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A koronavírus-járvány helyi gazdasági hatásairól
Exkluzív interjú Kálmán Tibor polgármesterrel

- Hetek óta a koronavírus-jár-
vány a fő téma a világban, Ma-
gyarországon és Békésen. Egyre 
több településről hallani-olvasni, 
hogy átszabják az idei tervezett 
költségvetésüket a rendkívüli hely-
zetben, hiszen egyébként bevételt 
termelő intézményei maradnak 
zárva, miközben az otthonmaradó 
munkatársak béreit fizetni kell. 
Hogyan érinti a járványhelyzet 
a békési városi költségvetést, van-
nak-e már erre kalkulációk?

- Igen, ez sajnos nagyon kemé-
nyen érinti városunkat is. A szüne-
telő, nem látogatható intézménye-
ink bevételkiesése, a gépjárműadó 

hiánya, a prognosztizálható ipar-
űzési adó kiesése összességében 
mintegy 150-200 millió forintos 
hiányt jelent városunknak a mos-
tani kalkulációk szerint. Ez még 
csak egy előzetes kalkuláció, és a 
járványhelyzet elhúzódása, a kor-
mányzat intézkedései még nagy-
mértékben befolyásolhatják a szá-
mot. Jelenleg a járvány június-júli-
usi tetőzésével kalkulálunk.

- Mire futja és mire nem futja 
tehát 2020-ban? 

- Egyeztetünk az intézményve-
zetőinkkel, igyekszünk felmérni 
azokat a pontokat, ahol megtaka-
rítást tudnak eszközölni. A nem 

kötelező feladatokat visszafogjuk, 
ilyen például a sport és a civil szer-
vezetek támogatása. A városüze-
meltetési, karbantartási felada-
tok felülvizsgálata is zajlik, illetve 
felülvizsgáljuk a megkötött szer-
ződéseinket is. A hivatal működé-
sét közel 60 millió forinttal vesz-
szük vissza.

- Az orvoslással összefüggő ki-
adásokra, pl. az ügyeletre többet 
kell fordítania a városvezetésnek?

- Jelenleg ez a szám még nem 
akkora összeg, ami befolyásolná 
akár a járóbeteg-szakellátó, akár az 
ügyelet életét. 

(Folytatás a 4. oldalon)Kálmán Tibor polgármester.

„A kényszerű bezártság 
ráébreszt, hogy vissza 
kell térni a gyökerekhez”

Interjú Polgár Zoltán alpolgármesterrel a piacbezárásról

- A kormányzati intézkedések 
nyomán be kellett zárni a béké-
si piacot még március derekán. 
Most derült ki sokak számára, 
hogy milyen nagy jelentősége is 
van a piacnak a helyi gazdaság-
ban, hiszen máskor húsvét előtt 
természetes, hogy ott veszünk 
húsárut, zöldséget és egyéb ünne-
pi fogyasztási cikket. Sokáig mér-
legelte a városvezetés a bezárást 
vagy nem volt más választás?

- A helyi piacok nyitva tartásá-
nak szabályozási lehetősége az ön-
kormányzatunk kezében van. Vé-
leményem szerint a jelenleg kiala-
kult helyzetben a határozott, gyors 
intézkedések meghozatala a leg-
fontosabb, ahogyan ebben a kér-

désben is megtörtént. Természe-
tesen mi is tudjuk, és itt is szeret-
ném elmondani, hogy a mindenki 
számára megfelelő, előnyös dön-
tés nagyon nehéz, szinte lehetet-
lennek tűnik. Jómagam úgy íté-
lem meg, hogy a kockázatmérsék-
lő, szigorúbb döntések, azok be-
tartása, a velük való szükségszerű 
azonosulás lehet eredményes a je-
len helyzetben. Később, a járvány 
elmúltával - hosszú távon - remé-
lem, a jelenleg kétkedők is megér-
tik majd ezt. 

A piacunk bezárása is ezek mér-
legelésével történt. Az egyik leg-
látogatottabb közösségi terünk, a 
személyes találkozások helye. 

(Folytatás a 11. oldalon)

Megkezdték a békési 
utcák fertőtlenítését

Településünk megkapta a 
szükséges szakhatósági engedé-
lyeket a közterek, a gyakran láto-
gatott területek, útvonalak meg-
előző fertőtlenítésére. A Békés 
Drén Kft. felajánlotta egyik na-
gyobb teljesítményű szórókocsi 

térítésmentes használatát a szük-
séges technikai eszközökkel a 
fertőtlenítési munkálatok elvég-
zésére. A fertőtlenítő anyag szó-
rását a Békési Önkormányzati 
Tűzoltóság segítségével végzik. 

(Folytatás a 2. oldalon)

A forgalmas köztereket és útvonalakat rendszeresen fertőtlenítik.
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Megkezdték a békési 
utcák fertőtlenítését

(Folytatás az 1. oldalról)
A koronavírus-járvány terjedésé-

nek megelőzése és lassítása érdeké-
ben Polgár zoltán alpolgármester 
a Békés Megyei Kormányhivatal-
nál kezdeményezte, hogy a telepü-
lési önkormányzat a békési utcák 
és forgalmas területek fertőtlení-
tését helyi szinten, bizonyos rend-
szerességgel elvégezhesse. A Békés 
Drén Kft. ehhez egy nagyteljesít-
ményű locsoló autót és a szüksé-
ges technikai eszközöket ajánlotta 
fel. Ezt a kezelendő felület nagysá-

gától függően Békés Város Önkor-
mányzata egy kisebb locsoló autó 
üzembe állításával egészítette ki. A 
nehezebben hozzáférhető részeken 
egy úgynevezett manuális aeroszol 
diffúzor segítségével juttatják ki a 
szabványoknak mindenben megfe-
lelő, virucid (vírusölő) hatású szert. 
A gépjárművezető megfelelő minő-
sítésű légzés- és szemvédelmi védő-
eszközzel rendelkezik, a kézi per-
metezőt használó kisegítő személy-
zet is védőfelszereléssel - szemüveg, 
maszk, kesztyű - lesz ellátva.

- Az érintett szakhatóságok és a 
rendvédelmi szervek a lehető leg-
gyorsabb intézkedéssel jártak el ké-
relmünk engedélyezésekor. A meg-
előzés nagyon fontos számunkra. Re-
méljük, hogy a településünkön meg-
lévő fertőzéses esetszám nem fog to-
vább növekedni. Megkezdtük a leg-
forgalmasabb helyek fertőtlenítését. 
A tervek szerint egyelőre heti két al-
kalommal, szerdán és vasárnap az es-
ti órákban fogják az utcákat fertőtle-
níteni – nyilatkozta a Békési Újság-
nak Polgár zoltán alpolgármester. 

47 éve lett újra város Békés 
 1973. április 15-én emelkedett 

városi rangra az akkori Békés 
nagyközség. Az eltelt 47 év alatt 
több olyan sorsfordító esemény 
történt, amely beírta magát tele-
pülésünk történelmébe. Ilyen volt 
az 1978-as fölrengés, majd ezt kö-
vette 1980-ban az árvíz, és most a 
járványhelyzet. Az első két eset-
ben a település megmutatta, hogy 
közösségi összefogással újra tudta 
indítani Békés életét, erre az ösz-
szefogásra most is szükség van, 
amikor a koronavírus-járvány ter-
jedésének visszaszorításáért küz-
dünk. 

A település sok híres személlyel 
büszkélkedhet, akik Békésen szü-
lettek, de az ország vagy a nagy-
világ más táján végzik vagy vé-
gezték hivatásukat magas szinten. 
Köztük van B. szabó István egy-

kori országgyűlési képviselő és ál-
lamminiszter, prof. Dr. Tóth Jó-
zsef, a modern hidrogeológia aty-
ja,  a kanadai University of Alber-
ta professzor emeritusa, az Eötvös 

Loránd Tudományegyetem cím-
zetes egyetemi tanára, vagy ép-
pen Csurka László, Jászai Mari-dí-
jas színművész, a nemzeti színház 
örökös tagja, hogy csak néhányat 
említsünk. Ők mind Békés város 
díszpolgárai, akik a várossá nyilvá-
nítás alkalmából rendezett ünnepi 
képviselő-testületi ülésen vehették 
át az elmúlt évek valamelyikén az 
elismeréseiket. 

Az idei évfordulón a nyilvános 
ünneplés a járványhelyzet miatt 
elmaradt, ám ez nem jelenti azt, 
hogy ebben az évben ne lettek vol-
na olyan kimagasló személyiségek 
és szervezetek, akik és amelyek te-
vékenységükkel ne lettek volna ér-
demesek akár a Békés Város Dísz-
polgára, akár a Békés Városért 
vagy a Civilek a Városért kitüntető 
cím elnyerésére.  

Megszépült a Civil Ház a Hőzső utcában
Energetikai korszerűsítést végeznek kilenc békési közintézményen, 
köztük a Hőzső utcában található Civil Ház épületén is. A mo-
dernizálás a Terület- és Településfejlesztési operatív Programon el-
nyert támogatásból valósult meg. Az érintett intézmény felújítása 
a napokban fejeződött be, ám látogatókat a veszélyhelyzet idején 
továbbra sem fogadhat.  

