
2020. április 7.  XXVIII. évfolyam 7. szám

kéthetente 
megjelenő ingyenes 
közéleti folyóirat 

megjelenIk: 
Békés, Bélmegyer, 

kamut, murony, tarhos 
településeken

Dr. Bocskay Árpád 
Békés új aljegyzője 

A Békési Polgármesteri Hivatal 
aljegyzőjévé nevezték ki a széleskörű 
munkatapasztalattal rendelkező dr. 
Bocskay Árpádot. A 48 éves jogász 
szakember többek között az egyko-
ri Nemzeti Erőforrás Minisztérium-
ban akkreditációs főreferensként, a 
Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál ve-
zető elemzőként, ezt követően a Ma-
gyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. bé-
késcsabai irodájában irodájában me-
nedzserként dolgozott. Ez év január-
jától a Békési Polgármesteri Hivatal 
igazgatási osztályát vezeti. Kétgyer-
mekes édesapa, akinek az ultrafutás 
és a kerékpározás a hobbija.

Telefonos szakorvosi 
távkonzultáció

Erdélyi Imola Erzsébet igazgató tájékoztatása szerint a Békési Gyógyá
szati Központ és Gyógyfürdő március 30-tól kezdődően a járványügyi 
vészhelyzet elhárulásáig a stabil állapotú krónikus betegek számára az ed
dig szünetelő szakrendeléseken tanácsadást biztosít telefonos szakorvosi 
távkonzultációval. 
Az alábbi szakrendelések biztosítják az ellátást szakorvosi távkonzultáció 
alapján:
PSZICHIÁTRIA: Hétfő, kedd, csütörtök és péntek 8-14 óra között dr. Panari 
Ildikó pszichiáter főorvos hívható. Telefon: 66/ 886-126.
KLINIKAI PSZICHOLÓGIA: elektronikus bejelentkezés a makraia@gmail.
com e-mail címen Kocsor Andrea klinikai szakpszichológusnál.
BŐRGYÓGYÁSZAT: Hétfő, kedd, szerda és csütörtök 8-14 óra között dr. 
Mihucza Marianna bőrgyógyász adjunktus szakorvos hívható. Telefon: 66/411-430.
REUMATOLÓGIA: Hétfő, szerda és csütörtök 8-14 óra között dr. Urbancsok 
Judit reumatológus főorvos hívható. Telefon: 66/886-095.
TÜDŐGYÓGYÁSZAT: Minden hétköznap 7-13 óra között dr. Pánczél István 
tüdőgyógyász főorvos hívható. Telefon: 66/ 411-024.
NEUROLÓGIA: Minden hétköznap 7-13 óra között dr. Wagner Erzsébet neu-
rológus főorvos hívható. Telefon: 66/886-099.
UROLÓGIA: Hétfő, szerda, csütörtök és péntek 8-14 óra között dr. Bartóki 
László urológus főorvos hívható. Telefon: 66/886-105.
FÜLORRGÉGÉSZET: Hétfő, kedd, szerda, csütörtök 7:30-13:30 óra között 
dr. Kovács Péter fül-orr-gégész főorvos hívható. Telefon: 66/886-097.
SZEMÉSZET: Hétfői napokon 15-19 óra között dr. Szilágyi Mária szemész szak-
orvos a sürgős eseteket (vörös szem, hirtelen látásvesztés, szemsérülések) ellátja 
előzetes telefonegyeztetés nélkül.

Változatlan munkarendben működnek az alábbi szakrendelések: II. BEL
GYÓGYÁSZAT, SEBÉSZET, NŐGYÓGYÁSZAT, ULTRAHANG, RÖNT
GEN DIAGNOSZTIKA, LABORATÓRIUM.
A járványügyi vészhelyzet miatt az egyes szakrendeléseken történő ellátásokra 
továbbra is csak sürgős szükség esetén (életveszély vagy tartós egészségkárosodás 
elkerülése érdekében) kerülhet sor.  

Közvetítő szerepet vállal a városvezetés
A békési piac ideiglenes bezárása miatt Polgár 

Zoltán alpolgármester kezdeményezésére elké-
szült a napokban egy olyan adatbázis, melyre a he-
lyi termelők, őstermelők önkéntes jelentkezéssel 
kerülhettek fel, megjelölve, hogy milyen terméke-
ket szeretnének értékesíteni, milyen szolgáltatást 
vállalnak, és hogyan lehet őket elérni. A városve-
zetés célja ezzel, hogy segítsen a vevők és eladók 
közötti kapcsolatfelvételben és kapcsolatteremtés-
ben. A helyi termelők listája a www.bekesvaros.hu 
oldalon és lapunk 3. oldalán tekinthető meg. 

Az adatbázis a jelenleg fennálló helyzetben 
érvényes szabályok figyelembe vételével készült. 
Az esetleges kormányzati szigorítások életbelé-
pésével kénytelenek lesznek azokhoz igazítani – 
áll a városvezetés közleményében. Kérik, hogy 
mindenki felelősen, a szabályok betartásával vé-
gezze az árusítást és a vásárlást, szem előtt tart-
va a legfőbb célt, a kórokozó terjedésének meg-
akadályozását. 

Vigyázzunk egymásra!
(Adatbázis a 3. oldalon) 

Következő tervezett lapmegjelenés: április 21. 

A rendkívüli helyzetben is 
minden olvasójának békés 
húsvéti ünnepet kíván 
a Békési Újság 
szerkesztősége!
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Anyakönyvi hírek
Házasságkötés
Fehér Jácint és Fekete Edit, Illés 
Krisztián és Horváth Emese, Fülöp 
Dániel és D. Nagy Borbála, Horváth 
Szebasztián és Fekete Rozália, Sza-
bados Mihály és Antóni Gréta, Laka-
tos Gyula és Antóni Magdolna Rená-
ta, Farkas Sándor és Mészáros Mari-
anna, Novák András és Püski Edina.

