkozta Balog Zoltán önkormányzati
képviselő.
Béres Istvánné, a Békési Kistérségi Óvoda igazgatója hangsúlyozta, a napelemek működtetésével az
éves energiafelhasználás csökkenése már a következő egy év alatt érzékelhető lesz. Az önkormányzat
által megvalósított felújítási munkákon túl az óvoda saját költségvetéséből átfestette a konyha és a
vizesblokkok falait. Mind a Teleky
utcai, mind a Hunyadi téri óvodában a gyerekek és az óvodapedagógusok már a megújult környezetet
élvezhetik.

Az élet-és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést
okozó humánjárvány (COVID-19 fertőzés) megelőzése, terjedésének
megakadályozása, a hivatal ügyfelei és munkatársai egészségének
megóvása, és a Hivatal működőképességének biztosítása érdekében
Békés Város Polgármesteri Hivatala március 19. napjától határozatlan ideig szünetelteti az általános (személyes) ügyfélfogadást.
Tájékoztatjuk a tisztelt ügyfeleket, hogy előzetes telefonos időpont-egyeztetést követően és csak rendkívül indokolt és halaszthatatlan esetben – az ügyintézővel történt telefonos egyeztetést követően - lehetséges a személyes ügyintézés.
Kérjük az ügyfeleket, hogy ügyeiket elektronikus úton, ügy
félkapun, telefonon vagy e-mailben intézzék.
A Polgármesteri Hivatal elérhetőségei: Telefon: 66/ 411-011.
E-mail: ugyintezes@bekesvaros.hu
Az intézkedéssel kapcsolatos megértésüket köszönöm.
Tárnok Lászlóné, jegyző

Zárva a hulladékudvar
A DAREH BÁZIS Nonprofit
Zrt. a kialakult járványügyi helyzetre való tekintettel március 23tól (hétfőtől) határozatlan időre felfüggeszti a hulladékudvarok nyitva

tartását. Kérik, hogy a hulladékudvaraik átmeneti zárva tartása alatt
hulladékot az udvar elé, a közterületre ne helyezzenek, mert az illegális hulladéklerakásnak minősül.

Az ön véleménye is fontos!
Már minden békési háztartásba eljutott az a lakossági kérdőív, mellyel a nagy rendezvényekkel és az önkormányzati képviselők
munkájával kapcsolatos véleményükre kíváncsi Békés városvezetése.
Kérjük, hogy juttassák el válaszaikat akár papír alapon, akár online
2020. március 31-ig. A kitöltött papíralapú kérdőívet az alábbi pontokon elhelyezett gyűjtődobozokba dobhatják be: Polgármesteri Hivatal, Békés Városi Kecskeméti Gábor Kulturális, Sport és Turisztikai Központ, Szeki Horgászbolt, Piaci Falatozó, City Falatozó, Derűs
Ház, Gyermekjóléti Központ, továbbá a Jantyik utcai, a Csallóközi
utcai, a Dózsa utcai és a Szarvasi úti idősek klubjai.

aktuális

Békési újság
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Bezárt az uszoda
Március 19-én éjféltől nem látogatható a városi uszoda és a
gyógyfürdő. A vendégek, betegek
belépése nem lehetséges, ideiglenesen mind a vizes, mind a száraz kezeléseket felfüggesztették.
Zárva tart a piac
Ugyancsak március 19-én éjféltől a békési piac területére való belépés is tilos, az ott dolgozó
piacfelügyeleti munkatársak kivételével. A lezárás következtében a
piaci kiskereskedelem határozatlan
ideig szünetel. A területen működő kereskedelmi egységek az aktuális kormányrendelet szabályainak megtartásával végezhetnek
tevékenységet, azzal a megkötéssel, hogy a kiszolgálás és vendégfogadás csak a külső fronton, illetve bejáratokon lehetséges. A piac belső területére vendéget, vásárlót engedni szigorúan tilos! Ezt
az intézkedést járvány-megelőzési
szempontból, hangsúlyozottan az

idősebb korosztály, illetve a legveszélyeztetettebbek védelmében,
feltétlenül szükségesnek tartja a
városvezetés. Mindazonáltal a termelők és a vásárlók érdekei is fontosnak. A piacfelügyelet dolgozóival egyeztetve dolgoznak azokon a
megoldásokon, amelyek az eladók
és a vevők közötti közvetlen kapcsolatfelvételét oldhatják meg.
Ügyintézés a Hivatalban
A Békési Polgármesteri Hivatal
továbbra is végzi az ügyfelek kiszolgálását, de a kialakult helyzet-

Közérdekű információk
Ügyeletes gyógyszertár:
március 21-28. között
Oroszlán Patika (Kossuth u.)
március 28.–április 4. között
Levendula Patika (Csabai u.)
április 4-11. között
Jázmin Patika (Rákóczi u.).
A 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.

tását folyamatosan ellenőrzi Békés
Város Önkormányzata.
Orvosi ügyelet
A Békés város közigazgatási területén Központi Orvosi Ügyeleti feladatokat ellátó Alföld
Ambulance Kft. az egészségügyi
vészhelyzet idejére Dr. Kásler Miklós miniszter kérésére, az ellátásokat lehetőség szerint telefonos tanácsadás formájában teszi
meg azokban az esetekben, amelyek nem feltétlenül igénylik a beteggel való személyes találkozást.

Anyakönyvi hírek
Házasságkötés
Nem volt.
Képünk illusztráció.

(Folytatás az 1. oldalról)
A könyvtárban a dolgozók a
könyvek leltározása, a helyismereti adattár karbantartása mellett takarítják és fertőtlenítik a könyvtári
tereket, mindemellett a pedagógusok és szülők online digitális felzárkóztatásán dolgoznak. A könyvtár
minden személyesen igénybe vehető szolgáltatása szünetel, de az online szolgáltatások igénybe vehetők és él a 66/411-171-es telefon
is. A kikölcsönzött könyvek, folyóiratok, CD-k kölcsönzési határidejét online, e-mailben és telefonon is
meghosszabbíthatják. Késedelmi
díjat nem számítanak fel a zárva
tartás idejére – olvasható az intézmény közleményében.
A múzeumban folytatják a megkezdett kutatómunkát, a gyűjteményi anyag adatbázisának számítógépes rögzítését és a következő kiállítások szakmai előkészítését végzik. A Galéria, a Nagyház,
a Tájház és az Iskolamesteri lakás
tavaszi nagytakarítását is a látogatási tilalom idején oldja meg a múzeumvezetés.
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re reagálva, korlátozásokkal teszi
azt. Március 19. csütörtök reggeltől csak előzetes időpont-egyeztetés alapján történik a rendkívüli és halaszthatatlan ügyek
intézése. A személyes ügyfélfogadás a további intézkedésig szünetel. A Békési Polgármesteri Hivatal kéri az ügyfeleket, hogy telefonon vegyék fel a kapcsolatot hivatallal, a 66/411-011-es szám hívásával, valamint használják a www.
bekesvaros.hu, valamint az ohp-20.
asp.lgov.hu (e-önkormányzat) honlapon elérhető nyomtatványokat
az egyes ügyek intézéséhez.
Sporttevékenység is szünetel
Életbe lépett az a szabályozás,
amely szerint a Békés város területén lévő sportlétesítményekbe sportpálya, sportcsarnok, csónakház - való belépés lehetősége, az ott
dolgozók kivételével, az ott tartózkodás, a sporttevékenység szünetel. A város területén található szabadtéri sportparkok, tömegsportolásra alkalmas területek, grundok,
valamint játszóterek látogatása
szintén tilos. A rendelkezés betar-

Ez elengedhetetlen az egészségügyi
ellátást biztosító dolgozók egészségének, így munkaképességének
megőrzése érdekében. Az ügyelet
telefonos forgalma megtízszereződött a vírussal kapcsolatos tájékoztatás kérései miatt. Az ügyelet
a megfelelő és szükséges mennyiségű gyógyszerekkel fel van készülve
az esetleges megbetegedések kezelésére.
Betegellátás a szakrendelőkben
A Békési Gyógyászati Központ
és Gyógyfürdőben miniszteri utasításra a tervezett ellátásokat halasztani kell, így a betegek ellátására csak sürgős szükség miatt, azaz
életveszély vagy tartós egészségkárosodás elkerülése érdekében
kerülhet sor. A vészhelyzetre való
tekintettel március 17-31. között a
járóbeteg szakellátásban a következő változások érvényesek: szünetel
a tüdőgyógyászat, a neurológia, az
urológia, a szemészet, a bőrgyógyászat, a kardiológia (I. belgyógyászat), a foglalkozás egészségügy, az
ortopédia.
(Folytatás a 15. oldalon)

Elhunytak
Kovács Sándorné Nagy Anna (95
évesen), Dudás Vladislav (74, Bélmegyer), Kocsor László (74, Békéscsaba), Hőgye Imre (81), Békési Zsuzsanna Sára (79), Hrabovszki Mihály
(72, Kamut), Hajnal László (92), Kiss
Mihály (71), özv. Boda Kálmánné Fábián Erzsébet Katalin (77), Fodor Jánosné Bagi Eszter (83), Domokos Pál
János (65), Sós László (63, Bélmegyer), özv. Bajnok Sándorné Ágoston
Eszter Mária (58), özv. Gellén Jánosné Petrovszki-Lajszki Katalin (81), Budás Gábor (82), özv. Fodré Gáborné
Józsa Julianna (90).
Nyugodjanak békében!

Következő tervezett
lapmegjelenés:
április 7.

Békés, Szarvasi út 27.