Békés épületenergetikai beru-
házásaira benyújtott több ütem-
ben megvalósuló pályázatai része-
ként végezték el a békési Civil Ház 
épületének energetikai korszerű-
sítését. A ToP-3.2.1-16 kódszámú 
felhíváson elnyert támogatások ré-
vén nyílászárócsere történt, hőszi-
geteléssel és fűtéskorszerűsítéssel 
modernizálták az épületeket, va-
lamint nemes vakolattal látták el 
a közintézmények külső falfelüle-
teit. Polgár zoltán alpolgármes-
ter - aki egyben a környék válasz-
tókerületi képviselője is - elmond-
ta, hogy Békés Város Önkormány-
zata az intézmények fenntartója-
ként az érintett pályázat második 
ütemére mintegy 213 millió forint, 
harmadik ütemére pedig mintegy 
206 millió forint vissza nem térí-
tendő támogatást nyert. Ennek ré-
szeként a Civil Ház épületén mint-

egy 35,9 millió forint értékű fejlesz-
tést hajtottak végre, mások mel-
lett napelemes rendszert helyeztek 
fel és akadálymentesítés is történt. 
Az alpolgármester kiemelte, a vá-

ros 2012 óta folyamatosan pályázik 
energetikai korszerűsítésekre, és a 
sikeres projektek révén Békés vá-
ros közintézményei – a műemléki 
épületek kivételével – sorban mo-
dernizálódnak. 

- Bízom abban, hogy a járvány-
helyzet levonulása után a civil szer-
vezetek örömmel és rengeteg prog-
rammal fogják ismét birtokba ven-
ni a megszépült Civil Házat – ösz-
szegzett Polgár zoltán.

A vírusjárvány miatt egyelőre még zárva tart a felújított, megszépült Hőzső ut-
cai Civil Szervezetek Háza.

Vírusölő szerrel fertőtlenítenek. 
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Anyakönyvi hírek
Házasságkötés
Nem volt.

Elhunytak
Kovács Gusztáv (71 évesen), Egeresi 
Lajos (82), Megyesi Gábor (60), Mé-
száros István (83), Dudás Lászlóné 
született Fesető Margit Ilona (79), La-
dányi Imréné Kós Margit (87), Körözsi 
Andrásné Kun Mária (76, Tarhos), 
Földes Pál (65, Kamut), Kuffer Imre 
(83, Bélmegyer), Boldizsár Erzsébet 
(64), özv. Molnár Gergelyné Szűcs 
Anna (88, Kamut), Szabó Zsuzsanna 
(56, Tarhos), özv. Konkoly Árpádné 
Balogh Rózsa Matild (71).

Nyugodjanak békében!

Közérdekű információk

Gyógyszertári 
ügyeleti rend

Ügyeletes gyógyszertár
április 18-25. 
Oroszlán Patika (Kossuth u.)
április 25-május 2. 
Levendula Patika (Csabai u.)
május 2-9. 
Jázmin Patika (Rákóczi u.).

Gyógyszertári ügyelet 
Hétfőtől-péntekig 18-20 óráig, va-

sárnap és ünnepnap 9-11 óra vala-
mint 17-18 óra között vehető igény-
be. Egyes patikák szombaton is nyit-
va 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

Név Elérhetőség Mód Termékek Megjegyzés

Budai László
budai1955@gmail.com

0036-30 865 1279
Bólyai u. 9.

Háztól 
és házhoz 
szállítás.

céklalé, baracklekvár, zöldhagyma, spenót, medvehagyma, 
zöldségfélék (zöldborsó, zöldbab, sárgarépa, cékla, 

burgonya, káposztafélék, stb..), gyümölcsök

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

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

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.

Kelemen 
Andrásné

Tóth u. 14/1. 0036-20 363 2007
aniko.nagy0327@gmail.com Háztól pucolt zöldség, fokhagyma, vöröshagyma, őrölt paprika, 

lekvár, tészta, tojás, vastag csípős és csemege kolbász

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, házi 
sajtok, joghurtok, krémturó, krémsajt, kopasztott baromfik, 

füstölt vékony és vastagkolbász, csülök, sonka, 
húsos és kenyérszalonna

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,  
parasztsonka, angolszalonna

Mészáros 
Benjámin

Árok u. 4. 0036-20 290 5389
benjamin0209.bm@gmail.com

Háztól 
és házhoz 
szállítás.

vegyesméz, akácméz

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

Háztól és 
házhoz 
szállítás.

szamóca Májusban és júniusban.

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.

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

Háztól 
és házhoz 
szállítás.

füstölt vékony és vastag kolbász, egyéb füstölt termékek: 
szalonna (húsos, sima), csülök (csontozott), csontos, nyúlja, 

feje, farok, füstölt sonka (3-4 kg), 
füstölt combdarabok

A kért árut péntek esti szállítással házhoz vi-
szem. Telefonos megbeszélés szerint 
helyben is kiszolgáljuk vásárlóinkat. 

A délutáni órákban várom hívásaikat.

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.

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

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.

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

kiszállítás vehető igénybe telefonos 
egyeztetés után. 

Vári Sándor
0036-30 266 4362  
0036-70 421 5078

sanyigazda@citromail.hu
Háztól saját kertből, műtrágya- és vegyszermentes saláták, zöld-

hagymák, hónapos retkek, spenót, savanyú káposzta

Víg Péter Körös u. 8.
0036-70 389 2966

Háztól 
és házhoz 
szállítás.

füstölt vékony és vastag kolbász, füstölt fehér kolbász, 
füstölt szalonna, füstölt kolozsvári szalonna, 

füstölt tarja, kötözött sonka, angolszalonna, szívsonka, 
disznósajt, kenőmájas, májas hurka, füstölt főtt 

tokaszalonna, abált szalonna

   

Helyi piaci termékek közvetlen értékesítése 
A békési piaccal és annak ideiglenes bezárásával kap-

csolatban a városvezetés pár hete felajánlotta, hogy segít 
a vevők és az eladók közötti közvetlen kapcsolatfelvétel-
ben és kapcsolatteremtésben. A felhívásra nagyon sokan 
jelentkeztek, és elküldték elérhetőségeiket, illetve hogy 
milyen termékeket kínálnak értékesítésre. A beérkezett 
adatokat a városirányítás táblázatba foglalta, és igyek-
szik minél több fórumon azt megjelentetni, mások mel-
lett itt a Békési Újság hasábjain keresztül is. Továbbá 
online felületeken, így a bekesvaros.hu weblapon.

Amint Polgár zoltán alpolgármester elmondta, ez 
a kereskedők és vásárlók közötti közvetlen kapcsolat-
felvételre irányuló kezdeményezés a jelenleg fennálló 
helyzetben, az éppen érvényes szabályok figyelembe 
vételével készült. A változások, esetleges szigorítások 
életbelépésével kénytelenek lesznek azok betartásához 
igazítani. Kérik továbbá, hogy mindenki felelősen, a 
szabályok betartásával végezze kereskedelmi jellegű 
tevékenységét. Legyenek figyelmesek, óvatosak, hogy 
lassítsuk, akadályozzuk a kórokozó terjedését!
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lapmegjelenés: 

május 5. 
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Ózonnal az egészségünkért 
ne lepődjenek meg, ha reggel a nyitás után, a Levendula Patikába ér-
kező első vásárlók „hegyi levegőre” hasonló tiszta illatot éreznek. a Le-
vendula Patika április 15-től, minden nap a zárás után, ózonnal (www.
oclean.hu) sterilezi a betegkiadó helyiségét, a kiszolgáló részeket, esz-
közöket és bútorokat, egészen a járványveszély végéig.  ez a manap-
ság már a lakosság számára is elérhető, ózonnal tisztítás 100 %-ban 
természetes, vegyszermentes és olcsó. az ózonfriss higiéniás eljárás 
rövid idő alatt elpusztítja a baktériumok és vírusok 99,9%-át, a penész-
gombát, atkát, allergéneket. eltűnteti a dohányfüst kellemetlen szagát 
a bútorok elmozdítása nélkül, nyommentes fertőtlenítést biztosít az el-
érhetetlen helyeken is.

Dr. Jeszenszky Attila, szakgyógyszerész

A koronavírus-járvány 
helyi gazdasági hatásairól

Exkluzív interjú Kálmán Tibor polgármesterrel

(Folytatás az 1. oldalról)
Egy kiválóan szervezett és mű-

ködő gyógyászati központunk és 
ügyeletünk van, a mostani helyzet-
ben is helyt állnak.

- Beruházások, fejlesztések le-
állhatnak vagy elmaradhatnak a 
mostani helyzetben?