Sok boldogságot kívánunk!
Elhunytak
Szűcs László (78 évesen, Murony), 
Pálinkás Lászlóné Szatmári Anna 
(61).

Nyugodjanak békében!

Közérdekű információk

Ügyeletes gyógyszertár
április 4-11.  
Jázmin Patika (Rákóczi u.)
április 11-18. 
Turul Patika (Piac tér)
április 18-25. 
Oroszlán Patika (Kossuth u.).

Gyógyszertári ügyelet
Hétfőtől-péntekig 18-20 óráig, vasár-
nap 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.

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

folyamatosan induló e-learning tanfolyamok
Bejelentkezés telefonon:

Pogoszov Miklós +36-20/312-35-96

Tájékoztatás a Szociális 
Szolgáltató Központtól

A Békés Városi Szociális Szol-
gáltató Központ ezúton tájékoz-
tatja a lakosságot a járvány mi-
att kihirdetett vészhelyzet idején 
a legfontosabb nyitvatartási idő-
pontokról és ügyintézési lehetősé-
gekről a Jantyik Mátyás u. 1. szám 
alatti intézményére vonatkozóan.

Ügyfélfogadás elsősorban te
lefonos és elektronikus kapcso
lattartási formában történik. 
Bejelentkezés: 66/411-562 vagy 
70/337-1186 telefonszámon, vagy 
a bvszszk@gmail.com elektroni-
kus levélcímen, hétfőtől csütör-

tökig 8-16 óráig, pénteken 8-12 
óráig.

Önkormányzati segély igény
lése csakis a Segélyes Iroda udvar 
felől megközelíthető részéről le-
hetséges személyesen, a jogosult-
sági feltételek igazolásával. Segély-
igénylési napok: hétfőn 8-12 órá-
ig, szerdán 12-16 óráig.

Krízis telefonszám (a nap 24 
órájában folyamatosan): 0036-
20/619-7071.

A ügyfélfogadási idő a Kor-
mány aktuális intézkedéseinek 
hatására változhat.  

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

20/399-78-09.  
Honlap: 

www.bekesiallatvedok.hu

Adószám: 
18392607-1-04.

Név Elérhetőség Mód Termékek Megjegyzés

Lipcseiné 
Varga Erika 
Malomkerti 
kecskesajt

lipcseinevargaerika@gmail.com
 X. ker. Malomasszonykert 7.

0036-70/315-73-47

Háztól 
és házhoz 
szállítás.

lágy sajtok, paranyica sajt, sonkás sajttekercs, orda 
túrós sajttekercs, érlelt sajtok, joghurt, körözött, 
krémsajt golyók, sajtkrémet natúr és snidlinges 

ízben, kecsketej, sertés vékony és vastag kolbász, 
füstölt szalonna, császárszalonna, füstölt orja, 

kötözött sonka, húsvéti parasztsonka, angolszalonna

Komárominé 
Korcsok Mária

komarominekorcsokmariakatalin@
gmail.com

Kispince utca 47.
0036-30/410-40-12  
0036-30/484-80-44

Háztól 
és házhoz 
szállítás.

tehéntej, túró, tejföl, gomolya, trappista, parenyica, 
hàzi sajtok, joghurtok, krémturó, krémsajt, 
kopasztott baromfik, füstölt- vékony- vastag 

kolbászok, csülök, sonkák, 
húsos és kenyérszalonna

Rácz Ágnes
bekesifurj.baromfi19@gmail.com

Nyíl utca 33.  
0036-20/575-40-41

Háztól élő fürj, fürjtojás
A megrendelt áru átvétele előtt 

telefonos, e-mailes időpont-egyeztetés 
szükséges.

Püski Imréné puskiimrene@freemail.hu
0036-70/457-48-63

Háztól 
és házhoz 
szállítás.

füstölt vékony és vastag kolbász, egyéb füstölt ter-
mékek: szalonna (húsos, sima), csülök (csontozott), 
csontos, nyúlja, feje, farok, füstölt sonka (3-4 kg), 

füstölt combdarabok

A kért árut péntek esti szállítással 
házhoz viszem. Telefonos 

megbeszélés szerint helyben is 
kiszolgáljuk vásárlóinkat. 

A délutáni órákban várom hívásaikat.

Fábián János Tárház utca 83.
0036-70/948 8096 Háztól fűszerpaprika Kiszerelés: 

10 dkg, 25 dkg, 50 dkg, 1kg.

Vágási 
Istvánné

szilvi1976@gmail.com
Hajnal utca 64. 

0036-30/235-02-65

Háztól 
és házhoz 
szállítás.

virágcsokrok, virágboxok, cserepes virágok, 
koszorúk, sírcsokrok, illatszer-kozmetika

Nyitva tartás a hét minden napján: 
9-15 óráig. 15 óra után csak 

díjmentes kiszállítás vehető igénybe 
telefonos egyeztetés után. 

Szamos Lajos
szamos.lajos@freemail.hu

Veres Péter tér 3.
0036-30/664-32-38

Háztól 
és házhoz 
szállítás.

cserepes muskátli,  
hamarosan: virág- és zöldségpalánták

Nyitva szombat kivételével 
9-15 óra között. 

Házhoz szállítás 5000 Ft fölött.

Hegyesi Gábor 
és Hegyesi 
Gáborné

hegyesineedit@gmail.com
Kalászsor utca 4.

0036-30/239-16-81

Háztól 
és házhoz 
szállítás.

muskátlik, akasztós virágok, egynyári virá gok, 
paprika-, paradicsom- és egyéb zöldségpalánták, 

vegyes vágott savanyúság, káposztával töltött 
paprika, karfiol, almapaprika, pepperóni paprika, 

macska piros és cseresznyepaprika

Kiszolgálás az ide vonatkozó törvények 
betartásával 8-17 óra között. 