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

30/2-512-102

békési-tem

Temetkezési
szolgáltatás

Békés, Piac tér 1.

Telefon: 06 -66/411-957  06-30/6355-245
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A rendelőintézetben tanácskozott a humán bizottság
Február 20-án a békési rendelőintézetben tartotta munkalátogatását a képviselő-testület egészségüggyel is foglalkozó Humán és
Szociális Bizottsága. Az ülésen Erdélyi Imola Erzsébet igazgató számolt be az elmúlt négy év fejlesztéseiről.

A hallásvizsgálat fájdalommentes. A vizsgálatokkal megerősítik vagy
cáfolják a beteg halláscsökkenésre vonatkozó gyanúját. A diagnózist audiológus szakorvos állítja fel. Megmondja milyen típusú halláscsökkenéssel áll szemben, meghatározza a halláscsökkenés mértékét, és azt is, hogy melyik, esetleg mindkét fül érintett-e. Tájékoztatást ad a várható kimenetelről és a kezelési ehetőségekről.

Mucsi András (Fidesz-KDNP), a
bizottság elnöke köszöntötte a bizottság tagjait és a megjelent képviselőket és hangsúlyozta, hogy a

gyelmet és kezdeményezte, hogy a
mellrák elleni városi akcióhoz hasonlóan legyen egy megmozdulás
a prosztatarák témájában is. Föl-

Kérdései vannak? Jöjjön el hozzánk!
A Harila Plusz Kft-t megtalálja a rendelőintézetben,
a József Attila u. 5. szám alatt.

Fotó: Gazsó János.

Rendelési idő: hétfőn és csütörtökön 14-17 óra között.
Bejelentkezés: +36-30/984-14-38

Köszönet: imával és tapssal
A Keresztény Értelmiségiek
Szövetsége (KÉSZ) hálásan köszöni az Operatív Törzs vezetőinek, tagjainak, a koronavírus-járvány elleni védekezésben
résztvevőknek – az egészségügyben dolgozóktól a rendfenntartókig mindenkinek – lelkiismeretes, önfeláldozó munkáját. További hitet, erőt, egészséget, kitartást kíván nekik a hosszú küzdelemben.
A KÉSZ – Magyarország legnagyobb keresztény, civil szervezete – minden tagja a maga
szintjén részt vesz a védekezés-

A Mucsi András vezette Humán és Szociális Bizottság a békési rendelőintézetben tett látogatást és szerzett első kézből benyomásokat az intézmény mindennapi működéséről.

ben. Ezen felül arra kér minden
állampolgárt, hogy esténként 20
órakor, az egészségügyi dolgozókat köszöntő, Olaszország után
nálunk is terjedő taps kezdete
előtt, mondjon el egy Miatyánkot az első vonalban és a háttérben küzdőkért.


Nyári időszámítás
Európában a nyári időszámítás március utolsó vasárnapján kezdődik és
október utolsó vasárnapjáig tart. 2020-ban ez azt jelenti, hogy március
utolsó vasárnapján, azaz március 29-én kell majd hajnali 2 órakor 3 órára
előre állítani az órákat.

bizottság ebben az évben is felkeres
minden városi intézményt és személyesen tájékozódnak azok munkájáról. Erdélyi Imola igazgató as�szony 2016-2019 közötti fejlesztésekről tájékoztatta a megjelenteket.
Elmondta, hogy mind a gyógyászat, mind a rendelőintézet és az
uszoda számos fejlesztésen esett át.
Minden háziorvosi körzetben van
orvos, minden szakrendelés el van
látva szakorvosokkal, felújították a
laboratóriumot és értékes eszközbeszerzésekre került sor. Nemrég
újították fel teljeskörűen a rendelő
elektronikai hálózatát, valamint kicserélték a nyílászárókat, energetikai korszerűsítésre került sor.
Molnár Gábor (MSZP) a rákszűrés fontosságára hívta fel a fi-

desi Mihály (Mi Hazánk Mozgalom) azt tartotta fontosnak, hogy
az eddigieknek megfelelően legyen
folyamatosan lehetőség a háziorvosi munkával való elégedettség kifejezésére. Polgár Zoltán (FideszKDNP) rendkívül színvonalasnak
nevezte az intézmény munkáját és
azt mondta, hogy a két közeli városi kórház árnyékában nem magától értetődő és természetes egy
ennyi szakrendeléssel rendelkező
rendelőintézet működése. Az intézményt meg kell becsülni. A városvezetés nevében támogatásáról
biztosította az intézmény vezetőjét.
A szakmai beszélgetés után a
politikusok megtekintették a szakrendelések helyiségeit és a laboratóriumot is.

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

Hívjon minket! Telefon: 00 36-30/432-20-30.

Aktuális, jegyzet

Békési újság

Jó tanácsok és köszönet
A békési felnőtt és gyermek háziorvosok köszönik a város lakosságának megértését, fegyelmezettségét és együttérzését. Tanácsaik:
- Enyhe tünetek esetén (torokfájás, nátha, köhögés, hasmenés,
hányinger, hőemelkedés, láz) esetén maradjunk otthon és telefonon kérjünk segítséget a háziorvostól. Ne menjünk a rendelőbe!
- 38 C fölötti láz, hirtelen kezdődő erős köhögés, légzési nehezítettség esetén azonnal hívjuk telefonon
a háziorvost, az orvosi ügyeletet,
vagy a mentőket. Semmiképp ne
menjünk személyesen sehová!
- A járvány idején semmilyen
adminisztratív feladatot (jogosítvány, igazolások, közgyógy igazolvány) nem intéznek a rendelő
dolgozói! A lejáró gépjármű-vezetői jogosítványok, gyógyszer javaslatok automatikusan érvényben
maradnak a járványügyi vészhelyzet alatt (a javaslatok a vészhelyzet
vége után is még 90 napig).

- A rendszeresen használt
gyógyszerek felírását is telefonon
lehet intézni az ún. e-recepttel:
az ön telefonos igénylése után azt
az orvos internetes kapcsolattal a
gyógyszertár felé láthatóvá teszi,
ön (személyi+TAJ szám), vagy valaki (saját személyijével és az ön
TAJ számával) pedig kiválthatja a
gyógyszereit.
- Kerüljék az egészségügyi intézményeket, ne kérjenek kivizsgálásokat, kizárólag orvosuk általi beutalások esetén keressék fel a
kórházi osztályokat, szakrendelőket!
- A táppénz kiállítása is rugalmasabb, táppénzes papírt csak lejáratkor kell leadni.
- A daganatos betegek, várandósok, alvadásgátlót szedők ellátása
folyamatos.

Békési felnőtt és gyermek háziorvosok rendelői telefonszámai:
Felnőtt háziorvosok:
Dr. Baranyai István
66/886-111
Dr. Bárány Béla
66/886-112
Dr. Berczi Ilona
66/886-114
Dr. Garbai Imre Gábor
66/886-116
Dr. Farkas István
66/886-115
Dr. Józsa Csaba
66/886-117
Dr. Pálmai Tamás
66/886-118
Dr. Rus-Gal Paul Ovidiu
66/886-113
Gyermek háziorvosok:
Dr. Zsilinszky Eleonóra és Dr. Tamási Adrienn
Dr. Okányi László és Dr. Lovászi Éva

66/886-110
66/886-109
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Jegyzet

Félelem
Olyan ez, mint egy Robin Cook
könyvcím. Pedig bizonyos Sergio
M. Fortes értekezik a témáról,
előbb a komfort zónánkról szólva,
arról az életről, amit ismerünk,
amit kényelmesnek tartunk. Biztonságban érezzük magunkat
benne, ám, ha ott maradunk, az
akadályozhatja a személyes és
szakmai fejlődésünket. Miért maradunk mégis benne? Ennek oka
a „félelem zónánk”.
„Ismeretlen, nem kipróbált területre lépünk, melyet az önbizalom hiánya jellemez. Félünk az
új kihívásoktól, amelyekkel még
nem találkoztunk. Ahelyett, hogy
bátran merészkednénk az ismeretlenbe, kifogásokat keresünk.
Pedig, a félelem nem feltétlenül
rossz. Készenlétben tart minket, hogy a minket fenyegető veszélyekre válaszolni tudjunk. De
a félelem bénító is lehet, könnyű
zsákmánnyá tehet minket.”
A szorongás a századunk egyik
gonoszsága, mondják. „Előre rettegünk attól, ami még meg sem
történt, és akár soha nem is fog
megtörténni.” Ismerős dolgok,
ugye? Most itt van a korona vírus. Jó ok a rettegésre, de a lelki, spirituális újjáépülésre is, ha
építő, tettekre serkentő, pozitív
stresszként kezeljük félelmünket.
Kicsit olyan, mint a keleti küzdő
sport - tulajdonképpen magunkat megvédeni tanító - egyik testi lényege: felhasználni az ellenfél
lendületét, erejét arra, hogy megsokszorozzuk a sajátunkat és sikeresen megvédjük magunk, annak ellenére, hogy gyengébbek
vagyunk látszólag. „Mert nem a
félelem lelkét adta nekünk Isten,
hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét. Ellenségeim szüntelenül bosszút lihegnek, sokan
támadnak rám kevélyen. Ha félek is, benned bízom!” Ilyeneket
olvashatunk a Nagy Könyvben.
Nem kell félni tehát. Hányszor
találkoztunk
reménytelennek
tűnő helyzetekkel, de nyugodtan mondtuk: „Ha a halál árnyé-