- Az építkezések még zajlanak, és 
bízom benne, hogy ez a továbbiak-
ban is így lesz. A vállalkozók vissza-
jelzései alapján az alapanyag-ellátás 
lehet probléma, természetesen a ví-
rushelyzet fokozódása mellett.  Je-
len pillanatban tíz nagyobb beru-
házás fut városunkban, összessé-
gében mintegy 1,9 milliárd forint 
értékben. Előkészítés és benyújtás 
előtt áll öt pályázatunk, melyek 
mintegy egymilliárd forint pluszt 
jelenthetnek városunknak. 

- Most már világosan látszik, 
hogy sok ember fogja elveszíteni a 
munkáját az országban a járvány 
miatt, ideiglenesen vagy végleg. 
A békési lakosoknak tud-e bár-
mi módon segíteni a városvezetés? 
Esetleg az őket foglalkoztató helyi 
vállalkozóknak?

- Elindultak az ilyen irányú terve-
zések. Többek között mezőgazda-
sági, feldolgozóipari fejlesztésekben 
gondolkodunk. Várjuk a kormány-
zat részletesebb elképzeléseit, hiszen 
az adja meg az alapot a mi végleges 
terveinkhez, melyekbe szeretnénk 

bevonni a helyi vállalkozásokat is. 
Emellett egyeztetések zajlanak a Bé-
kési Járási Kormányhivatallal arról, 
hogy milyen lehetőségek, támoga-
tások lesznek az önkormányzat és a 
helyi foglalkoztatók számára.

- Mi a helyzet a városi intézmé-
nyek alkalmazottaival, amennyi-
ben a járvány még hónapokig tét-
lenségre kényszeríti őket? Elbírja 
ezt a városi büdzsé?

- Több intézményünk is átlag fe-
lett dolgozik, mint például a szoci-
ális szolgáltató Központ. Ők fog-
ják össze a békési szociális hálót, 
látják el az időseket, rászorulókat, 
fogadják, kezelik a segítségért for-
dulókat. Azokban az intézmények-
ben, ahol most látogatási tilalom, 
szünet van, ott karbantartási, leltá-
rozási feladatokat végeznek, takarí-
tanak, fertőtlenítenek, régi elmara-
dásokat pótolnak. Emellett minden 
intézményünk igyekszik „átállni” 
az online világra, az online kom-
munikációra. Bátran ajánlom min-
den békésinek, hogy keressék az in-
tézményeink és városunk honlapja-
it, Facebook oldalait, ezeken sok ér-
tékes, helyi információval találkoz-
hatnak. A finanszírozás minden te-
kintetben még nem látszik tisztán. 
Ahogyan az állami finanszírozás át-
alakul, annak függvényében fogjuk 
megtenni a további lépéseket.

Szegfű Katalin

Takarítanak és szájmaszkot varrnak 
az óvodai-bölcsődei dolgozók

Mivel az oktatási és nevelési intézmények nyitva 
tartása beláthatatlan ideig szünetel, a békési óvo-
dák és bölcsődék munkatársai más feladatot kap-
tak.  Az épületek fertőtlenítési és takarítási mun-
kálatai mellett szájmaszkokat varrnak és bevonják 
őket a dánfoki tavaszi takarításba is – tájékoztat-
ta a Békési Újságot Polgár zoltán alpolgármester. 

Különböző méretű szájmaszkokból a ve-
szélyhelyzet kihirdetése óta mintegy 1200 da-
rab készült el, melyeket az önkormányzati al-

kalmazottak, intézményi dolgozók kapták meg. 
Emellett nemrégiben juttatott el 200 darabot 
a békési Hajnal István Idősek otthonába Kál-
mán Tibor polgármester. Az óvónők és bölcső-
dei dolgozók így tesznek a koronavírus-járvány 
terjedése elleni védekezésért.

Béres Istvánné igazgató irányításával az óvo-
dák és bölcsődék átálltak a nyári ügyeleti rendre, 
váltva fogadják a felügyeletet igénylő gyermeke-
ket. A folyamatos takarítás, fertőtlenítés és kar-

bantartási munkák mellett az óvodai és bölcső-
dei dolgozók bekapcsolódnak a dánfoki tavaszi 
takarítási munkákba is. szintén az intézményt 
érintő információ, hogy az esedékes óvodai be-
iratkozásokat online formában bonyolítják. 

- Jelenleg is gördülékenyen zajlik a gyermekek 
óvodai előjegyzésének elektronikus érkeztetése, 
ezért várhatóan a bölcsődei beiratkozást is ilyen 
módon fogjuk megvalósítani – hangsúlyozta la-
punknak Polgár zoltán alpolgármester.   Sz. K.

A HARILA PLUSZ KFT. továbbra is 
biztosítja az ügyfelek számára 

a hallókészülék elemeket, tartozékokat, 
hallókészülékek javítását, szervizelését.

Hívjon minket a 0036-30/984-14-38-as 
telefonszámon. 

Békés, József A. u. 5.
Jó egészséget kívánunk!

Telefonos egyezTeTés szükséges!
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Türelem
Érdekes, hogy rendkívüli, meg -

próbáltatásokkal teli időkben mi-
lyen markánsan, erőteljesen ugra-
nak fel, jelennek meg, mondhat-
ni követelnek helyet maguknak 
bizonyos szavak. szinte rácsodál-
kozunk, hogy jé, micsoda mély-
sége van egyik-másik eddig ru-
tinszerűen használt kifejezésnek! 
Kulcsszavaknak is mondhatnánk 
ezeket. Előző írásomban (Öt meg 
egy) ilyenekről elmélkedtem: hit, 
remény, szeretet, béke, rend, sza-
badság. 

Most - miután kétszer is meg-
hallgattam áder János beszédét 
és Bőjte Csaba atya szentmiséjét 
Déváról, az erdélyi korona vírus e 
gócpontjából - nekem a türelem 
jutott eszembe. Ha utánanézünk 
ennek a szónak, akkor a követke-
zőket olvashatjuk róla: a türelem 
nyugodt várakozás. Azaz az a ké-
pesség, hogy hosszú ideig nyu-
godtan várakozzunk, és a késle-
kedés ne tegyen ingerültté. Tet-
szenek érezni? Máris megkövetel 
tőlünk még két tudatos dolgot: a 
várakozni tudást és a nyugalmat. 
De - bár a dolog egyre neheze-
dik - ez még messze nem a vé-
ge annak, amit ezen egyetlen szó 
komolyan vétele megkövetel tő-
lünk. Mert kitartó szándékot is 
kíván, azaz a céljainktól való el 
nem tántoríthatatlanságot. Bár-
milyen akadályokba ütköznénk! 
Még ha ezek kedvünket vennék, 
letörnének is, még ha legszíve-
sebben indulatból, akár erőszak-
kal oldanánk meg a válaszadást. 
nem, a célra törekvésünknek fo-
lyamatosnak kell lennie, tette-
inknek állandó ismétlését, gya-
korlását, rendíthetetlen újra és 
újra elvégzését várja el tőlünk 
csak ez az egy szó. Önuralomra is 
tanít tehát. El kell viselnünk ma-
gunk, minden gyengeségünkkel 
együtt, el kell viselnünk a fáj-
dalmat is, a mások okozta kelle-
metlenségeket, bajokat is. zok-
szó, panasz, hangos szó nélkül. 
Ugyanakkor feltételezi részünk-
ről azt is, hogy kellő gondosság-

gal járunk el majd, ha cseleked-
hetünk, hogy odafigyelünk ma-
gunkra és másokra is. És mindez 
miért? Mert így nehéz, bonyolult, 
kellemetlen helyzeteken tudunk 
úgy túllenni, hogy közben máso-
kon is segítünk. Mit is mondott 
az államfő? „Van valami, amivel 
mindenki kiveheti a részét a kö-
zösből, sokat tehet a járvány le-
küzdéséért. Ez nem más, mint a 
türelem. Ha most tudunk vára-
kozni, önként lemondunk a na-
gyobb térről, szabadságról, az-
zal teret adunk a gyógyulásnak. 
Ha teret adunk a figyelmeztető 
szavaknak, részesei leszünk a jár-
vány leküzdésének. Életet men-
tünk, ha betartjuk a szabályokat, 
életet mentünk, ha távolságot 
tartunk, ha türelmesek vagyunk. 
Ezt kell tennünk - ahogy Teréz 
anya mondta - önnek és nekem. 
Mindenkinek, hogy hamarosan 
újra együtt lehessünk, egészsé-
gesen.”

Egyik utódommal, Vámos 
zoltán alpolgármester úrral vál-
tottunk pár szót minap, aki egy 
nyugodt, türelmes ember. Így 
szólt: „Én is úgy érzem, hogy 
az emberiség kapott egy esélyt, 
hogy rendbe tegyen dolgokat. El-
ferdültek az értékek. A hit ben-
nünk kell, hogy legyen. És az a 
szeretet, amit Jézus elhozott, 
mert akkor is kellet az újragon-
dolás, mint most. Hogy például 
érdek nélkül teszel valamit. Az 
Európa dalunk nagy siker. Ha 
ennyi embert meg tudott érin-
teni, akkor van még remény. Én 
abban a szeretetben hiszek, ami 
bennünk van, és akkor nincs 
másra szükségünk. Ennyi.”