Házhoz szállítás megbeszélés szerint.

Seres Gábor Lánc utca 11.
0036-30/636-46-73 Háztól műszaki árucikkek Nyitva 8-18 óra között.

Oláh Zoltán Csokonai utca 3.
0036-20/343-72-12

Háztól és 
házhoz 
szállítás.

füstölt vékonykolbász, füstölt vastagkolbász, 
csont nélküli füstölt sonka, füstölt császárszalonna, 

sima füstölt szalonna, apró savanyú káposzta 
és fejes káposzta

5000 Ft értékű vásárlás fölött 
a házhoz szállítás ingyenes.

Nagy János jnagy1970@gmail.com
0036-70/248-98-59

Háztól és 
házhoz 
szállítás.

szamóca Májusban és júniusban.

Közvetítő szerepet vállal a városvezetés
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Stihl fűkasza, feszültségszabályozó eladó. Ben-
zines szivattyú ingyen elvihető. 20/429-79-77, 
30/643-27-56.
Eladó: Robi 55-ös rotakapa tartozékokkal és 50 
l-es üvegballon. Tel.: 20/20-60-161.
Nyolc pótkocsinyi hároméves birkatrágya in-
gyen elvihető. 30/225-23-39.
Eladó: munkaasztal székkel, műanyag napozó-
ágyak, egy pár súlyzó, fűrészek, műanyag bö-
dönök. Tel.: 30/272-43-50.
Kisbálás hereszéna eladó. 30/425-00-24.
Eladó: 1200 W-os fűnyíró, 28-as női hajlított 
vázú bicikli. Benzines fűnyírókosárra, rotára 
cserélhető. 30/27-28-342.
Eladók: 4 db faszék, 5 db vaslábú szék eladó, 
5000 Ft/db. Videofilmek és videolejátszó eladó. 
Érd.: 70/216-37-03.
Eladó: rekamié, háromrészes ülőgarnitúra, elő-
szobafal, gázpalack, ablakszárnyak, női bundák, 
munkásbakancs, vas virágállvány, szilva- és ba-
rackpálinka, szódás üvegek. Érd.: 30/905-49-
14.
Eladó: VRF-530-as vízszintes gatterfűrész piaci 
lehetőséggel betegség miatt kedvezményesen, 
valamint vasipari keretes fűrészgép, ipari pont-
hegesztő. 20/520-15-40.
Középszőnyeg, dohányzóasztalok, Lucznik láb-
bal hajtós varrógép, befőttes üvegek (8 dl, 1,7l) 
eladók. Tel.: 70/612-83-74.
Eladó: rácsos gyerekágy, gyerek etetőszék, toló-
kapa, 80 m-es hosszabbító. Tel.: 20/440-53-28. 
Konyhai sarokülő, 28-as mountain bike, racsnis 
járókerék, 300 l-es fagyasztóláda, gáztűzhely el-
adó. 30/27-28-342.
Eladó: fenyő polcrendszer (irányár: 25 ezer Ft), 
széphangzású, sokfunkciós elektromos zongo-
ra-orgona (irányár: 45 ezer Ft). Egy nagy üve-
ges teraszajtó tok nélkül elvihető. Érd.: 70/216-
37-03.

Ingatlan 2 millió forintig

Békés-Rosszerdőn lakható kis hétvégi ház gyü-
mölcsöskerttel eladó. Irányár: 1,8 millió Ft. Tel.: 
20/39-23-451.

Ingatlan 2-5 millió Ft között

780 m2-es telken, felújításra szoruló kis ház te-
lekáron eladó, 2,5 millió Ft-ért. Csak készpénzes 
vásárlás lehetséges. 30/30-57-955. 

Ingatlan 5-7 millió Ft között

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. 
Váradi u. 30/1. szám alatti, összkomfortos csalá-
di ház eladó 7,5 millió Ft-ért. Érd.: 20/770-73-40.

Ingatlan 10 millió Ft fölött

Malomvégesi részen 400 m3-es telken kétszin-
tes, 3,5 szobás, ebédlős, nappalis, garázsos, 
összközműves ház eladó vagy kisebbre cserél-
hető. Irányár: 12,95 millió Ft. Érd.: 70/216-37-03.

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

Ingatlan 

TiszTElT olvAsóiNk! 
lapunkban kizÁRólAG olyan 

ingatlanhirdetéseket te szünk kö zé, 
amelyben FElTÜNTETik 

Az iN GATlAN iRÁNYÁRÁT is.  
Megértésüket köszönjük.

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

Ingatlant Keres
Fiatal pár egy-másfél szobás lakást keres albér-
letnek. Tel.: 30/953-54-72.

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.

Szobafestést, mázolást vállalok kiváló mi-
nőségben, kedvező áron. Kis Zoltán 0036-
30/843-2790. 

Hűtő és fagyasztó javítása, lakossági klí-
maberendezés telepítése. Varró György. 
Kodály u. 29. Tel.: 0036-70/779-68-18.

Kert, szántóFöld
Szécsény kertben 1040 m2 kert eladó fúrt kúttal 
és villannyal. Érd.: 20/285-18-50.
Sebők kertben zártkert eladó. Tel.: 20/20-60-161.
Malomasszonykertben vagy Csatárkertben 2-3 
kvadrátos gyümölcsöskertet vennék kis épület-
tel, vízzel, villannyal. Tel.: 70/216-37-03, délután.

Malomasszonykertben kert eladó. Érd.: 20/36-
70-850.

Jármű, alkatrész
Honda 400-es rotakapa (háromsebességes) el-
adó vagy jószágra cserélhető. Tel.: 30/279-46-
96.
Lakókocsi műszakival, teljes felszereltséggel 
(klíma, mikró, tévé, hűtő, aggregátor, elősátor, 
kempingbútor) eladó. 20/520-15-40.
18 éves, metálszürke Suzuki Wagon R+ gépko-
csi eladó, 2022. márciusig műszakival. Irányár: 
599 ezer Ft. Fiatalabb, klímásra cserélhető. Tel.: 
70/216-37-03, délután.