Pálmai Tamás
ka völgyében járok is, nem félek semmi bajtól, mert te velem
vagy.”
Most figyeljünk kicsit a „világi világunk” vezetőire is. Növekedéstámogatás lesz, nem pedig megszorítás - mondta a miniszterelnök. Elgondolása szerint
olyan intézkedéseket kell hozni, amelyek segítik az embereket
munkában maradni, tehát az állásban tartás, nem a kieső jövedelem pótlása a cél. Mert, ugye
„helyzet van”. A fertőzés terjedésének gyorsuló üteme miatt most jön a neheze, most kell
majd helytállni. „A mai vis maior
fennállása mentesít bizonyos jogi kötelezettségek alól. Ám hatványozódva növekszik az erkölcsi
kötelezettségek fontossága, amelyek minden emberre érvényesek, különösen a közéletben aktív személyekre. A próbák ideje
ez, amikor igazából megmutatkozik egy ember, egy politikus,
egy párt vagy kormány erkölcsi
tartása. Országos, globális járvány idején csak az élet védelme
számít. S nemcsak fegyelmezett
cselekvésre, életvitel-változtatásra van szükség, hanem a politikai-közéleti szereplők esetében fegyelmezett mondatokra, nyilatkozatokra, amelyeknek mind-mind
az embertársaink iránti szolidaritást kell kifejezniük.” És nem félelmet. Hanem komoly, de optimista, szeretetteli hitet. Matolcsy
János szerint Magyarország jó válságkezeléssel megvédheti a 2020as évet és megnyerheti 2021-t, aki
egyben azt is felveti, hogy miért ne
lehetne gyorsítással újraindítani a
gazdaságot? Úgy elegyen. Igaz legyen. Ne féljünk tehát. Legyünk
elővigyázatosak, óvatosak, de ne
féljünk jobban a kelleténél!
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Gyűlnek az adományok
az onkológiai eszközre
Amint a Szent Lázár Alapítvány
intézményvezetője, Kovács Ildikó
lapunknak elmondta, eddig mintegy hárommillió forint gyűlt össze.
Az adománygyűjtésnek nem ked-

tény Értelmiségiek Szövetsége,
amely százezer forintot ajánlott fel
báli bevételéből.
Az adománygyűjtés állása és
fejleménye nyomon követhető a

Lomtalanítás
A DAREH BÁZIS Hulladékgazdálkodási Nonprofit Zrt. tájékoztatja az ingatlantulajdonosokat, hogy társaságunk Békésen,
- március 28-án, szombaton, az I. körzetben (Élővíz-csatornától nyugatra, tehát a Murony felé eső részen),
- április 4-én, szombaton, a II. körzetben (Élővíz-csatornától
keletre, tehát a Tarhos felé eső részen) lomtalanítási napot tart.
A lomtalanítás alkalmával a háztartásban feleslegessé vált nagyobb
darabos hulladékokat (amelyek méreteik miatt nem rakhatók a hulladékgyűjtő edénybe) gyűjtik össze és szállítják el. Kérik, hogy a kihelyezett lom mérete akkora legyen, hogy azokat a munkatársaik kézi erővel meg tudják emelni és be tudják helyezni a hulladékgyűjtő
járműbe.
Az elszállításra váró lomot reggel 6 óráig helyezzék ki az ingatlan elé!

Minden újszülöttnek
egy facsemetét ültetnek
Elek polgármestere, Szelezsán György is csatlakozott a Szent Lázár Alapítvány
adománygyűjtéséhez, mellyel a gyulai onkológiai központ számára egy „Belly
Board” betegrögzítő berendezés megvásárláshoz nyújtanak segítséget.

vez a mondani járványügyi helyzet, hiszen a figyelem elterelődik
erről a nemes célról. Illetve mert a
közösségi kezdeményezések (például az ötletként korábban felmerült jótékonysági futóverseny, túra,
táncest) szintén nem szervezhető
és tarható meg a koronavírus-járványfenyegetettség miatt.
Mindenesetre magánszemélyek,
vállalkozók közül számosan máris
csatlakoztak a kezdeményezéshez
és célzott megkereséssel több önkormányzat is segítő kezet nyújtott, hiszen a gyulai onkológiai
központ Békés megye minden települését lefedve látja el feladatait.
A civil szervezetek is aktívan melléálltak a sugárkezelésben használatos betegrögzítő eszközt beszerzését megcélzó gyűjtésnek. Példaként említhető a Békési Keresz-

Facebook „Én is tudok segíteni!”
elnevezésű oldalán.
A Szent Lázár Alapítvány és a
Békés Megyei Központi Kórház a
Békési Újság nyilvánosságát is kihasználva kérik a lakosságot, a civil
szervezeteket, az alapítványokat,
a gazdasági társaságokat, az egyéni vállalkozókat, hogy amennyiben céljaikkal egyetértenek, adományaikkal támogassák kezdeményezésüket. A vállalkozások a felajánlott összeget adományként elszámolhatják. A felajánlásokat a
Szent Lázár Alapítvány 1173307220023852-es OTP Bank Nyrt. békési fiókjában nyitott, elkülönített
számlájára várja. A jótékonysági
gyűjtés a Szent Lázár Alapítvány
„Én is tudok segíteni!” adománygyűjtő akciójának keretében valósul meg.
Sz. K.

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

Polgár Zoltán alpolgármester kezdeményezésére bevezetik a
„Mert fából lesz az erdő” faültetési
programot. Erről döntött Békés Város Képviselő-testülete a legutóbbi ülésén. A program lényege, hogy
minden békési lakcímmel rendelkező újszülött kaphat egy facsemetét,
amit a család vagy az önkormányzat által kijelölt helyen ültethet el,
vagy haza viheti és otthon gondoskodhat róla. Ez utóbbi esetben egy
gyümölcsfát fognak kapni. Első lépésként minden 2020-ban született

csecsemő szülőjét, gondviselőjét felkeresik majd a védőnők egy adatlappal, amelyen nyilatkozhatnak arról, hogy részt kívánnak-e venni a
programban. Várhatóan ősszel valósul meg az idén született újszülöttek fáinak elültetése, tekintettel arra, hogy ez a faültetés legideálisabb
időszaka. A grémium tervei szerint
a közös faültetésen a „fatulajdonos
babák” is részt vennének a szüleikkel együtt. A program összhangban
áll a kormány által meghirdetett fásítási elképzeléssel is.


hirdetmény

Amint a Békési Újság korábban megírta, a békési Szent Lázár Alapítvány és a Békés Megyei Központi Kórház adománygyűjtő akciót indított útjára. Egy onkológiai betegek vizsgálatát segítő eszköz
beszerzése a céljuk, melynek értéke mintegy 12 millió forint.

Interjú

Békési újság
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Békési sorsok, békési arcok
A varázsfuvolás

A hangszerén is csodákra képes, magával ragadja a hallgatót, de kedves mosolya, életteli vidámsága, bájos személyisége úgyszintén elvarázsol mindenkit. Egyszerű, ám annál beszédesebb otthonában kedélyesen elcsevegtem vele, róla. Kiről is van szó? Timkó Sára fuvolatanárnőről.
- A zeneiskola híres a versenyeredményeiről. Te hogy viszonyulsz a megmérettetéshez a tanítványaiddal?
- Legszívesebben megyei versenyekre viszem a gyerekeket, azokon mindig szép eredményeket
érünk el. Csak olyan erőpróba elé

lyen hangszerre alkalmas. Szinte a
születésemtől fogva zene vett körül. Az egész családomat átszőtte
a zene szeretete. A nővérem zongorázott, a nagynéném zongoratanár volt, az édesapám hegedült, az
édesanyám szívből énekelt munka
közben. Hatévesen elkezdtem én is
a zeneiskolát. Kilenc voltam, amikor eldőlt, hogy mi lesz a hangszerem, ami végigkísér pályámon. Innen már egyenes út vezetett Szegedre a konziba, majd Pécsre, ahol
1985-ben diplomát szereztem.
Mindjárt Békésre kerültem tanítani, s bár Békéscsabán laktam és át
kellett naponta járnom, az életem
nagy részét mégis e kedves városkában éltem. Három éve, hogy én
is békési lakos lettem.

állítom a tanítványaimat, ami nem
töri össze őket, amiből profitálhatnak és kellemes élményt jelent számukra.
- Biztosan van olyan, aki a hatásodra zenei pályát választott.
Biztatod őket erre?
- Van olyan, aki a zenei pályát
veszi célba, de csak annak ajánlom, aki az életét nem tudja másként elképzelni. Természetesen
őket tőlem telhetően támogatom,
segítem. De aki nem elég „megszállott”, az inkább tekintse a zenét az önkifejezés eszközének, az
örömszerzés forrásának és ne legyen minden áron zenész.
- Nem csak tanítasz tudtommal, hanem zenekari tag is vagy.
Mesélnél erről?

Fotó: Gazsó János.