Igen, ennyi. Vagy majd talá-
lunk még más kulcsszavakat is? 
Lehet. De ez nem baj.

Jegyzet

Pálmai Tamás

Közlemény
A Mozgáskorlátozottak Békés Városi Egyesülete 

A KoronAVírus VEszélyhElyzEt AlAtt onlinE tArt nyitVA.
elérhetők vagyunk a 0036-70/77-27-924-es és a 66/737-704-es 

telefonon, illetve a szuloe.bekes@gmail.com e-mailen. 
Bármilyen kéréssel vagy problémával fordulhatnak hozzánk, 

vagy ha csak beszélni akarnak valakivel. 
Békésen lévő információs- és segélyvonalak: 

Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ: 66/411-562.
Krízistelefon: 0036-20/619-70-71. 

tudjunK EgyMásról, sEgítsünK, VigyázzunK EgyMásrA!
Szulovszky Gyula, az egyesület elnöke

Csapadékvíz-elvezetés 
a Puskaporos tónál
Jelenleg is zajlanak Békésen, a Puskaporos tónál a kotrási munká-
latok. A tó kitisztítása a Terület- és Településfejlesztési operatív 
Program keretében valósul meg. A projekt a két fontos vízgyűjtő, a 
Puskaporos tó és a Cigányvízláda elnevezésű területek rendezését, 
kikotrását teszi lehetővé. 

Az elnyert mintegy 378 millió 
forintos támogatásból a Puskapo-
ros tó kotrásán kívül megvalósul a 
Cigányvízláda kotrása is, amit szin-
tén elkezdtek már, de még nem fe-
jeződött be. A beruházás érinti to-
vábbá a Malomasszonykerti és 
Décseri csatorna rekonstrukcióját, 
a Fonó, Kereszt és Kalász utcai va-
lamint a Babilon sori csapadékcsa-
torna felújítását, építését. A „Bé-
kés, Csapadékvíz elvezetés kialakí-
tása II. ütem” című projekt 2020. 
július végén fejeződik be, és szoro-
san kapcsolódik az első ütemben 

megvalósított beruházásokhoz. Cél 
a keletkezett csapadékvíz helyben 
tartása, melyet Békés Város Ön-
kormányzata a lakosok szemlélet-
formálásával egészít ki, különös 
tekintettel a magántulajdonú in-
gatlanok előtti árkok tisztítására. 
Balog zoltán önkormányzati kép-
viselő beszámolt arról, hogy a la-
kosok pozitívan fogadják a környé-
ken zajló munkálatokat. A város-
rész rendezetté válik, és bízik ab-
ban, hogy az ott lakók a további-
akban is óvni fogják közvetlen kör-
nyezetüket.

Pályázati forrásból kotorják a Puskaporos tó medrét.
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„Koronás” tavasz: vigyázzunk egymásra!
Az egészségügy

Ilyenkor jön rá az ember, hogy 
milyen nehéz egy - ugyan már har-
minc éve ismert - város életéről ke-
resztmetszetet készíteni, ha nem 
működnek az élő, az úgynevezett 
társadalmi kapcsolatok. Ha nem 
köszönhet mindenkinek az utcán, 
ha nem rázhat kezet az ismerősök-
kel, ha nem beszélhet néhány ke-
resetlen szót a piacon, az üzletben. 
Ha kedves „öregjeit” nem láthatja 
legalább egy hónapban egyszer az 
otthonukban. Ha vizsgálatkor csak 
a hallására támaszkodhat, esetleg 
egy-egy okostelefonnal készült fo-
tóra, és nem láthatja betegét. Ha 
nem olvashatja ki baját a tekinte-
téből, ha nem számolhatja meg ar-
cán a ráncocskákat, bántotta-e va-
laki, valami. Ha úgy kell receptet 
írni, mentőt hívni, hogy nincs sze-
mélyes érintkezés.

sokszor hárman beszélünk egy-
szerre öt telefonon a rendelőben, 
kis lépcső az ablak alatt, bent, 
hogy ki tudjuk adni a legszüksé-
gesebb papírokat. Hosszas papír-
munka, telefonálgatás, ha vírus-
gyanús embert kell tesztelni. Az-
tán síri csendes időszakok, amikor 
még a telefon sem szól.

senkinek sem jó, nem könnyű 
napok. Az egészségügy egy része a 
súlyos betegek mellett szó szerint a 
saját életét veszélyezteti, másik ré-
sze fellajstromozva várja a paran-
csot: mikor, hová, mennyi időre kell 
mennie, helytállni, mert sok a beteg 
és kidőlt az első sor az ellátók kö-
zül. Az alapellátás meg szűr, szor-
tíroz, tüzet olt. A járóbetegellátás 
dolgozói meg dolgoznának, mert 
nagy szükség volna rá, de egyelőre 
nekik is marad jórészt a telefon. Ki-
véve, aki most is ott van, mert ott 
kell lennie: a laborban, a röntgen-
ben, az ultrahangon, a sebészeten, a 
nőgyógyászaton, satöbbi.

A tanügy
A kreativitás csúcsait döntögeti 

az otthontanulással. Keresi az utat, 
hogy megmeneküljön ez a tanév, 
hogy rendben lemenjen a „háborús” 
érettségi. A beíratások folynak, ősz-

szel az életnek mennie kell(ene) to-
vább. Az elmaradt osztálykirándu-
lások, határon túli testvér-látogatá-
sok már nem bepótolhatóak, úgy 
néz ki. De reménykedjünk azért. A 
díjak, elismerések sem maradnak 
el, lásd az óvodáinkat. Csak egy-
mást nem látják a lurkók, meg jó 
részük nagyszüleiket sem. Pedig a 
nagymama gyógyító teája, finom 
sütije de hiányzik!

A kultúra és a sport 
átköltözött az internet világá-

ba. Virtuális kiállítások, „Maradj 
otthon” zenés program, ingyen le-
tölthető filmek, színházi előadá-
sok, e-könyvek, régi focimeccsek. 
Csak a közönség hiányzik, csak 
mi nem vagyunk ott, és kedves is-

merőseink a könyvtárból, a mú-
zeumból, a kulturális központból, 
a stadionból, a sportcsarnokból, a 
Körös partjáról, a csónakházból. 
Hogy az uszodáról ne is beszél-
jünk. Ki oldja meg a világ gond-
jait, ha a meleg gyógyvízben vagy 
a szaunában, a gőzben sem lehet 
már erről értekezni?

Az agora, a piac
A város öle, gyomra, legfőbb 

„pusmogó, észosztó” helye, hol már 
az első áttekintésre látja a visszajá-
ró ember, hogy ki van itt, ki hiány-
zik, s ha ez többször is előfordul, 
akkor finoman érdeklődik, nincs-e 
valami baja az illetőnek. Hol nem 
is kell felnéznie, ha végigmegy a so-
rokon, hiszen szeme sarkából érzé-
keli az ottlétet és fejből tudja azt 
is, kinek elég bólintani, kinek kell 
a szemébe nézni, kinek jár a ’csó-
kolom Erzsike’, és kinek lehet a né-

nit is hozzátenni, kivel illik pár szót 
ejteni, kezet fogni, viccelődni. Egy 
szóval élni a piac mindennapi éle-
tét. Ez most nincs. De van polgár-
mesteri, alpolgármesteri kreativitás 
és a kapcsolat megköttethet: viszik 
az árut házhoz, adják el háztól di-
rektben a termelők a vásárlóknak.

Szociális szféra
A szociális otthon nem a városé, 

de sok békési lakik és dolgozik ott. 
A kiszolgáló, ápoló személyzet 
meg, mint egy végvár katonái, fel-
húzták a hidat, bezárták a kapu-
kat és elszántan, szeretettel védik 
kis öregjeiket foggal-körömmel. 

A szociális szolgáltatókra most 
még nagyobb teher szakadt, hiszen 
sok idős, beteg ember, kinek nincs 

hozzátartozója, vagy máshol lakik, 
mind-mind őket várja sok remény-
séggel, kéréssel és emberi találko-
zásra való kiéhezettséggel.

Akik dolgoznak
A boltokban - nagyokban és ki-

csikben, áruházakban és árudák-
ban - meg-megfáradó, de minden-
nap feltámadó személyzet végzi 
a munkát. Ahogyan ezt teszik az 
áru- és személyszállítók is, a postá-
sokkal, lapkihordókkal együtt.

A rendőrség, a polgárőrség, a 
mezőőrök, a közterület-felügye-
lők, a tűzoltók, a katonák, a sze-
métszállítók mind-mind a helyü-
kön és teszik a dolgukat e ’háború 
a békében’ állapotban.

A mozgássérültek, az önkén-
tesek, a szolgáltatásban dolgozók 
szájmaszkokat varrnak, a vendég-
látósok folyamatosan akcióznak és 
házhoz szállítanak.

Papjaink, lelkészeink kamerával 
rögzített istentisztelettel, minden-
kihez szóló beszéd/beszélgetéssoro-
zattal próbálják ellátni híveiket lel-
ki javakkal és tartani bennük a re-
ménységet, nem hagyva elaludni a 
hit lángját.