állat
Napos vörös-izlandi, New-Hamshire kettőshasz-
nú óriás Brahma díszbaromfi négy színben, és 
napos tarka kacsa eladó. 30/225-23-39.
Bárányok eladók. 30/48-599-16.
Április 24-től rántani való csirke eladó. 70/504-
35-58.

Egyéb 

Akció! Száraz kemény konyhakész tűzifa 
eladó. 3000 Ft/mázsa. Tel.: 0036-20/396-
6642.

Alig használt, újszerű benzines fűnyíró eladó. 
Tel.: 30/648-39-12.

INGYENES LAKOSSÁGI APRÓHIRDETÉS LEADÁSA  
A KÖVETKEZŐ HELYEN LEHETSÉGES: 

CERKA papírbolt (Piac tér) 
Valamint elküldhető e-mailben: bekesiujsag@gmail.com

MaxiMális tErjEdElEM 15 szó.
Mobiltelefonoknál a számok elé ez szükséges: 0036
Leadási és beküldési határidő: április 14. kedd 12 óra

ingyenes apróhirdetés!

Apróhirdetések

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 pak-
tum 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
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Két koronavírus-fertőzött 
van Békésen

- Városunkban péntek délig 
két koronavírussal fertőzött be-
tegről tudunk. Az érintettek kül-
földről tértek haza, és azóta is 
önkéntes karanténban vannak, 
együtt. Egyetlen alkalommal sem 
mozdultak ki otthonukból – ír-
ta meg április 3-án Facebook-
oldalán Kálmán Tibor polgármes-
ter. Hozzátette: a betegek állapo-
ta a körülményekhez képest jónak 

számít, kórházi kezelésre jelenleg 
nincs szükségük. Otthonukat ter-
mészetesen továbbra sem hagy-
hatják el.

- Arra kérek mindenkit, hogy 
tartsa be az előírásokat, lehetőleg 
ne mozduljon ki, maradjon otthon! 
Köszönöm mindenkinek az eddi-
gi fegyelmezettséget – zárta a be-
jegyzését a közösségi oldalon Bé-
kés polgármestere.
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Járjatok az értelem ösvényén!
A címben foglaltak megfontolandó tanács mindenkor, de a mai 
baljós időkben még inkább. Nem más int rá, mint a Magyar Pün-
kösdi Egyház Országos cigánymisszió missziós igazgatója, vala-
mint a cigány Módszertani és Kutató Központ igazgatója, Surman 
László, aki lelkipásztor és költő is egyben.

- Sok évnyi hallgatás után ta-
valy ősszel új verseskötettel örven-
deztetted meg a versbarátokat. 
Miért volt ez a csend?

- A 19 év hallgatás oka a meg-
változott életritmusom, a mun-
ka. Nem volt energiám szponzo-
rok keresésére, egyszerűbbnek lát-
tam blog formájában szólni az em-
berekhez. Ezen a platformon na-
gyobb közönséghez szólhatok, és 
szabadabb formában oszthatom 
meg a gondolataimat. Kezdetben 
cigányokat érintő közéleti történé-
sekre reagáltam, az írásaimat or-
szágos hírportálok is átvették. Ma 
pedig főleg teológiai dolgozatokat 
publikálok. Egy éve pedig cigány 
költők alkotásainak megjelenési fe-
lületet biztosító blogot is vezetek. 

- Így utólag visszatekintve, mek-
kora siker volt a békési és a csabai 
könyvbemutatód és mi történik a 
kötet bevételével?

- Sikeres, kiemelkedő est volt, a 
Békés Megyei Alkotó Kör szerint 
nagy jelentőségű rendezvény. Jól 
éreztem magam és boldogsággal 
töltött el, hogy sokan megtisztel-
tek jelenlétükkel. Azt, hogy új kö-
tettel jelenhettem meg, a Kanadá-
ban élő nagybátyámnak, Farkas 
Józsefnek, és drága feleségének, 
Marikának köszönhetem. Külön 
köszönet illeti az olvasószerkesz-
tőt, Bakay Péter evangélikus lel-
készt, valamint Kohut Ilona gra-
fikusművészt. Állandó támogató-
ként pedig hálával tartozom Szabó 
Lászlónak, aki a nyomdai munkák 
mellett a barátságával is megaján-
dékozott. Az esten az adományok-
ból 50 ezer forint jött össze, amely 
egy elkülönített számlára került, 
éppúgy, mint minden irodalommal 
kapcsolatos bevételem. A kötet pe-

dig ajándék az adományozóknak. 
Korábban volt egy látomásom, 
amely arra késztetett, hogy Me-
zőberényben egy templomot épít-
sek. Mivel sok isteni áldásban volt 
részünk, a feleségemmel úgy gon-
doltuk, hogy most mi is tehetünk 

valamit az Úr ügyéért, ezért saját 
forrásból megvásároltuk a látomás-
beli telket, ahol majd felépülhet a 
templom. Azóta is gyűlik a szám-
lán az erre a célra szánt összeg, már 
kétmillió-hétszázezer forint van 
rajta. Így remélem, hamarosan lesz 
elég, hogy felépülhessen Isten háza 
a mezőberényi „Delhiben”.

- Jelenleg baljós esemény tartja 
feszültségben, rettegésben az em-
bereket, s az egész világot. Mit gon-
dolsz erről te, mint lelkész?