- Annyi hangszer van. Miért
pont a fuvolát választottad?
- Azért, mert a furulyatanárnőm azt mondta, hogy fuvolásnak
való vagyok. Én inkább fagottozni
szerettem volna, de egyrészt kicsi
voltam hozzá, másrészt különböző adottságoktól függ, hogy ki mi-

- Valóban mindig is része volt az
életemnek a zenekari együtt muzsikálás is. A békéscsabai úttörőzenekarban kezdtem, majd az Ifjúsági és a Vasutas Fúvózenekar következett. A Békés Banda előtt a
Balassi Zenekarában, kb. 15 évig
a Jókai Színház zenés darabjaiban
fuvoláztam. Jelenleg tagja vagyok a
Prima-díjjal kitüntetett Békés Megyei Szimfonikus Zenekarnak is.
Sajnos ez utóbbi komoly gondokkal küzd. Kevés a zenész a megyében és a pénzhiány is befolyásolja
a működését. Nincsenek állandó
próbák, inkább csak egy-egy fellépés előtt tudunk összejönni. S persze a Békés Városi Ifjúsági Fúvószenekarban is ott vagyok, sőt igyekszem kinevelni mindig az utánpótlást. Álmom egy fuvolaegyüttes,
ahol anyukák és gyermekeik játszanának együtt, főként a maguk
örömére és esetleg megmutatnák a
városnak is, mit tudnak együtt.
- Meglehetősen aktív személyiségnek ismerlek. Városi rendezvény,
Bétazen, karácsonyi koncert…
Honnan van ennyi energiád?
- Valójában nincs bennem túl
sok aktivitás. Fuvolatanár barátnőm az, aki még mindig gyakorlásra ösztönöz. Közös műsorokra is készülünk. Szerintünk, amíg
vállalhatóan tudunk bármit közvetíteni abból, amit szeretünk és
érték, addig igenis részt kell vennünk mindenben. A zene színesíti az életet, emeli egy rendezvény
színvonalát, hangulatát. Akiknek
lehetőségük van ebben részt venni, azoknak meg is kell tenniük. S
ez alatt nem feltétlenül a komolyzenét kell érteni, hiszen kollégáimmal most egy nyilvános koncertre készültünk a növendékeinkkel,
ahol ismert filmzenékkel szórakoztattuk volna az érdeklődőket.
Sajnos a fennálló népegészségügyi
helyzet miatt nagy bánatunkra el
kellett halasztanunk.

- Milyen embernek tartod magad? Bagoly László szerint egy lelkes, pozitív, naprakész, kiváló minősítésű pedagógus vagy, akit szeretnek a gyerekek és visszajárnak
hozzá.
- Én is így látom magam.
- Magánéleted van egyáltalán
ennyi elfoglaltság mellett?
- Hogyne lenne. Van néhány jó
barátom. Szerető testvérem a családjával. Van egy kedves, odaadó
férjem, Lipcsei Imre, aki tősgyökeres békési a Malomasszonykertből.
Öt éve találtam rá, mikor már nem
is reménykedtem a szerelemben.
Van egy csodás kamaszlányom, Eszter, aki a Mezgébe jár, pincér szakra. Ők biztosítják a mindennapok
programjait és életem értelmét. Szeretünk erdőkben, a Körös-parton,
csendes, kies vidéken együtt barangolni. Hálás vagyok Istennek, amiért rátalálhattam életem párjára,
akire mindenben számíthatok.
Gugé
Következő beszélgetőtárs: Surman
László író-költő, lelkipásztor.

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

Adószám: 18392607-1-04.

hirdetmény
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hírek, interjú

Békési újság

Önkormányzati hirdetmény.

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.

Staféta

NÉVJEGY

Rovatgazda:
Serfecz Dávid

Név: Filó Viv ien
Foglalkozás: asszisztens
Kedvenc film : Egy kis szív esség
Kedvenc zene: mindenevő
Kedvenc étel, ital: avokádó, jeges káv é
Kedvenc kön yv: két örök kedvencem Dap
hne
du Maurie rtől a Rebecca , és Emily Bron
tëtól az Üvöltő szelek
Kedvenc hely: a természe t
Kedvenc idő töltés: nyelvta nulás és utazás
- Milyen út vezetett el oda, ahol
most tartasz?
- Békéscsabán születtem, és egészen a tízes éveim végéig ott éltem.
Édesanyám egyedül nevelt minket az öcsémmel. Két művészlélekkel nem lehetett egyszerű dolga,
de a gyereknevelés nehézségei mellett mindig akadt valami, amiben
megélte kreativitását, engem is ösztönözve, hogy a megszokottól lehet
egy picit eltérően is szemlélni a világot. A középiskola alatt alkalmazott grafikát tanultam. Az itt töltött
öt évem során egy teljesen új világ
nyílt meg előttem: a művészetben
kezdtem megalapozni és megtalálni,
hogy ki is vagyok én. Középiskolás
éveim végére egy új szenvedély talált rám: az angol. Úgy döntöttem,
az egyetemet nem képzőművészeti iskolában kezdem meg, inkább
új vizekre eveznék, és így Szegeden

Hírek

az amerikanisztika szakot jelöltem
meg első helyen a felvételi űrlapon.
A művészeti tagozat egy új világot
mutatott be, míg az egyetem egy új
univerzumot nyitott a számomra. A
tanáraim bátorítására nemzetközi
tanulmányok szakon folytattam tanulmányaimat, ami ennek az időszaknak a megkoronázása volt.
- Mit tartasz az eddigi legnagyobb sikerednek?
- Tanulmányaim befejeztével valamennyi tanárom kerekedő szemekkel nézett rám, amikor elmondtam, hogy Békésre jövök
haza. Ekkor még én magam sem
tudtam, itthon hogyan helyezkedem majd el a szakmámban. Békéstől sok mindent kaptam már:
férjemmel új családomat, és az első szárnybontogatásaimat is itt, az
önkormányzat falain belül kezdtem meg. Manapság az Orszá-

 A koronavírus terjedése miatt a Magyar Kosárlabdázók Országos
Szövetsége március 13án felfüggesztette valamennyi versenysorozatát az utánpótlás korosztályokkal bezárólag. Az elnökség úgy döntött, hogy
befejezettnek nyilvánítja a 2019/2020-as bajnokságokat minden korosztályban, mindkét nemben. Bajnokot nem hirdetnek, ahogyan kieső sem lesz idén. A
Békési SZSK U23 csapata a szövetség weblapjáról
szerzett információk alapján a Férfi NB II. Keleti csoportjában a hatodik helyen fejezte be a bajnokságot,
16 lejátszott mérkőzésen szerzett 22 ponttal.

 Nők a képzőművészetben címmel nyílt kiállítás
Békéscsabán, a Csabagyöngye Kulturális Központban nemrégiben. A Békéstáji Művészeti Társaság által szervezett tárlaton a békési Görgényi Éva alkotásai is láthatók. Mellette Bányai Inez, Csuba Anita, F.
Pásztor Gyöngyi, Kónya Kincső, Szereday Ilona és
Udvardy Anikó alkotásai úgyszintén a kiállítóterem
falára kerültek.

 Mintegy ötvenen adtak vért március 17-én délután
Békésen, a Barta udvarban megtartott véradáson – írta meg a beol.hu. Az esemény egy része valójában irányított véradás volt, nyolcan segítették egy helyi lakos
műtétjét ilyen módon, a többiek pedig azért jöttek,
hogy általánosságban támogassák a műtéteket, a ne-

 A Békési Rendőrkapitányság rendőrei március 9-én
koraeste előállítottak egy békési férfit, mert a gyanú
szerint szóváltás után ellökött és többször megrúgott
egy nőt. A nő nyolc napon belül gyógyuló sérülést
szenvedett. A rendőrség a 39 éves férfi ellen garázdaság és testi sértés miatt indított büntetőeljárást.

hezedő helyzetben embereket mentsenek. A
szervezők a kétméteres
távolságtól a fertőtlenítésig minden előírást
betartottak.

Fotó: Gazsó János.

Ebédrendelés
a Polgármesteri
Hivatal konyhájától

9

gos Cigánymissziónál dolgozhatok, ahol sok minden más mellett
az egyetemen tanultakat is tudom
kamatoztatni. Sikernek azt tartom,
hogy akárhányszor is feje tetejére
állt körülöttem a világ, kitartással, hittel és szorgalommal tudtam
túljutni az akadályokon, megoldást
találva a kérdőjelekre.
- Hogyan képzeled el az életed
10-20 év múlva?
- Alkotó ember szeretnék maradni, mások javát szolgálva. Ahogy a
Bibliában a zsoltáros is megfogalmazta, az én célom is, hogy kezem munkája maradandóvá váljon. Erre fogok
törekedni a következő években is.
A Stafétát Rabatin Balázsnak
adom tovább.

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

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

HÍZOTT KACSA
konyhakészen,
szép
májjal

rendelhető!

Húsvétra is.
Tel.: 00 36-30/466-83-69.
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hirdetés

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

Lapunkban KIZÁRÓLAG olyan
ingatlanhirdetéseket teszünk közé,
amelyben FELTÜNTETIK
AZ INGATLAN IRÁNYÁRÁT is.
Megértésüket köszönjük.
Ingatlan 2 millió forintig
Borosgyáni IV. tavon tótulajdon eladó. Irányár:
400 ezer Ft. Tel.: 30/919-49-07.
Rosszerdőn lakható ház gyümölcsössel eladó.
Irányár: 1,8 millió Ft. Tel.: 20/39-23-451.
Ingatlan 2-5 millió Ft között
Kövesút mellett, Murony felé tanya eladó gyümölcsössel, 13 AK szántóval. Irányár: 2,2 millió
Ft. Érd.: 70/218-59-72.
780 m2-es telken, felújításra szoruló kis ház telekáron eladó, 2,5 millió Ft-ért. Csak készpénzes
vásárlás lehetséges. 30/30-57-955.
Ék utcában felszerelt garázs eladó. Irányár: 2,6
millió Ft. Érd.: 70/295-55-59.
Ingatlan 5-7 millió Ft között
Frekventált helyen, 1000 m2-es portán, összkomfortos, másfélszobás ház eladó. Akár bútorozottan is. Irányár: 5,8 millió Ft. Érd.: 30/37669-50.
Kertes ház eladó 6,5 millió Ft-ért vagy tömblakásra csere érdekel. Tel.: 70/36-11-973.
Damjanich u. 16. szám alatti jó állagú 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.
Váradi u. 30/1. szám alatti, összkomfortos családi ház eladó 8,5 millió Ft-ért. Érd.: 20/77073-40.
Vegyes tüzelésű, háromszobás ház eladó há
romfázissal, 9 millió Ft-ért. Tel.: 30/293-27-51.