Az önkormányzat, a polgármes-
teri hivatal fiatal és rugalmas veze-
tésével mindenre figyel és szolgál, 
mert tudja: ez az igazi dolga. Most 
épp a költségvetést kell szinte új-
raírni, hiszen a gépjárműadó az or-
szágos vírus elleni védekezést szol-
gálja az idén. Mert kell oda a pénz. 
De itthon meg hiányzik. Hát szá-
molni kell újból. És túlélni, meg 
fejleszteni, mert a pályázatok, a be-
vállalt önrészek ezt követelik.

A politikusok java - az ország-
gyűlési képviselőnk is - most se-
gítenek a lakosságnak, odafi-
gyelnek az emberekre és hagy-
ják a rosszízű pártpolitizálást. 
Ugyan kakukktojás(ok) most is 
akad(nak), de sas nem fog legyet, 
mondják, azaz nem érdemes szót 
vesztegetni rá(juk). A helyi elhíre-
sült Fideszt feloszlatták, reméljük 
utódja méltóbb lesz a nagy párt jó 
híréhez.

Akik otthon vannak
A fiataljaink jó része ésszel él 

és dolgozik. Mert tudják: korosz-
tályuk ritkán lesz vírusbeteg és 
jó eséllyel túléli, ha mégis. De ha 
ő nem vigyázz, szeretett szülei, 
nagyszülei lehetnek az áldozatok. 
Akik viszont nem biztos, hogy túl-
élik a kórt.

nyugdíjasaink nehezen tűrik a 
bezártságot. Értik, hogy baj van, 
hogy baj lehet, csak olyan nehéz 
egyedül, hetekig a kapun, ajtón 
belül. Figyeljünk hát még jobban 
rájuk! sokan közülük betartják a 
korlátozásokat. De vigyázzunk a 
„lógósokra” is.

A megyénk jól áll, holtverseny-
ben az utolsók vagyunk a fertő-
zöttségben és a városban élő ismert 
pozitívak is fiatalok és gyógyulnak. 

Vigyázzunk egymásra, hogy ez 
így is maradjon!

Dr. Pálmai Tamás
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békési sorsok, ékési arcokB
Minden percét élvezem…

A világra rácsodálkozó, beszédes, barna szemek, simogatóan lágy 
hang, meleg mosoly, kecses testalkat, akár egy bakfis, pedig 23 éves. 
Ilyen a jelenlegi beszélgetőtársam, Lehoczki orsolya. Bár Kiss Mari 
mondta, de akár az ő szava is lehetne: „számomra egy csoda a színház, 
aminek minden percét élvezem.”

- Sokoldalú ember vagy, de mit 
tennél az első helyre?

- A színházat. Gyermekkori ál-
mom volt, hogy felnőttként színpa-
don állhassak. Már iskolás korom-
ban is szerettem a kihívást, szere-
pelni mások előtt. Voltam ének-
karos, mondtam verset, ha kérték, 
hangszeren tanultam, néptáncra és 
hiphopra is jártam. Aztán a tánc sze-
repet játszott a folytatásban is. Ami-
kor nem vettek fel az egyetemre, 
úgy gondoltam, hogy egy évig mun-
kát vállalok, aztán újra próbálom. 
De szerettem volna valami olyat csi-
nálni, ami nekem is örömöt okoz. 
Keresgéltem az interneten és rá-
akadtam egy kiírásra, amely színhá-
zi táncos képzésre csábított. Igaz már 
október volt és egy hónapot késtem, 
de azért felhívtam őket. Behívtak 
egy felvételire, ahol sikeresen helyt-
álltam és elkezdtem az iskolát. Ez 
2015-ben történt. A néptáncot már 
csak folytatnom kellett, nem úgy 
mint a többieknek, akik az alapoktól 
indultak. De hozzájött a klasszikus 
balett, amit meg én kezdtem az ala-
poktól. Mikor befejeztem 2017-ben, 
nagy örömömre én kaptam meg 
„Az év hallgatója” elismerő díjat. 
Ettől kezdve a színház végleg rabul 
ejtett. Jelenleg végzős színészszakos 
hallgató vagyok a Baross Imre Ar-
tistaképző Intézet színitanházának 
békéscsabai kirendeltségén, seregi 
zoltán osztályában.

- Említetted, hogy először szín-
házi táncos lettél. Ezzel most hogy 
állsz ?

- A Békéscsabai Jókai színházban 
látok el táncos és koreográfus asz-
szisztensi feladatokat a színdarabok-
ban, de volt szerencsém már a ko-
reografálást is kipróbálni. A szegedi 
szabadtéri Játékokon is volt lehető-

ségem szerepelni a „Vízkereszt vagy 
amit akartok” című vígjátékban. 
Legnagyobb bánatomra, most mi is 
kényszerpihenőn vagyunk, nincse-
nek előadások, nincsenek fellépé-
sek. De otthon most is edzek, hogy 
formában tartsam magam addig is, 
míg a színház újra kinyithatja kapu-
it a közönség előtt.

- Úgy tudom, hogy tanítasz is 
táncot.

- Ebben az évben sajnos a szín-
ház és a tanulmányaim miatt nem 
fért bele az életembe. Még 2018-ban 
a tánctanárom és egyben barátom, 
Kerekes Judit kínált egy lehetőséget 
a Fitdance Center sE-nél. szüksége 
volt egy segédre és rám gondolt. na-
gyon örültem ennek a felkérésnek és 
elsősorban nem a pénz vonzott ben-
ne, hanem az, hogy gyerekeket ta-
níthattam hiphopra. nagyon szere-
tem a gyerekeket. 

- Fuvolistaként a Békés Városi 
Ifjúsági Fúvózenekar tagja vagy. Jól 
tudom?

- Régóta részese vagyok a zenekar 
életének, hiszen kedvenc tanáraim 
egyike, Bagoly László vezeti. nagyon 
sok barátra tettem szert az együtt-
zenélések alatt. sok csodálatos uta-

zást is tettünk, mások melett Olasz-
országba. 2014-ben „Az év zeneka-
rosa” címet is megkaptam. Amikor 
a színházi munkám engedi, ma is 
mindig megyek és amíg az időmből 
és az erőmből telik, menni is fogok, 
mert szeretek velük lenni. Mellesleg 
a fuvolatudományom a színházban 
is hasznos volt már, többször előfor-
dult, hogy élőben én szolgáltattam a 
fuvolakíséretet egy darabban.

- A művészi véna szülői örökség?
- A nagypapám tangóharmó ni-

kázott, de a szüleim egészen más te-
rületen tevékenykednek. Tehát nem 
örökség, de mégis ők indítottak el 
ezen az úton, amikor beírattak a ze-
neiskolába néptáncra, mint ahogy a 
bátyámat és a húgomat is.

- Pihenés, magánélet létezik-e 
számodra?

- Pihenés számomra, ha a csalá-
dommal és a párommal lehetek. A 
szabadidőm normális körülmények 
között általában nem sok, jó, ha egy 
nap jut egy héten. szeretek a pihe-
nőidőmben megnézni valamilyen 
sorozatot. Egyik kedvencem az Agy-
menők. szerencsénkre a párommal 
egy színháznál dolgozunk, így sokat 
látjuk egymást nap mint nap.

- Te hogy éled meg ezt a vírusve-
szélyes időszakot?

- Hirtelen nagyon sok szabad-
időm lett, aminek részben örülök 
is, mert együtt lehetek a családom-
mal. Természetesen nekem is van-
nak online óráim, tanulnom is kell és 
az edzést is folytatom kitartóan. De 
kapok az alkalmon és végre megta-
nulok főzni, sütni, mert ezekre ed-
dig nem volt időm. Azt, hogy med-
dig tart még, én sem tudom, és be-
tartom, amit kértek tőlünk, maszk-
ban és kesztyűben mozdulok ki, ha 
muszáj. De leginkább megfogadom 
a tanácsot és otthon maradok. nem 
önmagamat akarom védeni így első-
sorban, hanem inkább másokra sze-
retnék vigyázni.  Gugé

Következő beszélgetőtárs: Kis Zoltán 
szobafestő. 
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ADJUNK ESÉLYT 
AZ ÉLETRE NEKIK IS!
Telefon: 70/947-35-04, 

20/399-78-09.  
Honlap: 

www.bekesiallatvedok.hu

Adószám: 
18392607-1-04.

Tűzifa aKció 
a békési MAGIX FATELEPen 
Minőségi tölgy, bükk tűzifa kapható 
konyhakészen 3300 Ft/q, kugliban 3100 Ft/q.  

20 mázsától kedvezményes ár! 
Konyhakészen 3150 Ft/q, kugliban 2950 Ft/q.

Akácfa rendelhető. 
szállítás Békésre és Muronyba! 