- Meggyőződésem, hogy a tör-
ténelmet Isten formálja. Egy bib-
liai esemény jut eszembe, mikor Is-
ten szövetséget kötött az ő népével. 
Azonban a nép hűtlenné és szövet-
ségszegővé vált. Ebben az esetben 
a nép elszakadt Istentől, bűnei kö-
vetkeztében pedig egyre mélyebb-
re jutott. Az emberek Isten nélkü-
li állapotban éltek, ez pedig gyöt-

relemmel járt, a szenvedők pedig 
kegyelemért kiáltottak. Az embert 
szerető Isten kegyelmet gyakorolt a 
hűtlen népen, és megbékítette ön-
magával. Talán most is ez történik. 
Látva a posztmodern ember életvi-
telét, hogy hogyan távolodik el Te-
remtőjétől, mindent megkérdője-
lezve, a mindent átszövő bizonyta-
lanságot, hogy az ember azt gon-
dolja önmagáról, bármit megtehet, 
hogy újra bábeli építkezésbe kezd-
het. Azt gondolom, nem szabad el-

felejteni, hogy Isten a mi alkotónk 
és számunkra létkérdés, hogy tő-
le függjünk. Amit most láthatunk 
a világban, nem rendkívüli, nem 
az apokalipszis. Az ember élete, 
egészsége rendkívül törékeny. Tu-
domásul kell vennünk, hogy nem 
élünk a földi testünkben örökké. 
Meggyőződésem, hogy a jelenlegi 
helyzet lehetőség és remény arra, 
hogy az ember újraértékelje az éle-
tét, kapcsolatait és bűnbánó szív-
vel visszatérjen a szövetség Istené-
hez. Nem Isten ad betegséget, ha-
nem a lélek ellensége, aki kezdet-
től fogva embergyűlölő volt, az ő 
célja, hogy elvesszenek a népek és 
nemzetek. Isten pedig az elveszet-
tet akarja megmenteni, hogy örök-
ké éljen. értékeljük az időt, amit 
kaptunk!

- Mi a véleményed magánem-
berként?

- Sokan felteszik a kérdést ön-
maguknak és nekem is: mi törté-
nik itt. Sok embernek sokféle gon-
dolata van erről. Vannak remény-
kedők, vannak kétségbeesők, és 
van olyan csoport, aki mindent el-
utasít. Egyre többen keresnek meg 
azzal, hogy imádkozzam értük, 
még olyanok is, akik ateistának 
vallják magukat. Egy valami azért 
mindenkiben közös, hogy élni aka-
runk és féltjük a családunkat.

- Szerinted mit lehet tenni eb-
ben a helyzetben?

- Minden szabályt be kell tar-
tani, amire utasítanak bennünket. 
Fogadjuk meg az orvosok, egész-
ségügyben jártas szakemberek ta-
nácsait! Aki teheti, maradjon ott-
hon, s minél kevesebb emberrel 
érintkezzen. Sok embernek most is 
dolgoznia kell, ők vigyázzanak ma-
gukra, egymásra. Hálásaknak kell 
lennünk ezeknek az embereknek. 
Elsősorban a frontvonalban harcoló 
egészségügyi dolgozóknak, a szoci-
ális gondozóknak, akik az időseket 
ellátják, odateszik az életüket, hogy 
segítsenek másokon. A pedagógu-
sainknak, akik vállalják a pluszfela-
datokat, amivel az online oktatás 
jár. A boltosoknak, a gyógyszer-
tárban dolgozóknak, a szemétszál-
lítóknak és a közmunkásainknak, 
hiszen ők is lebetegedhetnek, mégis 
teszik a kötelességüket. Sok önkén-
tesre is szükség van most. Közzé-
tettünk mi is egy felhívást, mely-
lyel önkénteseket keresünk az idős, 
egyedülálló emberek ellátásához, 
emellett felesleges technikai eszkö-
zöket gyűjtünk azon gyerekeknek, 
akiknek nincs laptopja, számítógé-
pe, illetve aki anyagilag támogatná 
a rászorulót, az egy bankszámlára 
utalhat pénzt. Hiszem, hamarosan 
vége lesz ennek a helyzetnek, ha 
mindannyian betartjuk, amit kell, 
s csak rajtunk múlik meddig tart 
még.  Gugé

A következő beszélgetőtárs Lehoczki 
Orsolya lesz.  
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Cucu Laca az udvarban...
A „Borsóbarázdák” felé vették az 

irányt édesapjával. Laca csak lenget-
te a kezében a zsákot. Nem akarta 
elhinni, hogy milyen könnyű, pedig 
rengeteg retket szedett bele. Beszél-
gettek, amíg mendegéltek. édesap-
ja sok érdekes és kalandos történe-
tet mesélt neki azokból az időkből, 
amikor még ő is ilyen nagy szemeket 
meresztett az első útja során.

A „Borsóbarázda” felirat egy 
nagy fenyőfának a tövére volt tá-
masztva, s már olyan régi volt és ko-
pott, hogy alig lehetett elolvasni, de 
Laca Apukája pontosan tudta, hogy 
megérkeztek. Egy nagy fenekű, gő-
gösen és kényesen járkáló, kapirgáló 
fácánt pillantott meg Laca, akinek 
puccos ruhája csapdosta sarkantyús 
csizmáját és olyan magasra emelte 
a tekintetét, hogy észre sem vette a 
feléje tartó két idegent. 

Laca Apukája, mintha csak olva-
sott volna Laca gondolataiban, me-
sélni kezdte, hogy ő a nagy borsó 
királynő, akinek a világ legzsen-
gébb borsói teremnek ezen a me-
leg porhanyós, arany földön. S azért 
hordja ilyen magasan az orrát, mert 
figyeli az eget, hogy a galambok 
nehogy megdézsmálják a világhírű 
borsóját. Fácán Fióna etette a vidék 
legnevezetesebb vendéglőit, így a 
Sárpanzió vendégeit is édes, zsen-
ge, zamatos kis zöld golyóival, ame-
lyekből rengetegféle ínycsiklandó 
étel készülhetett a szakácsok ügyes 
keze nyomán. Lacának a borsófőze-

lék volt a kedvence, ki is nevették 
ezért a társai és a testvérei, hiszen 
milyen malacpalánta az, aki szere-
ti a borsót, pláne a borsófőzeléket? 
Persze Laca ezzel egy cseppet sem 
foglalkozott, ő szeretett különcköd-
ni. Mindig is sejtette, hogy ő nem 
egy hétköznapi malac, hanem kü-
lönleges feladata van, azért is szüle-
tett erre az udvarra...