Békési újság

Apróhirdetések
tú ház eladó 23,5 millió Ft-ért. Érd.: 30/55243-77.

Kiadó ingatlan
Békéscsabán belvárosi, igényesen berendezett
lakás kiadó. Tel.: 30/92-55-888.
A Fáy utcában garázs kiadó. Tel.: 66/413-974.

Kert, szántóföld
Malomasszonykertben 2252 m2 (6 kvadrát) bekerített kert eladó. Háromfázis, fúrt kút, zárt felépítmény. Irányár:1,8 millió Ft. Érd.: 70/279-6226.
Nagykertben 1218 m2 gyümölcsös és gazdasági épület eladó, ásott kúttal, villannyal. Érd.:
30/262-09-12.
Malomasszonykertben kert eladó gazdasági
épületekkel. Érd.: 30/468-73-38.
Murvahelyen gyümölcsöskert kis házzal, pincével, villannyal, kúttal eladó. 30/495-49-62.
Sebőkben kert eladó kövesúthoz közel. Épület,
háromfázis, fúrt kút. Érd.: 70/365-42-06.
Sebők-kertben zártkert eladó. Tel.: 20/20-60161.
Sebőkben 1195 m2-es zártkert termő gyümölcsössel, nyaralóval, pincével eladó. Víz, villany,
kamra, WC. 70/645-31-79.

Jármű, alkatrész
Opel Astra 1984. évj. 14, benzines eladó. 30/8530-170.
Régi motorkerékpárt vennék: MZ, Simson, Jawa,
Pannónia, egyéb. Maximum 50 ezer Ft-ért. Tel.:
20/49-521-73.
5,5 LE Honda rota eladó. Rota kapával, járókerékkel, kocsival elvihető. Érd.: 30/279-46-96.
Mindenféle motorkerékpárt veszek bontásra 30
ezer Ft-ig. Tel.: 30/513-19-56.
MTZ 50-es, 80-as és 82-es traktoralkatrészek
eladók. Érd.: 66/411-857, este.
Újszerű elektromos rokkantkocsi eladó. Tel.:
70/218-59-72.
Lakókocsi műszakival, teljes felszereltséggel
(klíma, mikró, tévé, hűtő, aggregátor, elősátor)
eladó. 20/520-15-40.

Ingatlan 10 millió Ft fölött
Családi ház eladó. Irányár: 12 millió Ft. Tel.:
20/36-49-517.
Rákóczi u. 18. szám alatti háromszobás, sarki
ház eladó 17 millió Ft-ért. Központi fűtés, garázs.
Érdeklődni ott.
Háromszobás, nappalis ház eladó a Posta u. 14.
alatt 18 millió Ft-ért. Tel.: 70/385-78-70.
Málna utca végén, kertkapcsolatos, háromszobás, kétfürdőszobás, kétgarázsos, jó állapo-

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

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: március 31. kedd 12 óra

Állat
Japán tyúkokat vagy kistestű díszbaromfi tyúkokat keresek megvételre. Tel.: 30/433-79-89.
Tavaszi kapirgálós kakasok eladók. Érd.:
30/279-46-96.

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.
Szobafestést, mázolást vállalok kiváló minőségben, kedvező áron. Kis Zoltán Tel.:
0036-30/843-2790.

Munkát keres, ajánl
Faipari munkást felveszünk. Tel.: 20/396-66-42.
Békési kisgazdaság állatgondozót keres felvételre. Tel.: 30/410-40-12, 30/48-48-044.
Kerti és házkörüli munkát keresek. 70/519-8754.

Egyéb
Akció! Száraz kemény konyhakész tűzifa
eladó. 3000 Ft/mázsa. Tel.: 0036-20/39666-42.
Vadonatúj Valdo Café Kelly kapszulás kávéfőző
30 db Gimoka kapszulával eladó 18000 Ft-ért,
vagy tabletre cserélném. 30/54-29-954.
Alig használt, gurulós, faszenes gömbgrill eladó.
Ár: 4500 Ft. Tel.: 70/279-39-73.
Eladó: 3 db rádió (üzemképes is), mini szovjet
tévé, sok gyerekjáték, 19. századi híres magyar
festők képeinek nyomatai, napozóágy, lóca,
pad, hokedli, hetvenes évekbeli május elsejei
felvonulásokról fényképek, egyebek. 20/44573-48.
Egyaknás, rozsdamentes, csurgatós mosogató
eladó. Érd.: 70/532-46-97.
Eladó: rekamié, háromrészes ülőgarnitúra, előszobafal, gázpalack, ablakszárnyak, női bundák,
munkásbakancs, vas virágállvány, szilva- és barackpálinka. Érd.: 30/905-49-14.
Vásárolnék régi disznótoros asztalt, hústokot,
lócát, padot, gyaluasztalt, satupadot, teljes hagyatékot, 2 dl-es és 5 dl-es szódásüveget, szerszámokat, húsdarálót, háború előtti pénzérméket, katonai tárgyakat. Tel.: 30/245-69-25.
Eladó: konyhai sarokülő, 28-as mountain bike
kerékpár, 28-as női hajlított vázú bicikli, két
rotakapa járókerék. 30/27-28-342.
Eladó: hurkatöltő, fateknő állvánnyal, 40 l-es zománcos fazék, fémvázas műbőrhuzatú ülőpad.
Érd.: 70/414-31-39.
Műkő virágváza párban eladó, temetőbe vagy
teraszra alkalmas. Tel.: 30/813-03-94.
Asztalsparhert, teatűzhely, konyhabútor, szobabútor eladó. 30/533-63-46.
Egy hónapot használt önhajtós Otto Bock kerekesszék eladó. Beülő szélessége: 40 cm. Ár: 30
ezer Ft. Érd.: 70/243-09-93.

Eladó: kis terménydaráló, 8-as és 10-es húsdaráló, 2 db fateknő, 20 l-es öntöttvas lábas, műanyag kannák több méretben. Tel.: 70/94-95581.
Dohányzóasztal, étkezőgarnitúra 6 db székkel.
Érd.: 30/43-42-297.
Eladó: 1200 W-os fűnyíró kosárral, női kerékpár,
benzines fűnyíró kosárral. Rotára cserélhető.
30/27-28-342.
240 cm hosszú betonoszlopot vennék. 30/74097-24.
Eladó: 28-as férfi kerékpár, üvegezett erkélyajtó,
150x190 cm-es üveges ablak. Tel.: 30/59-20-397.
Légpuskát vennék 10 ezer Ft-ig. Rossz, régi is
érdekel. Tel.: 30/513-19-56.
Eladó: rácsos gyerekágy, gyerek etetőszék,
üstház, tolókapa, 80 m-es hosszabbító. Tel.:
20/440-53-28.
Eladó: női és férfi kerékpár, mázsa, permetező,
gázmelegítő, háromajtós ruhásszekrény, zöld
konyhaszekrény, színes és fekete-fehér tévé, rácsos kiságy, 10 cm széles nagy szivacs. Rákóczi u. 18.
Eladó: 2 db 28-as kerékpár, tálalószekrény, gáztűzhely. Érd.: 30/43-42-297.
Eladó: KITE palántanevelő tálca (176 és 240es), valamint forgóborona. Tel.: 20/53009-10.
Jó állapotú, teljesen felszerelt 20-as KTM lány
kerékpár eladó. Tel.: 20/426-60-50.
Monarchia korabeli kard eladó. Ezüstpénzt, rézmozsarat, légpuskát beszámítok. Tel.: 20/49521-73.
Elöltöltős Indezit mosógéphez dobot keresek
megvételre. Tel.: 30/29-97-907.
Bejárati ajtó, középszőnyeg, dohányzóasztalok,
Lucznik lábbal hajtós varrógép, befőttes üvegek
(8 dl, 1,7l) eladó. Tel.: 70/612-83-74.
Eladó: 2 db 1,5 mm-es cementvályú, 6 m-es 5/4
colos horganyzott vascső ásott kúthoz, Pannónia motorkerék (500 Ft/db). 70/236-35-37.
Slavia légpuskát vennék 15 ezer Ft-ig. Tel.:
20/495-21-73.
Vadonatúj 10 kg-os nagykalapács eladó. Érd.:
66/411-857, este.
Eladó: munkaasztal székkel, műanyag napozóágyak, egy pár súlyzó, fűrészek, műanyag bödönök. Tel.: 30/272-43-50.
Alig használt, újszerű benzines fűnyíró eladó.
Tel.: 30/648-39-12.
Eladók: leánderek, porszívók, szagelszívó, villany- és gázbojler, szőnyegek, konyhai és szobabútor. Érd.: 66/643-333, 50/117-48-62.
Eladó: üzemképes mosógép, üzemképes színes
tévék, szekrénysor, kocsiba gyermekülés, betonkeverő. Tel.: 70/230-45-75.
Táskavarrógép, vaságy matraccal, 2 db vasvályú eladó. Tel.: 30/907-40-66.
Schwinn Csepel kempingkerékpár újszerű állapotban eladó. Érd.: 30/826-77-80.
Japán motoros permetező tömlőkkel, tartállyal,
kocsira szerelve eladó. Tel.: 70/224-71-91.
Tolikapa, Sever vízszivattyú, bontott betonkerítés eladó. Tel.: 30/214-75-81.
Eladó: VRF-530-as vízszintes gatterfűrész piaci
lehetőséggel betegség miatt kedvezményesen,
sürgősen, valamint vasipari keretes fűrészgép,
ipari ponthegesztő. 20/520-15-40.
Fürjketrec 20-25 madár számára eladó. Tel.:
70/224-71-91.
Eladó: kis mázsa, piaci méreg, bolti mérleg, kerti
kézi eke, zománcos üst, lemezüst, lámpabúrák,
fali petróleumlámpa, lakatosszerszámok, horgászbotok, orsók, régi villáskulcsok, olajfestmények, temperafestmények, akvarellfestmények. Révész u. 17. Tel.: 66/413-716.
Álló virághenger váz (150 cm) eladó. Tel.:
70/224-71-91.