érdeklődni: 06-70/281-09-41 

Telefonos ügyelet 
a könyvtárban

A kialakult járványügyi vész-
helyzetre való tekintettel, az 
egészség védelme érdekében 
a Békés Városi Püski sándor 
Könyvtár továbbra is zárva tart. 
A könyvtár és gyermekkönyvtár 
minden személyesen igénybe ve-
hető szolgáltatása szünetel, min-
den tervezett rendezvény elma-
rad. Az online elérhető szolgálta-
tások viszont folyamatosan igény-
be vehetők. A könyvtárosok tele-
fonos ügyeletet tartanak az aláb-
biak szerint: hétfőtől csütörtökig 
9-15 óra között, és pénteken 9-14 
óra között. Telefon: 66/411-171. 
A kikölcsönzött könyvek, folyó-
iratok, CD-k kölcsönzési határ-
idejét online, e-mailben és tele-
fonon is meghosszabbíthatják, de 
késedelmi díjat nem számítanak 
fel az intézménylátogatási tilalom 
idejére. 
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Vigyázzunk egymásra, 
és sikerülni fog!
#visszajovok
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- Milyen út vezetett el oda, ahol 
most tartasz, családilag és a pályá-
don?

- Békésen születtem és általá-
nos iskolába is itt jártam. A békés-
csabai Vízműben szereztem víz-
ügyi technikusi végzettséget, majd 
a bajai vízügyi főiskolára mentem 
továbbtanulni, ahol vízügyi építő-
mérnökként végeztem. Amikor el-
kerültem főiskolára, eltávolodtam 
a hitemtől és éltem a fiatalok min-
dennapi életét. Ahogy telt az idő, 
szükségét éreztem annak, hogy a 
megtérésemet megújítsam és visz-
szaforduljak Istenhez, ami szeren-
csére meg is történt. Ez forduló-
pontot jelentett az életem minden 
területén. Jelenleg a békési Élet Fá-
ja Gyülekezet tagja vagyok. Dol-
goztam egy projekt erejéig szege-
den, majd a Békési Polgármesteri 
Hivatalban, ahol megismerkedtem 
a feleségemmel, akivel 2018-ban 
házasságot kötöttünk. Jelenleg a 
Békés-Drén Kft-nél dolgozok. 

- Mit tartasz az eddigi legna-
gyobb sikerednek?

- Régi álmom volt, hogy legyen 
Békésen egy olyan hely, egy if-
júsági klub, ahol a fiatalok alko-
hol és drog nélkül kapcsolódhat-
nak ki, beszélgethetnek, megoszt-
hatják gondjaikat és ahol segítsé-
get is kaphatnak. Ezzel az ötlettel 
kerestem meg olyan embereket, 
akik örültek az ötletnek, hiszen 
ők is gondolkodtak valami hason-
lóban. A városban lévő civil szer-
vezetek, gyülekezetek nagy öröm-
mel az ügy mögé álltak. Így egy 
civil szervezet működtetésében 
hamarosan létrejön egy ifjúsági 
klub Békésen, amihez a helyisé-
get a békési önkormányzat bizto-
sítja majd. nagy öröm számomra, 
hogy a városban lévő egyházak, 
civil szervezetek, oktatási intéz-
mények, helyi vezetők összefog-
nak a fiatalok elérése, segítése ér-
dekében, és annak is örülök, hogy 
ennek én is részese lehetek. 

- Hogyan képzeled el az életed 
pár évtized múlva?

- A családommal együtt a jövő-
met Békésen képzelem el, ahol ak-
tív életet élünk és hasznára leszünk 
a munkahelyünknek, a gyülekeze-
tünknek, mind pedig a városunk-
nak. szeretnék valami maradandót 
alkotni. Bízom benne, hogy tar-
talmas programokat szervezünk a 
barátainkkal, családtagjainkkal, 
nemcsak magunknak, hanem bi-
zonyos keretek között a városban 
élőknek is. 

A Stafétát Fajó Attilának adom to-
vább.

NÉVJEGY
Név: Rabatin Balázs
Foglalkozás: építőmérnök
Kedvenc étel, ital: pacal, kávé
Kedvenc zene: zenei mindenevő vagyok 
Kedvenc könyv: Nicky Cruz: Repülj kicsim, repülj!Kedvenc film: I Can Only Imagine, háborús filmekKedvenc hely: az otthonom
Kedvenc időtöltés: foci, utazás

Staféta
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Rovatgazda: 
Serfecz Dávid

Újra igénybe vehetők a száraz szolgáltatások a Gyógyfürdőben
április 14-től a Békési Gyógyfürdő a megszokott nyitvatartási időben újra várja a fiziote-
rápiás kezelésekre, gyógymasszázsra és gyógytornára várakozó pácienseket. A vizes kezelé-
sek és az iszappakolás továbbra is elmaradnak.

Ezzel egyidejűleg dr. Urbancsok Judit reu-
matológiai szakrendelése visszakerül a Gyógy-
fürdőbe. Dr. Dombi Attila és dr. nyeste Mó-
nika reumatológus szakorvosok szakrendelései 
határozatlan ideig szünetelnek.

Erdélyi Imola Erzsébet, a Békési Gyógyásza-
ti Központ és Gyógyfürdő igazgatója a Békési 
Újságnak elmondta, hogy a járványügyi vész-
helyzet miatt intézményükben az egyes szak-
rendeléseken történő ellátásokra továbbra is 
csak sürgős szükség esetén (életveszély vagy 
tartós egészségkárosodás elkerülése érdekében) 
kerülhet sor. Ez igaz a Gyógyfürdőre is. Tehát 
csak a halaszthatatlan kezelésekre várókat fo-

gadják, illetve a CoVID-19 fertőzésre utaló tü-
netmentességet is ellenőrzik. A fizikoterápiás 
kezelésre érkezőkkel telefonon előre egyeztetik 
a kezelés időpontját, ezzel elkerülve, hogy a vá-
róban vagy a kezelőfülkék előtt két betegnél 
többen tartózkodjanak. Valamint egyeztetik a 
gyógytornára várók időpontjait is, mivel kizá-
rólag az egyéni gyógytornára érkezőket fogad-
ják, csoportos gyógytornára nincsen mód.

- A betegfogadással kapcsolatos óvintézkedé-
sek közé tartozik az a kérésünk, hogy lehetőleg 
mindenki érkezzen szájmaszkkal a kezelésekre! 
Azoknak a betegeknek, akik szájmaszk nélkül 
érkeznek, a portaszolgálatnál biztosítunk a ke-

zelések idejére egy darab sebészeti szájmaszkot 
– tájékoztatott az igazgató asszony. Hozzátette, 
hogy a Békési Uszoda a veszélyhelyzet elháru-
lásáig nem fogad vendégeket. 

Ebédrendelés 
a Polgármesteri 
Hivatal konyhájától

A Békési Polgármesteri 
Hivatal konyháján, munka-
napokon házias ételekből ké-
szített napi menü igényelhe-
tő elvitelre. (Kiszállítást nem 
vállalnak.) Igényléseiket a hi-
vatal nyitvatartási ideje alatt 
minden nap 14 óráig tehetik 
meg személyesen vagy telefo-
non. A kedvezményes menü-
re való igényüket a szociális 
szolgáltató központban je-
lezhetik, a Jantyik u. 1. szám 
alatt. A Békési Polgármesteri 
Hivatal konyhája telefonszá-
ma: 66/411-011/170-es mel-
lék (Csorba János konyhave-
zető).

A menü ára: 650 Ft. át-
vehető a Békési Polgármeste-
ri Hivatal konyháján (bejárat 
a Piac felől) munkanapokon 
11:00-13:30 óra között A szo-
ciálisan rászoruló szemé-
lyeknek 450 Ft. Békés Városi 
szociális szolgáltató Központ 
Idősek Klubjaiból elvihető 
vagy helyben fogyasztható el 
munkanapokon 11:30-13 óra 
között. 

A fizioterápiás kezelés, a gyógymasszázs és az 
egyéni gyógytorna újra elérhető a Gyógyfürdőben. 
De az Uszoda a veszélyhelyzet idején nem nyit ki.
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165-os 5.5 LE Honda rotakapával és kocsival el-
adó vagy jószágra cserélhető. Tel.: 30/279-46-
96.
Orion T20D/LED 51 cm-es monitor/tévé eladó. 
Érd.: 50/117-47-71.
Hordós leánderek, étkezőasztal, teleszkópos do-
hányzóasztal, porszívók eladók. Érd.: 66/643-
333.
Kisállattartó ketrec (süni, nyuszi, stb. tartásá-
hoz) tartozékokkal eladó. Érd.: 50/117-47-71.
Eladó: munkaasztal székkel, műanyag napozó-
ágyak, egy pár súlyzó, fűrészek, műanyag bö-
dönök. Tel.: 30/272-43-50.
Gyulán eladó: alig használt, újszerű benzines fű-
nyíró, kétszárnyú fakapu hat kerítés betéttel, 720 
ml-es befőttes üvegek lapkával. Tel.: 30/648-39-
12.
Ágyneműtartós rattan franciaágy matraccal, 
rattan ágyneműtartós sarokülő, IKEA hintaszék 
és könyvespolc eladó. Érd.: 50/117-47-71.
Bontásból hófogós cserép és kúpcserép, ajtó-
lap (192x65 cm), előszobafal, kalaptartó, fogas, 
cipőtartó, Naimann varrógép. Érd.: 66/634-207.
Gáztűzhely, gázpalack, kerékpár, konyhai és für-
dőszobai bojler, szagelszívó, porszívó, Szarva-
si kávéfőző eladó. Érd.: 50/117-48-62, 66/643-
333.
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Ingatlan 2 millió forintig

Rosszerdőn lakható hétvégi ház gyümölcsössel 
eladó 1,8 millió Ft-ért. 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

Csatárkertben kövesút mellett tanya eladó 6 mil-
lió Ft-ért. Tel.: 30/96-187-65.
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. 
Vásárszélen II. emeleti, 38 m2-es lakás azonnal 
költözhetően eladó. Irányár: 7,6 millió Ft. Érd.: 
70/32-71-653.