S vajon Fácán Fióna észreveszi-e 
őket, és kapnak-e tőle a híres bor-
sóból és milyen titkot őriz a „Borsó-
barázdák”? Ezeket megtudhatjuk a 
következő részből a következő lap-
számban!

Kedves Gyerekek! A feladatotok ezút-
tal, hogy készítsetek saját tervezésű ru-
hát és kiegészítőket Fácán Fióna számá-
ra egy külön lapra! Te milyennek képze-
led el a puccos külsejét? Lehet modern, de 
akár korhű is az öltözéke!

Mákos guba
Története: 

Kevés olyan jellegzetesen ma-
gyar desszertünk van, mint a má-
kos guba. Nevezik mákos gubónak 
vagy bobojkának is. A ’guba’ egy 
finnugor eredetű hangfestő szó, 
amely szoros kapcsolatban áll a 
gubacs, gubó, göb, gömbölyű sza-
vakkal. A guba nem csupán tész-
taételt, hanem növényi termést 
és egy régi ruhadarabot is jelent. 
Egy változatát ismerik Németor-
szág keleti felén (Mohnpielen) és 
Lengyelországban (Makówki). Ha-
zánkban bizonyos régiókban édes-
szájú őseink ’lőnye’ néven ismer-
ték. Magához a mákhoz sok népi 
hiedelem kötődik, amely, hasonló-
an a lencséhez, apró szemű termés 
lévén szerencsét és pénzt hoz a ház-
hoz. érdekesség: a népszerű desz-
szert kapcsán még egy falusi mon-
dás is született, amely a házasság 
nehézségeire utal: „Majd megtud-
ják, ha kilenc nagypénteki gubát 
megesznek.” Ugyanis a mákos gu-
bát hagyományosan böjtöléskor – 
karácsony előtt vagy Nagypénte-
ken – szolgálták fel a zsír- és hús-
mentes étkezés részeként. A mák-
nak rengeteg jótékony élettani ha-
tását ismerjük, de erre itt most 
nem térünk ki. 

Hozzávalók: 
 6 db tejes kifli
 450 ml tej (2,8%-os) 

   1 db vanília rúd kikapart 
magjai

 40 gramm vaj 
 75 gramm darált mák 
 75 gramm porcukor
  4 evőkanál méz
  1 citrom reszelt héja

Elkészítése:
Egy magas peremű tepsit kiva-

jazunk. A kifliket felkarikázzuk 
és nagy tálba tesszük. A vajat, te-
jet, vaníliarúd belsejét egy edénybe 
tesszük és felforraljuk. Ha felforrt, 
a kifliket leforrázzuk vele és jól át-
forgatjuk. Egy másik tálban össze-
keverjük a darált mákot, porcuk-
rot, reszelt citromhéjat, és ezt a ke-
veréket a kiflikre szórjuk, óvatosan 
átkeverjük. A kész gubát az előké-
szített tepsibe tesszük és előmele-
gített (180 fokos) sütőben megpi-
rítjuk a tetejét. Melegen tálaljuk. 
Adhatunk mellé vaníliasodót. Jó 
étvágyat kívánok! 

Rovatgazda: Horváth Hajnalka alkotóművész

Cukrász Álom
Rovatgazda: Mucsiné Fodor Hajnalka mestercukrász

Hajnal-tár

Tisztelt olvasóink! Játékra hívjuk önöket. Készítsék el a cukrász 
Álom című rovatunkban közzétett sütemények receptjét, majd az elké-
szített ételt fotózzák le, és a fotót tegyék közzé a Békési Újság Facebook-
oldalán, az aktuális recept bejegyzésénél! A legcsábítóbb sütemények 
közül a rovatgazda, Mucsiné Fodor Hajnalka mestercukrász negyed-
évente választ egyet, és elkészítője egy tortát kap ajándékba. A győz-
tes nevét és alkotása fényképét lapunkban is megjelentetjük. Sütésre fel!

Változik a szemétszállítás
A DArEH BÁZIS Hulladékgazdálkodási Nonprofit Zrt. tájékoz-

tatja az ingatlanhasználókat, hogy a húsvéti ünnepre való tekintettel 
a hulladékszállítás időpontja Békésen megváltozik. Április 11-én, 
szombaton szállítják el a cég munkatársai a kommunális (vegyes) 
és a zöldhulladékot az április 13-i, hétfői gyűjtési nap helyett az I. 
körzetben. Kérik, hogy a kukákat reggel 6 óráig az ingatlan elé 
vagy a gyűjtőpontra helyezzék ki.   Lapunk a közösségi oldalon: www.facebook.com/bekesujsag
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Újabb bajnoki címre tör a motoros
Hosszú évek óta dragbike motorversenyeken jeleskedik a most 16 
éves Faragó Zalán. Hatévesen szerezte meg első magyar bajnoki cí-
mét, melyhez azóta még további hat bajnoki trófeát gyűjtött be. 
Az előző szezonban összetettben, a 400 köbcentiméteresek kate-
góriájában a harmadik helyezést érte el. A békési kötődésű sportte-
hetség eddigi sikereiről és a terveiről nyilatkozott lapunknak.

- Négyéves korod óta motoro-
zol. Mi jelenti a számodra ebben 
a hobbiban a legnagyobb örö-
möt?

- Már az nagy öröm, hogy indul-
hatok a versenyeken, de a célom az, 
hogy mindig legalább dobogós le-
gyek.