Felhívás, hirdetmény

Békési újság
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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
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

TOP-5.1.2-15-BS1-2016-00002
„Helyi Foglalkoztatási Együttműködések a Békési Járásban”
Ha Ön régóta munkát keres, és a következő csoportok egyikébe tartozik:
• alacsony iskolai végzettségű,
• vagy 25 év alatti fiatal,
• közfoglalkoztatott,
• 50 év feletti, tartós munkanélküliséggel veszélyeztetett
• foglalkoztatást helyettesítő támogatásban, vagy ápolási díjban részesülő,
• GYESE-ről - GYED-ről visszatérő,
• roma, vagy inaktív
és szeretne jelenlegi élethelyzetén változtatni, keresse a foglalkoztatási paktum szolgáltatásait:
• munkaerő-piaci szolgáltatások
• képzési támogatás
• vállalkozóvá válás támogatása
• bérköltség- és bértámogatás
• munkába járáshoz kapcsolódó utazási költségtérítés
További információ Békési Járási Hivatal
Foglalkoztatási Osztályán:
• Telefon: (66) 411-747
• Cím: 5630 Békés, Múzeum köz 1.
• Weboldal: Békési Járási Hivatal
Foglalkoztatási Osztály

A könyv kiadását
az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatta.

PÁLYÁZATI KIÍRÁS
A Békési Újságot kiadó Családért Alapítvány a 2021-es Békési Kalendáriumhoz
pályázatot ír ki magánszemélyeknek.

Az irodalmi pályázat címe: „Múltunk darabkái a jövőnk építőkövei”
Pályázni lehet a témában elkészített visszaemlékezésekkel, novellákkal,
költeményekkel maximum 2 gépelt oldalon.

A fotópályázat címe: „Apró részletek Békésről”
Pályázni lehet egyedi fényképekkel (legfeljebb 10 db archív vagy mai felvétellel,
papíros vagy digitális formában), vagy 5-8 darabból álló,
egyetlen témában elkészített fotósorozattal.

A pályázatok beadásának határideje: 2020. július 1.
A legjobb írások, valamint fotók és fotósorozatok belekerülnek az ősszel megjelenő
2021-es Békési Kalendáriumba, készítőket a kiadvány ünnepélyes bemutatóján megjutalmazzuk!

A pályamunkák
eljuttathatók:
- személyesen
a felnőtt könyvtárba
- postán
a Családért Alapítványnak
címezve
(5630 Békés, Petőfi utca 20.)
- elektronikusan
a bekesiujsag@gmail.com címre
Elvárásunk, hogy a digitális fotók
hosszabbik oldala minimum 2000
pixel legyen. A papírképeket
készítőiknek visszaadjuk.
Legyen ön Békés legsikeresebb
állandó kiadványának,
a 16. alkalommal megjelenő
Békési Kalendáriumnak
a szerzője!

Hirdetmény

Békési újság
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Évtizedek óta a kosárfonás bűvöletében
Gyerekkora óta benne van a kosárfonás közegében és hosszú évtizedek óta hivatásszerűen látóhelyre, a másik Budapestre, egy közterüleűzi ezt a kézművességet Végh Sándor Ferenc, aki interjút adott a Békési Újságnak.
ti adventi életképhez. Ez nem igazi kosárfonás
körében nagy becsülete van a kézműves termékeknek. Ezt nem lehet összekeverni az olcsó
kínai meg lengyel tömegáruval! Sok vásárlóm
visszajár hozzám. Szoktam bemutatókat is vállalni, és vallom, hogy bizony a mai gyerekeket is
meg lehet fogni a kosárfonással. Pár alapfogást

a szerző felvétele.

- Családodban, a felmenőid között voltak
kosárfonók?
- Nagyapám, Végh Imre, még a dédapámtól otthon tanulta a kaskötést, aztán kijárta a
békési királyi kosárfonóiskolát és kaskötőként
is dolgozott, mert akkoriban arra volt kereslet.
Tőle apám, Végh Mihály leste el a fogásokat,
hiszen már gyerekkorától besegített neki. Így
aztán apám is kosárfonó lett, de ő már a háziiparnál dolgozott. Mi hatan voltunk testvérek,
közülünk öten tudjuk fonni a kosarat, bár hivatásszerűen már csak én vagyok a pályán.
- A családi példa megvolt tehát. Egyértelmű
volt a számodra a pályaválasztás?
- Egészen fiatalon tíz évet húztam le a cipőipari ktsz-nél, és csak a rendszerváltozás után
fogtam bele a kosárfonásba. Nálam is, mint sokaknál, ez jelentette a menekülés útját a munkanélküliség elől. Kialakítottam a műhelyemet,
és az azóta is ott, de jó időben főleg a házam udvarán készítem termékeimet.
- Könnyen sikerül azokat értékesíteni?
- A viszonteladóknak kezdetben főleg karkosarakat készítettem, többféle modellt, de
mostanra kibővült a „repertoárom”. Sokféle
terméket készítek, és számos eredeti ötlettel,
kéréssel keresnek meg. Mostanában egy betonkerítés vessző betételemeit készítettem el.
Egy családi háznál pedig beltéri boltíves térelválasztó készítésére kértek fel, ami nagyon
szépre sikerült, mindenki elégedett volt vele.
Pósteleknél, a természetvédelmi részen, egy
kis házikót fontam, meg jurta alapokat. Ezt
a pósteleki munkát társadalmi munkában csináltam meg, mert olyat is szoktam. A legtöbb
termékemet azért vásárokban és piacokon értékesítem, a feleségemmel közösen.
- Mi most a trend a kosáráruknál, mit keresnek a vevők?
- Divatos a hántolatlan vesszőből készült kosár, a skandináv stílusú dizájn, az aszimmetrikus formák. Én szívesen készítem a régi, hagyományos békési kast, borítót, aszalót, és ezekre
is könnyen találok vevőt. Virágtartóból, virágállványból sokféle modellt készítek. Népszerű
az általam kitalált formájú madáretetőm is, és
még hosszan sorolhatnám. Én csak hántolatlan
vesszőt használok, amit magam vágok le és készítek elő a munkához.
- Hol lehet megtalálni téged a termékeiddel?
- Piacokra, kézműves vásárokba járunk a feleségemmel, szerte az országban. Ahová egyszer
eljutunk, oda mindig visszahívnak. Az ilyen vásárok szervezőinek körében és a vásárlátogatók

Végh Sándor Ferenc munka közben.

megtanulva, saját kis terméket tudnak előállítani, amit örömmel visznek haza, nagy sikerélményt ad nekik.
- Mióta és miért készítesz állatfigurákat?
- Pár éve foglalkozom ezzel. Készítettem
már húsvéti dekorációhoz nyúlfigurát nagy
méretben, adventi dekorációhoz angyalfigurát. Két életnagyságú szarvas került ki a kezeim közül. Az egyik Szegedre került egy vendég-

technika, inkább nagyon vékony vesszőből készített „szoborféleség”. A figura alapja is ves�sző, és az egészet magam találtam ki. Aprólékos és hosszadalmas munka, ami nagyon leterheli a figyelmemet. Ezt nem lehet tömegtermelésben csinálni.
- Szereted a munkádat?
- Nagyon szeretem! Csinálnám reggeltől estig. Csak a feleségem fog vissza olykor. Azt szeretem, hogy változatosat alkothatok. Nincs két
teljesen egyforma termék. A tucatgyártást nem
is vállalnám. Sokan azt hiszik, hogy a kosárfonás monoton, unalmas, de szerintem nem az.
Én szeretem az egyéni megkereséseket, a kisszériás vagy egyedi munkákat, az egésznek a kreatív részét.
- Igaz, hogy külföldről vársz vendégeket, akiket a fonási technikáid érdeklik?
- Németországból, München mellől, egy szabad alkotóműhelyből jelentkeztek nálam, hogy
megnéznék a békési kaskötést, mert az minden bizonnyal nemcsak hungarikum, hanem
egyedülálló a világban. Szeptemberre vártam
őket, de a mostani vírus világjárvány miatt ezt
e percben bizonytalannak érzem. A piacok, vásárok is visszaszorulnak majd a járványügyi
helyzet miatt. Úgy érzem, fel kell készülnöm,
hogy hónapokig nem tudjuk értékesíteni az elkészített áruimat.
- Van a családban, aki követ a pályán?
- Sajnos nincsen. Három lányunk született, és
mindegyikük más területen találta meg a boldogulását. Bánatomra nem is Békésen élnek.
Mindhárman önállóak, már felnőttek. Nekik
nem tudtam átadni a kosárfonást, de én jó harminc év után is szeretem, sőt élvezem csinálni. Nem akarom abbahagyni ezt a mesterséget.
Amíg csak erőmből telik, készíteni akarom a
kosártermékeket.
Szegfű Katalin

Néhány a Végh Sándor Ferenc által készített kosármunkákból.
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Rovatgazda: Horváth Hajnalka alkotóművész