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.

Ingatlan 10 millió Ft fölött

Irányi utcában kétszobás ház eladó 12 millió Ft-
ért. Tel.: 30/96-18-765.    
Eladó a Kalász sor 14. szám alatti ház. Irányár: 
12 millió Ft. Tel.: 20/327-65-93.
Fáy András utcában III. emeleti, háromszobás, 
71 m2-es lakás eladó vagy kertes házra cserél-
hető. Irányár: 12,75 millió Ft. Érd.: 30/461-77-
70.

KIADó InGAtlAn
Garázs kiadó a Fáy utcában. Tel.: 66/413-974.

Kert, SzántóFölD
Sebők kertben zárt kert eladó. Tel.: 20/20-60-
161.

Jármű, AlKAtréSz
2 db üzemképes Piaggio Liberty, 125 cm3-es 
motorkerékpár egyben, vagy bontásra eladó. El-
adó egy 50 cm3-es 4 ütemű, jó állapotban lévő 
robogó. Érd.: 30/456-23-02.

állAt
Fiatal, ivarérett kacagó gerlék eladók. Tel.: 
30/433-79-89.
Eladó: egyéves, tincses fekete parlagi szelíd 
bakkecske, bárányok, magyar és néma kacsák. 
30/225-23-39.

Kiscicák ingyen elvihetők. Tel.: 70/50-80-895.

SzolGáltAtáS
Figyelem! Az apróhirdetés szolgáltatás rova-
ta NEM ingyenes. A vállalkozók árajánlatért 
keressenek minket! Tel.: + 36-30/432-20-30. 
E-mail: bekesiujsag@gmail.com.

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

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

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

eGyéb 

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

Eres 09-esre alternáló kasza jó állapotban el-
adó és felújítás alatt álló 6 csillagos Neumann 
rendsodró eladó vagy jószágra cserélhető. Tel.: 
30/279-46-96.
Honda 400-es rotakapa 3 sebességes eladó 
vagy jószágra cserélhető. Tel.: 30/279-46-96.

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 28. 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

Korlátozások 
a hulladékszállításban

A Dareh Bázis Hulladékgazdál-
kodási nonprofit Kft. tájékoztatá-
sa értelmében április 15-től a zöld-
hulladék gyűjtőpontos elszállítását 
határozatlan ideig szüneteltetik. Ez 
az intézkedés csupán a kihelyezett 
gyűjtőpontos zöldhulladék gyűj-
tést érinti, a házhoz menőt nem. A 
szarvasi út 64/1. szám alatti kijelölt 
zöldhulladék gyűjtőponton ápri-
lis 15-től szünetel az átvétel. Kérik, 
hogy a lakosok a saját ingatlanaikon 
komposztálják a zöldhulladékot a 
korlátozás idején.

szintén a Dareh Bázis Hulladék-
gazdálkodási nonprofit Kft-t érin-
tő hír, hogy a személyes ügyfélfoga-
dás az ügyfélszolgálati irodákban 
(március 17-től) határozatlan ideig 
szünetel, a munkatársak telefonon, 
e-mailben és postai úton érhetők el, 
távmunkában végzik feladataikat. 

A cég kéri az ingatlanhasználó-
kat, hogy a járvány terjedésének 
megelőzése érdekében a gyűjtőedé-
nyek kirakása előtt illetve az ürítést 
követően, minden esetben végezze-
nek fertőtlenítést az edényeken. 

Folyamatosan induló e-learning tanfolyamok
Bejelentkezés teLeFonon:

Pogoszov Miklós +36-20/312-35-96
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„A kényszerű bezártság ráébreszt, 
hogy vissza kell térni a gyökerekhez”

Interjú Polgár Zoltán alpolgármesterrel a piacbezárásról és más aktuális témákról

(Folytatás az 1. oldalról)
A közelség, a korosztályok keve-

redése, az érintkezések gyakorisága 
és közvetlensége mind-mind a je-
lenlegi helyzet legmagasabb kocká-
zati tényezői. Az önkormányzatnak 
a nagyboltoknál nincsen befolyáso-
lási vagy döntési szerepe, ellenben 
a piacnál, ahol összehangolt dönté-
sekkel próbáljuk a legjobbat tenni, 
optimalizálni a védekezés hatékony-
ságát, mérsékelni a morális, gazda-
sági és anyagi hátrányokat.

- Végül azt találták ki az ön 
kezdeményezésére, hogy adatbázist 
építenek, melynek révén a vevők és 
az eladók közvetlenül egymásra ta-
lálhatnak. Mennyire sikeres ez a 
terv?

- A „tervet” szerencsére gyors 
megvalósítás követte. A megvalósu-
lást követő visszajelzések alapján a 
siker is körvonalazódik. Ez azonban 
a helyi termelők, a vásárlók, a kö-
zöttük létrejövő kereskedelmi kap-
csolat új formájának sikere! Min-
denesetre a háztól vásárlás, főleg a 
házhozszállítás semmiképp sem új 
fogalom, talán csak a kereskedelem 
e szegletében kevésbé használtuk. 
Az önkormányzat pusztán az ösz-
szekötő kapocs szerepét játszotta és 
játssza. A veszélyhelyzet idején ter-
mészetesen tovább folytatjuk ezt, 
rendszeresen bővítve az adatbázist. 
Hiszek abban, hogy a kezdeménye-
zésünkre épülő modell a járvány el-
múltával  fennmarad. sőt kibővül 
és hatékonyan fogja kiegészíteni az 
újból megnyitó helyi termelői pia-
cunk potenciálját, értékét. 

A jelentkező termelőket végig lá-
togatva örömmel szembesültem az-
zal, hogy milyen széles és bőséges 
palettáról válogathatunk. A felgyü-
lemlett tapasztalatok, a saját, helyi 
alapanyagok, közvetlen kapcsola-
tokból adódó elvárások adják azt a 
minőséget, amivel tényleg nem ver-
senyezhetnek a kommersz, profit-
orientált „multiverzum” termékei. 

Tudatos vásárlóként már csak ne-
künk kell megtenni az első lépése-
ket feléjük, hogy élhessünk értéke-
inkkel. Vagy egyszerűen csak a ren-
delést leadni, hiszen a házhoz szál-
lítás lehetősége is szinte minden-
hol adott. Végül hadd mondjam 
el, hogy több terméket jómagam is 
megvásároltam, sőt folyamatosan, 
azóta is visszajárok néhányukhoz.

- Voltak települések, ahol kinyi-
tott a piac, igaz korlátozásokkal le-
het látogatni. Ez lehet a jövő Béké-
sen is?

- A környező településeken, ahol 
végül mégis megnyitották a piacot, 
sem egységesek a tapasztalatok és a 
vélemények. A korosztályok szétvá-
lasztása nagyon megnehezíti a pia-
cok dolgát. A szabályok betartatása 
sem megy olyan könnyen, mint aho-
gyan azt mindenki várta. Hallottam 
olyan véleményeket is, ahol elisme-
rik a békési határozottságot, követ-
kezetességet. Amikor a feltett kérdé-
sekre választ adok, a piac még zár-
va tart. Ez a döntés, mint minden, 
a vészhelyzetben született intézke-
dés, ideiglenes. A folyamatosan vál-
tozó helyzet természetesen folyama-
tos mérlegelést igényel. Az összes fél 
érdekeit  figyelembe vevő határo-
zat a felelősökkel egyeztetve szüle-
tik meg. Gondolom, a fentiek alap-
ján egyértelmű a saját és városvezető 
társaim véleménye: a jelenlegi hely-
zetben a zárva tartást látjuk a meg-
fontolt döntésnek. Ha a minden-
re kiterjedő, szigorú óvintézkedése-
ket és rendszabályokat betartanánk 
és betartatnánk - amit felelősséggel 
szükségesnek tartunk -, pont a pi-
acnak azon értékei sérülnének, amit 
a kockázatok okán az első válaszom-
nál felsoroltam. A lecsökkent forga-
lom nagysága nem állna arányban a 
vírusterjedés kockázatával, aminek 
fontosságát senki sem kérdőjelezheti 
meg a mostani helyzetben.