- Mi hajt téged a közelgő ver-
senyévad kezdete előtt? Egyálta-
lán mit tudsz e percben a rád vá-
ró kihívásokról, figyelembe véve a 
rendkívüli vírusjárvány helyze-
tet?

- Az hajt, hogy újra motorra ül-
hessek és versenyezhessek a ver-
senytársaimmal. Egyelőre a verse-
nyek időpontjai képlékenyek, illet-
ve az első pár versenyt törlik, vagy 
később tartják meg.

- Milyen versenymotorod van? 
- Jelenleg egy gyári, zöld Kawa-

saki ZXr400-as motorral verseny-
zem. 400 köbcentis és körülbelül 
70 lóerős. Jellemzője még, hogy az 
eleje le van ültetve, hogy minél sta-
bilabb legyen és kényelmesebben 
üljek rajta, és így nehezebben áll 
egy kerékre a rajtnál a motor.

- Kik a legfőbb segítőid, támo-
gatóid?

- A legfőbb segítőm az édes-
apám, aki mindenben segít és mel-
lettem van. Illetve apai nagyma-
mám, Faragó Istvánné, aki a leg-
elejétől kezdve velünk jött az összes 
versenyre, de sajnos a tavalyi évtől 

többet már nem lehet velünk. A 
motort Kiszely Menyhért segítsé-
gével szoktuk felkészíteni a verse-
nyekre.  Támogatóm még: rácz-r 
Motor 2018 (Szarvas), Motorsziget 
Kft. (Békéscsaba), Békés Város 
Önkormányzata, Békéscsaba Vá-
ros Önkormányzata, Pekárik Gu-
miszerviz.

- Mi a hosszabbtávú célod a 
dragbike sportágban?

- Minél feljebb szeretnék jutni a 
kategóriákban és minél több baj-
noki címet szerezni.

- Sportolsz még mást is, mond-
juk az erőnléted érdekében?

- Általános iskolás koromban 
sokáig társastáncoltam, valamint 
Szabó Sándorhoz jártam thai box 
edzésekre, körülbelül másfél évig.

- Milyen terveid vannak a jövő-
re nézve munka, karrier terén?

- A Nemes Tihamér Gépészeti, 
Informatikai és rendészeti Szak-
gimnáziumba járok Békéscsabára, 
mechatronikai technikus szakon 
tanulok. Ezután informatikusként 
szeretnék egyetemen vagy főisko-
lán továbbtanulni.

- Könnyen lehet csajozni motor-
versenyzőként?

- Igen, néha könnyebben lehet, 
főleg hogyha a lány is szereti a mo-
torokat, de igazából nem szoktam 
felvágni vele, hogy hétszeres ma-
gyar bajnok motorversenyző va-
gyok.

- Bár már nem Békésen élsz, 
gondolom, hogy még szoros szálak 
fűznek a településhez. Kikkel tar-
tod a kapcsolatot?

- Barátaim és pár rokonom a mai 
napig Békéshez köt, ezért mindig 
szívesen jövök, otthon érzem ma-
gam a városban.  Szegfű Katalin

Faragó zalán dragbike versenyző kunmadarason, a reptéren, az egyik gyorsu-
lási verseny előtt. a sportág lényege, hogy minél nagyobb sebességre gyorsul-
janak fel a járművek a 402 méteres versenytávon.

Keresztrejtvény: határidő meghosszabbítva
Emlékeztetjük olvasóinkat, hogy a 2020-as Békési Kalendárium-

ban - a korábbi évek gyakorlatának megfelelően - közzétettünk egy 
keresztrejtvényt. Aki szeretné próbára tenni a szerencséjét, a rejtvény 
megfejtését a kiadványban közzétett nyereményszelvénnyel együtt 
– a rendkívüli helyzetre tekintettel meghosszabbítva – még május 
31-ig elküldheti nyílt levelezőlapon vagy borítékba helyezve a Békés 
Újság 5630 Békés, Petőfi u. 20. szám alá címezve, vagy bedobhatják 
a cerka Papírboltban található gyűjtőládába. A helyes választ bekül-
dők közül öt szerencsés nyerteshez ingyenesen és a legelsők között 
juttatjuk el a következő, 2021-es Békési Kalendáriumot. Játékra fel! 
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Öt meg egy
Először is elnézést kérek, hogy 

időnként ugyanott kötök ki gon-
dolataimban, de az ember agyá-
nak van jónéhány reverberáló kö-
re. Ez a furcsa nevű valami tulaj-
donképpen az idegsejteknek az a 
tulajdonsága, hogy aktiválni ké-
pesek egymást. Nos, ennek az ön-
megerősítő tevékenységnek az el-
nevezése a reverberáló idegsejti 
kör. Nagyon leegyszerűsítve: ez a 
testi és/vagy szellemi tevékenység 
önmegerősítő, aktivizáló rendsze-
re. Ha kicsit játékosabban nézzük 
a dolgot, akkor - szó szerint „lefor-
dítva” - azt jelenti, hogy az agyam 
ugyanott, ugyanazon téma körül 
motoszkál, ezért hajlamos vagyok 
egyre erről beszélni, azaz re (újra) 
verberálni (verbálisan, azaz szóban 
megnyilvánulni.)

A mai, megkoronázott éle-
tünkben pedig természetesen 
reverberáló, azaz már-már kín-
zóan visszatérő, önmegerősített 
gondolat ez a hármas: hogyan ju-
tottunk ide (néha annyira hihetet-
len, hogy ez lett az életünkből), 
miként éljük meg a mát (sallang-
mentes, feleslegektől lekoptatott, 
a lényegre koncentráló létünk újra 
felfedezése vár ránk) és mit (mi-
kor?) hoz a holnap?