Cucu Laca kalandos útjai
az udvarban folytatódnak...
Laca megpillantva a „Retekrét” feliratot, egyből a hasára gondolt, meg
is bökte Édesapja vállát és megkérdezte,hogy megkóstolhatja-e. Csak ekkor vette észre, hogy a fatábla alatt egy kisebb fabodé álldogál, amiből egy
hosszú láb kandikál kifelé meglehetősen sárosan... A retket folyamatosan
kell locsolni, mert nagyon szereti a vizet, de a hirtelen esett sok víztől hajlamos a kirepedésre, s azt már nem szívesen tálalnák fel a Sárpanzió puccos
vendégeinek. Így nagyon kell vigyázni a megfelelő vízmennyiségére, ezért
Egér Emil kétóránként végigjárta a rétet és pár csepp esővizet csepegtetett
minden reteknek. Hát ezért volt olyan sáros a lába. Felesége, Etel is éppen
a bódé felé közeledett a friss reggelivel, amit Laca orra megint csak kiszimatolt. Csámcsogni kezdett, mintha érezte volna a szájában a reggeli ízét,
s Etelka meg is sajnálta. Hallva korgó pocakját, megkínálta őket! Felébredve Emil is csatlakozott a jóízű lakmározáshoz, s közben beavatták Lacát
az első titokba, hogy a retket csak este szabad fogyasztani, mert különben
meggyötri a testet! Laca fogta is a kis firkafüzetét és egyből beleírta az első
titkot, amit majd meg kell jegyeznie és sosem szabad elfelejtenie, miszerint
a retket, bármelyik fajtáját csakis este szabad megennie!
Reggeli után neki is láttak a szedésnek, tele lett a zsák egy-kettőre. Szedtek hónapos retket, jégcsap retket, fekete retket, volt ott még
jó néhány fajta, de azok most nem szerepeltek Haczacáré listáján, így
nem kerültek bele a zsákba. Szedés után egy nagy kerti csapnál Emil
megmosta őket, hogy ne legyenek sárosak, s így kerültek, tisztán, levelestől a zsákokba. 
A mesét a következő lapban folytatjuk...
Kedves Gyerekek! A feladat: 3 sor retket rajzolunk, az elsőnél folytatjuk a
sort, hogy jól megtanuljuk, hogyan is kell, ahogyan Cucu Laca is csinálta. A
másodiknál magunktól rajzolunk egy teljes sort a végéig, és a harmadik sorban
már ki is színezzük a retkeket! Ügyeljünk, hogy a távolságok azonosak legyenek, mert így fog szépen mutatni! Lehet külön lapra is dolgozni színes ceruzával,
vagy aki szeret az festékkel, vagy krétával! Használjatok sok szép színt, hogy
minél színesebb legyen, s mire végeztek, olyan szépen tudtok majd retket rajzolni, mint Cucu Laca!

Békési újság

Cukrász Álom

Rovatgazda: Mucsiné Fodor Hajnalka mestercukrász

Gundel palacsinta
Hozzávalók
A palacsintához:
 2 db tojás
 240 g liszt
 3 dl tej
 1dl szóda vagy szénsavas ásványvíz
 1 teáskanál vanília kivonat
 1 citrom héja
 1 csipet só
 40 g kristálycukor
 2 evőkanál olaj
A töltelékhez:
 40 g mazsola
 1 dl tejszín 30%
 1,5 dl rum
 120 g kristálycukor
 180 g dió
 20 g kandírozott narancshéj
 1 teáskanál fahéj
A csokoládéöntethez:
 100 g étcsokoládé
 3 db tojássárgája
 30 g vaj
 2,5 dl tej
 80 g kristálycukor
 30 g kakaópor
 3 evőkanál rum
 1 teáskanál vanília kivonat
 60 g vaj a sütéshez
Elkészítés
Először a palacsintát készítjük
el. A lisztet, a cukrot, a tojásokat,
a sót, citromhéjat, vanília kivonatot és a tej felével keverjük csomómentesre a tésztát. Ha már csomómentes a tészta, adjuk hozzá
a maradék tejet és a szódát vagy
ásványvizet is. Végül adjuk hozzá
az olajat is és keverjük simára. A
palacsinta tésztát tegyük a hűtőszekrénybe pihenni két óra hos�szára. Pihentetés után keverjük
át a tésztát, ha nagyon besűrűsödött, hígíthatjuk kevés tejjel vagy
szódával. Süssük ki a palacsintá-

kat. Jöhet a töltelék! Áztassuk be
a mazsolát langyos vízbe. A diót
pirítsuk meg, az egyik felét daráljuk le, a másik felét durvára vágjuk fel. Egy serpenyőben melegítsük fel a tejszínt és a cukrot. Ha
már felolvadt a cukor, adjuk hozzá
a diót, fahéjat, narancshéjat, rumot és a mazsolát, majd alacsony
lángon, folyamatosan kevergetve,
addig, amíg össze nem áll a töltelék. Tegyük félre, hűtsük ki! Már
csak a csokoládé öntet elkészítése maradt csak hátra. Vízgőz felett olvasszuk fel a csokoládét a
tejjel. Ha megolvadt, vegyük le a
tálat a vízgőz felől. Adjuk a csokihoz a tojássárgájákat és gyorsan
keverjük el benne! Vigyázzunk,
a csoki ne legyen túl forró, mert
különben a tojássárgája kicsapódhat. Jöhet bele a cukor, kakaópor,
vaj és a rum. Alaposan elegyítsük!
Ezután visszatesszük a vízgőz fölé
és sűrűsödésig keverjük. Hagyjuk
kihűlni!
Tálalás
Töltsük meg a palacsintát a töltelékkel, hajtsuk háromszög alakúra. Kevés vajon pirítsuk meg a már
betöltött palacsinta mindkét oldalát. Tegyük tányérra és öntsük le a
csokoládémártással. Kevés porcukorral megszórhatjuk, de tálalhatunk mellé tejszínhabot, gyümölcsöket is. És íme, elkészült a palacsinták királya! Jó étvágyat!

Aktuális

A járványhelyzet békési vonatkozásairól
lattartási jogait, azonban az ebbe a
körbe tartozó személyes kapcsolattartás esetén a szolgáltató köteles
megtenni mindazokat az intézkedéseket, amelyek a fertőződés veszélyét a lehető leghatékonyabban
csökkentik. Felhívják a lakosság figyelmét arra, hogy az érintett személyek kötelesek a szolgáltató ennek érdekében tett intézkedéseiben együttműködni.

Látogatási tilalom
Országos látogatási tilalom a
fekvőbeteg-ellátó
egészségügyi
szolgáltatóknál, a szociális intézményeknél, valamint a fogyatékossággal élőket ellátó intézményeknél. A legveszélyeztetettebb
korosztály egészségének védelme
érdekében látogatási tilalmat rendeltek el a Magyarország területén
működő összes fekvőbeteg-ellátó
és bentlakásos szolgáltatást nyújtó szociális intézményben. A látogatási tilalom nem érinti a betegek és gondozottak egyéb kapcso-

Segítsük az időseket!
Békés Város Önkormányzata
is elérhetővé tette a „Segítségre
szoruló idős bejelentése” űrlapot.
Az elektronikus űrlap segítségével gyorsan jelezhetik a lakosok az önkormányzat felé, ha
egy idős embernek segítségre
van szüksége. Akár családtag,
ismerős, szomszéd is jelezheti ezt
az elektronikus felületen. A „Segítségre szoruló idős bejelentése”
űrlap az E-Önkormányzat portálon érhető el. A megfelelő önkormányzat kiválasztása után az

Vírus és kiskert
Vacsora előtt gyakran
mondta édesanyám: szaladj ki a kertbe és hozzál
be zöldhagymát, retket.
Gyerekként örömmel
tettem ezt, kis szakértőként úgy húzkodva ki a finom, friss,
illatos ennivalót, hogy közben gyérítsek is és a legnagyobbakat szedjem fel, hisz így a maradék kisebbeknek is lesz helyük növekedni.
Mindez a mai vírustól és felvásárlási láztól terhelt napjainkban
jutott eszembe és beszélgettem is
erről a Békési Kisgazdakör vezetőjével. Egyetértettünk, hogy bizony Békésen is sok a megműveletlen, parlagon heverő kiskert, pedig
mennyivel olcsóbb, egészségesebb a
saját termelésű zöldség, gyümölcs.
Nem beszélve arról, hogy mennyivel inkább szolgálja a járvány megelőzését, ha a jó levegőjű, szellő járta kertben dolgozgatunk, mint a
bevásárlóközpont zsúfolt, emberek

által teleszuszogott levegője, kik közül egy, ha vírushordozó, megbetegíthet egy települést is akár.
Elszoktunk az öngondoskodástól. Könnyebb a
mindent azonnal, készen elkényeztetett állapotában élni. De ennek
ára van. Mint ahogy annak is, ha a
fánkon, földünkben termett és nem
permetezett terményt esszük, vagy
a nagy, sötét, földalatti szinteken,
vegyi anyaggal érlelt valamit. Most
„helyzet” van. Féltjük idősebb szeretteinket. Hogy otthon maradjanak, meséltessük őket, hallgassunk
tanácsainkra. Aztán vegyük elő a
rozsdásodó kerti szerszámokat és
lássunk neki. Görbe sorocska, nem
egyből teljes siker? Sebaj. Menni
fog. Két-három ágyás egy kis családnak eleget terem. Nagyon jól fog
esni a szöszmötölés. Hát még az első saját íz! Lássunk neki! Megéri.
Dr. Pálmai Tamás

Ügyindításra kattintva tölthetik
ki az űrlapot.
Felfüggesztik
a zöldhulladék-gyűjtő edények
kiosztását
Biztonsági okokból a lakosság
egészségének védelme érdekében
a DAREH Bázis Hulladékgazdálkodási Nonprofit Zrt. a Békésen
meghirdetett zöldhulladék-gyűjtő edények kiosztását határozatlan időre felfüggeszti.
Kommunális szolgáltató
A Békési Kommunális Szolgáltató (BKSZ) Verseny utca 4. szám
alatti személyes ügyfélfogadása az új típusú koronavírus további terjedésének megakadályozása
miatt további rendelkezésig zárva
tart. A lakbérek kifizetésére a Petőfi utca 4. szám alatti ügyfélszolgálati irodában lehetséges. A telefonos ügyfélszolgálat (66/411-174)
továbbra is elérhető, és e-mail is írható (bksz@bekesvaros.hu).

Ne hagyják magukat átverni!
Békés Város Önkormányzata
minden Békésen élő, 70 éven felüli lakos részére írásos tájékoztatót küld ki. Sajnos úgy tűnik, csalók tűnhetnek fel, akik egyebek
mellett fertőtlenítés vagy mintavétel ígéretével próbálják becsapni
az időseket. Az országos hírekben
is felbukkantak ilyen információk.
Ez szélhámosság. Ne engedjenek
be ilyen embereket otthonaikba!
Sőt, azt se árulják el, hogy egyedül
vannak!
Csak hiteles forrásból
tájékozódjanak!
A koronavírus okozta járvánnyal
kapcsolatos intézkedésekről, teendőkről, leghitelesebb és naprakész
információt nyújt a koronavirus.
gov.hu oldal, városunkat érintő
döntésekről pedig figyeljék a be
kesvaros.hu és a bekesmatrix.hu oldalakat, valamint a városvezetés és
a Békési Újság Facebook-oldalán
megjelenő közleményeket.

A Békési Református
Egyházközség sajtóközleménye
A Békési Református Egyházközség – a központi utasításnak
megfelelően – a járványveszély elmúlásáig sem istentiszteleti, sem
egyéb alkalmakat nem tart meg.
Ezek ellensúlyozására az egyházközség elnöksége az alábbi intézkedéseket hozta:
– a gyülekezet Facebook oldalán
(„Békési Református Gyülekezet”) napi áhítatok elolvasására
van lehetőség,
– a Békés TV minden héten hétfőn 17 órától, szerdán 10 órától
és szombaton 17 órától korábban
felvett református istentiszteleteinket sugározza,
– a Békés TV március 29-től minden vasárnap a szokott időpontban
(délelőtt negyed tíz órától) az előző héten az üres templomunkban
felvett teljes istentiszteletet leadja.
A lelkészi hivatal ügyintézése zavartalan és folyamatos: hétfőtől
péntekig 8-12 óra között tartunk nyitva.
Katona Gyula, esperes-lelkipásztor

Archív fotó.

(Folytatás a 3. oldalról)
A pszichiátria csak hétfői napon
fogadja a halaszthatatlan kezelésre
váró betegeket. Változatlan rend
szerint működik a II. belgyógyászat, a sebészet, a fül-orr-gégészet,
a nőgyógyászat, a reumatológia,
az ultrahang, a röntgen diagnosztika és a laboratórium – tájékoztatott Erdélyi Imola Erzsébet igazgató.
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Csontlágyulás, csontritkulás
Az orvosi szakirodalom a csontállomány csökkenését csontritkulásnak
(osteoporosis) vagy csontlágyulásnak (osteomalacia) nevezi. A csontban mindkét esetben csökken a keménységet, szilárdságot biztosító, főleg kalciumfoszfátot tartalmazó ásványi só. A csontlágyulás leggyakoribb
kiváltó oka a D-vitamin hiánya. Ez a
kalcium csontba való beépüléséhez
szükséges.

gyasztás, a mozgásszegény életmód
negatívan hat a csontok erősségére.
A hasi elhízás miatt magasabb az
esély a csontritkulásra, a férfiaknál
is! Ha túl sok állati eredetű fehérje és
foszfor kerül a szervezetbe, az akadályozza a kalcium beépülését, tehát
nagyobb mennyiségben kerülendők
például a szénsavas üdítők, az ömlesztett sajtok, a konzervek és a húskészítmények.

Csontlágyulás esetén a hiányos
ásványtartalmú csont fokozatosan
felpuhul, ezért meghajlik. A csontritkulás oka ugyanakkor nem egyértelműen tisztázott. Nőknél rendszerint
a menopauza után jelentkezik, férfiaknál ritkább. Ezért kialakulásában
feltehetően hormonális tényezők is
szerepet játszanak. Hazánkban kb.
600 ezer női és 300 ezer férfi beteg szenved osteoporosisban, a betegséggel összefüggésben kialakuló
csonttörések száma évi 80 ezerre
tehető. A csontritkulás további kiváltó oka lehet a csontvelőgyulladás, a
csonttuberkolózis és az ízületi gyulladás, valamint a csontok csökkent
igénybevétele, vagyis a kevés mozgás is. Nehéz kiszűrni, kezdeti stádiumában még röntgenfelvétellel sem
diagnosztizálható. Rendszerint véletlenül fedezik fel, valamilyen röntgenvizsgálat során, általában éppen
az osteoporosis miatt elszenvedett
csonttörés kapcsán. Kockázati tényezők: a hormonháztartás zavara, bizonyos gyógyszerek, mozgásszegény
életmód, gyakori fogyókúra, kevés
napfényben töltött idő, kalcium- és
D-vitaminszegény táplálkozás, örökletes hajlam. Bizonyítható, hogy a dohányzás, a túlzott kávé- és alkoholfo-

A csontritkulás szerencsére ma
már jól karban tartható a kialakult
betegség megfelelő gyógyszerekkel,
gyógytornával és egészségtudatos
életmóddal. A vényköteles gyógyszerek ugyan nagyon fontosak a betegség kezelése szempontjából, de mellettük nagy jelentősége van a kiegészítő kalcium- és D-vitaminpótlásnak.
Mivel eszünk kalciumot? Tej és tejtermékek, növényi eredetű élelmiszerek, olajos magvak (mogyoró, dió,
mák), teljes halkonzervek (szardínia,
sprotni).
Ne feledjük: a csontritkulás visszafordíthatatlan folyamat! Mivel tünetek
alig észlelhetőek – ezért is nevezik
„néma járványnak” – a már kialakult
csontritkulás kezelésének elsődleges
célja a további állapotromlás megakadályozása, a csonttörések kockázatának csökkentése. Az elvesztett
csonttömeg nem, vagy csak nagyon
korlátozott mértékben építhető vis�sza. Érdemes a megelőzésre figyelni. Mozgással, táplálkozással és bizonyos anyagok bevitelével sokat tehetünk. A folyamat megelőzésében, lassításában szerepe van a kalciumnak,
a D-, a C-, a K2- és a B6-vitaminnak,
a magnéziumnak, a folsavnak, valamint a mangánnak.

Képünk illusztráció.

Különleges az idei nagyböjtünk és húsvétvárásunk. Mint mindig, a hamu jelének magunkra vételéve, és szívünkbe fogadásával kezdtük a böjtöt, de ennek különleges súlyt ad az idén a koronavírus járvány, amely felkiáltójel: emberi létünk sérülékenységére figyelmeztet. Azzal szembesít,
hogy nem mi vagyunk abszolút urai életünknek, de a természetnek és a
történelemnek sem. Arra int, hogy ajánljuk önmagunkat, szeretteinket,
egész életünket és minden embert Isten irgalmas szeretetébe. Akár élünk,
akár meghalunk, egyaránt az Úréi vagyunk. (Római levél 14,8). Azé az
Úré, aki szenvedett, meghalt és feltámadt értünk. Felszólít: térjetek meg
és higgyetek az evangéliumban!
A világ mostani rendje a könyörtelen versengésre, a félelemkeltésre, a
legfőbb hatalom és befolyás megszerzésére épül. Ez a szembeállítás logikája. A vírusfertőzés tapasztalata alapjaiban kérdőjelezi meg ezt, s felhív
a gondolkodásmód és erkölcsi beállítódás megváltoztatására. A járvány
mindenkit érint. A gazdag embert éppúgy, mint a szegényt, a muszlim
vagy keresztény hívőt éppúgy, mint az ateistát. Az általános gazdasági visszaesés, rendezvények, oktatás szüneteltetése még nem a folyamat
vége. A baj közös, a megoldás is csak közös lehet. Arra ösztönöz, hogy a
gazdasági és politikai érdekek helyére a maradandó erkölcsi értékek kerüljenek. A közös baj egy új és igazságosabb rend kialakítása felé indíthat
el. A kérdés az, hogy készen áll-e az emberiség a megtérésre.
Ebben a helyzetben a keresztény ember a feltámadt Úr Jézus irgalmas
szeretetébe ajánlja önmagát, övéit és minden embert. Imádkozik a betegekért, orvosaikért, ápolóikért, a betegségben elhunytakért. Imádkozik a fertőzés megszűnéséért és a hatásos gyógyszer mielőbbi kifejlesztéséért. Imádkozik a népek vezetőiért, a megtérésért, a gondolkodásmód
átalakulásáért és az erkölcsi tisztulásért. Egy 2020-as emlékezetes, igazi
Húsvétért.
Puskás Attila, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Kar
dogmatikai tanszéke vezetőjének írása alapján összeállította: Pálmai Tamás.