E súlyos, húsunkba vágó kérdé-
sekre keresvén a választ magam is 
reverberálok minduntalan, hiszen 
egyre megerősödve jutok el ugyan-
oda. Oda, ahová - mint olyan sok-
szor már - Böjte atya vezetett. Az 
öt legfontosabbhoz. A hithez (ez 
kinek Isten, kinek más, csak le-
gyen), az ebből fakadó reményhez 
és a mindennek alapját adó szere
tethez, melyek együtt szülik meg 
azt a belső és külső békét, amely a 
rendet biztosítja. Böjte csaba ilye-
neket mond: „Járványokban meg-
feneklett létünk egyetlen kitörési 
módja élő hittel megfogni a ben-
nünket teremtő, szeretettel vezet-
ni akaró kezet. A legnagyobb fel-
adatunk nem az, hogy legyőzzük 
a rosszat, hanem hogy felszabadít-
suk egymást a szeretetre. Nem kell 
mást tenni, csak egymásból a jót 

kiszeretni. A szeretet olyan, mint a 
gyógyszer, nem jutalom. Nem an-
nak kell adni, aki megérdemli, ha-
nem annak, akinek szüksége van 
rá. Mert holnap minden ember az-
zá válik, amit ma tesz, amit gondol, 
mond, cselekszik. életünk minden 
egyes órája tehát igazából ember-
ré válásunk egy-egy újabb lépcső-
foka.” Így haladhatunk azon álla-
pot felé, amelyről elmondhatjuk: 
„Akkor vagy igazán szabad, ha azt, 
amit vállaltál, meg tudod tenni, és 
a kudarcok, sérelmek után sem a 
gyűlölet, a harag uralkodik a szí-
vedben, hanem az újrakezdés lel-
külete, a szeretet és a jóság.” és „ne 
féljünk, mert a félelem a gonosz lé-
lektől van! Az elképzelt jó mindig 
szürkének, unalmasnak, egyhan-
gúnak tűnik, de az elképzelt rossz 
izgalmas, érdekes. Ám a megélt 
rossz valójában kiéget, tönkretesz, 
lehúz, bemocskol. A megélt jó el-
lenben felemel, kivirágoztatja szí-
vedet, gazdagabbá tesz.” Eddig az 
atya szavai, aki érinti az öt legszebb 
szavunk mellett a hatodikat is: a 
szabadságot. 

„Amikor évekig magán-zár-
kában volt, csak három lépésnyit 
léphetett a napi sétáján. De ő ket-
tőt lépett, hogy mozgását ne a 
zárkához, a szabadsága hiányához 
igazítsa.” A részlet a Fogoly va-
gyok című könyvből való, melyet 
Tomka János idéz fel, és egy par-
tiumi református meg egy buka-
resti, zsidó származású, román lu-
theránus lelkész barátságát idézi 
fel. Viski Ferenc ír fogolytársáról, 
richard Wurmbrandról, akivel 
együtt volt börtönben, az ötvenes-
hatvanas években, romániában. 
Most mi is - relatív bezártságban 
- ízlelgetjük legszebb szavainkat és 
értelmezzük, újra értelmezzük, új-
raértelmezzük őket.
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Csendesül...
ELÉG A ROSSZ HíREKBŐL – ELŐ A JÓ HíRREL!

A napokban egy érdekes cikket olvastam arról, hogy mitől olyan félel-
metes a koronavírus-járvány. A megfigyelések alapján érzelmileg és men-
tálisan is sokkal jobban megterhelő a bizonytalanság, mint az, ha tudjuk 
a rosszat. Mivel ezzel a vírussal nincs tapasztalatunk, nincs rá gyógysze-
rünk, ezért nem tudjuk, hogy meddig és milyen módon kell vele élnünk, 
és ettől olyan félelmetes. A szakemberek szerint a legjobban úgy lehet 
csökkenteni a bizonytalanság okozta szorongást, ha a járvánnyal kapcso-
latos hírek helyett a napi teendőinkkel és kikapcsolódással kötjük le a fi-
gyelmünket, és nem a jövőt próbáljuk kitalálni. 

Úgy tűnik, az emberek Jézus korában is hasonlóan „működtek”. Ne-
kik, amikor bizonytalanok voltak a jövő felől, mert nem tudták, hogy 
lesz-e mit enniük és inniuk, és lesz-e mibe öltözniük, a Megváltó ezt 
mondta: „Mennyei Atyátok tudja, hogy szükségetek van minderre… Ne 
aggódjatok tehát a holnapért, mert a holnap majd aggódik magáért: elég 
minden napnak a maga baja.” Jézus részben ugyanazt mondja, amit a 
pszichológusok: ne a rossz híreken gondolkozzunk, hanem a Jó Híren, az-
az az evangéliumon, mert Isten szeretete és gondviselése lehet a biztonsá-
gunk, a békességünk és a jövőnk alapja, ezekben az időkben is!

Simon Csaba, lelkipásztor

A Békési Újság megjelenését támogatta:

Óvodai előjegyzés – online! 
A Békési Kistérségi óvoda és 

Bölcsőde vezetésétől kapott tá-
jékoztatás értelmében a koro-
navírus miatt kialakult járvány-
ügyi helyzetre tekintettel a 2020-
2021-es nevelési évre történő 
óvodai előjegyzésre elsősorban 
online formában van lehető
ség. Aki teheti, éljen ezzel a le-
hetőséggel. Az online előjegyzés 
április 2-17. között lehetséges, az 
ovodak.bekesvaros.hu oldalról le-
tölthető dokumentumok kitölté-

sével és az előjegyzéshez szüksé-
ges iratok e-mailben történő be-
mutatásával. (A szükséges doku-
mentumokat és a kitöltési segéd-
letet megtalálják a weboldalon.)

Amennyiben az online megol-
dás nem áll módjukban, személyes 
előjegyzésre is lesz mód április 16-
17-én (8-16 óra) között a Fürkész 
Központi óvodában, a Baky u. 4 
szám alatt. Az előjegyzéssel kap-
csolatos kérdés esetén telefonon ér-
deklődhetnek: 66/411-680. 