- Túltekintve a békési piac kér-
désén, milyen  problémás helyze-

teket hozott elő ez a váratlan jár-
ványhelyzet? Városirányítóként 
mikkel találkozik?

- Az interjú fő témája a piac zár-
va tartásának kérdése, és nagyon 
örülök annak, hogy erről részlete-
sen beszélhettem, illetve elmond-
hattam, hogy hogyan látom ezt a 
saját szemszögemből. Amint min-
denki láthatja, ez a kicsi, de an-
nál fontosabb kérdés is milyen sok 
mérlegelést, munkát igényel. sajnos 
a problémás helyzetek száma fel-
mérhetetlen. A legapróbbnak gon-
dolt személyes gondoktól, városunk 
helyzetén át a világméretű kérdése-
kig. Éppen ezért talán megbocsát-
ják nekem, hogy nem ragadok ki 
most többet közülük. általánosság-
ban mondanám el, hogy ezen gon-
dok, problémák jelentőségének fel-
mérésére, mások megítélésére - fő-
leg elítélésére - nem formálhatunk 
jogot. Amit mindannyiunknak meg 
kell tenni, hogy a saját felelősségi 
területünk döntéseit meg kell hoz-
nunk. Meg kell hallanunk a segély-
kérő szavakat, meg kell keresnünk 
azokat, akik segítségre szorulnak, 
de meg kell találjuk azokat is, akik 
segíteni akarnak, és el is kell tud-
nunk fogadni a segítséget. A biza-
lom, az együttműködés, a sikerbe 
vetett hit átsegíthet minket e nehéz 
időszakon. 

- Mit gondol, mi lesz a vége a 
mostani globális járványhelyzet-
nek? Mit tanul meg az emberiség 
mindebből?

- Mi más is lehetne a vélemé-
nyem, mit is mondhatnék?! Ter-
mészetesen azt, hogy véget fog ér-
ni! A munkámba, az emberekbe 
vetett hitem mondatja ezt velem. 
számomra és sokak számára erő-
síti a reményt Istenbe vetett bizo-
dalmunk. A racionális gondolkodás 
és cselekvés mozgatói mögött az Ő 
munkája is áll. A viszonyok „ren-
deződéséről” sem egyszerű beszél-
ni. Talán ezt leginkább a járvány 
megszűnésére, elvonulására értel-
mezhetjük csak egyértelműen. Ha 
a kérdés erre vonatkozott, erre sem 
könnyű válaszolni. A jelenlegi állás 
szerint senki sem tud vagy mer er-
ről állást foglalni. szeretném remél-
ni, hogy ez az év második felében 
véglegesen megtörténik.

A világ - mint ahogy az emberi 
gondolkodás is - folyamatosan vál-
tozik, fejlődik, sőt rendszeresen tér-
nek vissza régi kiindulási pontokhoz. 
A történelmi párhuzamok, közgaz-
daságtani, filozófiai vonatkozások 
elemzése talán most nem is a legfon-
tosabb. Ennek is meglesz a kellő he-
lye, ideje. A következtetések, a kon-
zekvenciák levonása is fontos lesz szá-
munkra. Az embernek, de az embe-
riségnek is tanulnia, okulnia kell eb-
ből. Az izoláció, a kényszerű bezárt-
ság fog minket ráébreszteni, hogy 
egy dologban mindenképp vissza 
kell térnünk a gyökerekhez: a kicsit 
lankadóban, kihunyó félben lévő kö-
zösségeket, közösségi érzést, az ösz-
szetartást, összetartozást, együttmű-
ködést kell újra élettel megtölteni.

Végül megköszönöm a lehetősé-
get, hogy elmondhattam a gondo-
lataimat. Tegyünk a reményteljes 
jövőnk érdekében! Vigyázzunk ma-
gunkra és egymásra! Vigyázzunk 
közösségünkre! Vigyázzunk Békésre! 

Szegfű Katalin

Polgár zoltán alpolgármester.
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ElKészült A BéKési 
tErMElőKEt és tErMéKEKEt  
összEfoglAló AdAtBázis

„Az élhetőbb békési városközpont kialakítása” című projekt kereté-
ben a belvárosban megvalósuló fejlesztéseken túl cél az is, hogy a te-
lepülési arculat javuljon és a békési identitás erősödjön. Ennek egyik 
eleme, hogy összeállítottunk egy olyan adatbázist, amely tartalmazza 
a helyi termelőket és a helyi termékeket. A mindenki számára szaba-
don elérhető és folyamatosan frissülő adatbázis célja az, hogy a béké-
siek és a Békésre látogatók ismerjék meg a városban előállított értéke-
ket, valamint a helyi termelők és termék-előállítók piaci pozíciói 
javuljanak.

Az alábbi táblázat a legfontosabb információkat tartalmazza. A tel-
jes adatbázis a www.bekesvaros.hu oldalon érhető el, ahol a ter-
melők elektronikus elérhetőségei és további információk is részletesen 
megtalálhatóak. 

A termelőkről, a termékekről, a békési vásárlási lehetőségekről 
folyamatosan információkat osztunk meg a www.facebook.com/
bekesitermek oldalon.

Az adatbázis nyitott, tehát a békési termelőknek továbbra is lehető-
ségük van rá, hogy bekerüljenek és termékeiket ezen csatornákon ke-
resztül is ajánlják.

Jelentkezni elektronikus levélben a bekesitermek@gmail.
com címen, vagy telefonon a +36 30/654-1686-os számon lehet 
Gyebnár Péternél.

A projekt Európai Uniós támogatás segítségével, 
a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg.

Projekt címe: „Az élhetőbb békési városközpont kialakítása”
Projekt azonosító: TOP-2.1.2-16-BS1-2017-00007

Termelő/képviselő neve Elérhetőség Termékek

Fazekas Tibor, 
Fazekas Tibor Györgyné

Kinizsi u. 6.
20/254-9765

gyümölcs, alma, körte, szilva, zöldség, bab, 
borsó, dióbesztercei szilva, céklalé

Budai László Bólyai u. 9. 30/865-1279
budai1955@gmail.com cékla, répa, káposzta

Szekerczés Sándorné biojolan@gmail.com
30/468-8558

gabonafélék, barack, 
dinnyelekvár

Csarnai Eszter Gyöngy u. 9.
30/694- 6195 szálasvirág, cserepes virág, birsalmasajt

Berta György Béla
Szarvasi u. 12. I/8.

66/411-826, 70/274-8500

a szokványos gyümölcsökön és zöldségeken 
túl húsos som, bodza, hársfa és édesgyökér, 

csicsóka, mezei zsurló, rebarbara, fekete 
nadálytő, vasfű, torma. Üstben főtt lekvárok 

cukor és tartósítószer nélkül (meggy, 
cseresznye, szilva csipkebogyó, som, kökény).

Mek-Mek Farm 
– Szűcs László, 
Mucsi Nikoletta

Tátra utca 32., Bélmegyer, Tanya 308. 
mekmekfarm@gmail.com

70/6074-524

kecskehús, kecsketej, zöldségfélék, gyümöl-
csök, tojáskecskesajt, kecskeorda, kecske-

brindza, kecsketúró

Malomkerti Kecskesajt  
 Lipcseiné Varga Erika, 

Lipcsei Zoltán

Malomasszonykert 7.
varga.erika1973@icloud.com

70/315-7347

kecsketej, kecskehús, sertéshús, kecskesajt, 
kecske joghurt, kecske orda, kecsketúró, 

sertés füstöltáru

Lipcsei Csirke 
– Lipcsei Zoltán

Malomasszonykert 7. 70/315-6311
info@lipcseicsirke.hu

Ross 308-as és COBB 500-as broiler pecse-
nyecsirke, csirkehús, baromfikolbász

Túri Húsbolt - Túri János Nyereg u. 1. 70/607-9592
turijanos217@mail.com

sertéshús, kolbász, májas hurka, disznósajt, 
füstöltáru

Békési Fazekas 
– Kis Anikó

Csap u. 24. 30/239-9867
kiskeramika@gmail.com egyedi kerámiák

Népművészeti Kosárfonó Bt. 
 –  Kocsor Imréné

Kossuth u. 24. 66/411-237
info@bekesikosarfono.hu

karkosarak, kutyakosarak, fonott játékok, 
bútorok, egyedi vesszőtermékek

Csapó Pékség – Csapó Imre
Gagarin u. 26.

Élelmiszer Oázis – Szánthó A. u. 2. 
info@csapopekseg.hu 66/413-469

kenyerek, péksütemények, rétesek, 
szilvalekváros papucs

Békési Pálinka Centrum, 
Békési Pálinka Zrt. 

– Szűcs Gábor

Gőzmalom sor 12.  Ady u. 1. 
bekesipalinka@bekesipalinka.hu

palinkacentrum@palinkacentrum.hu
70/946-8321

Békési Pálinka
Békési Manufaktúra Whisky

Békési Fürj 
– Rácz Ágnes

Nyíl u. 33. 20/575-4041
bekesfurj.baromfi19@gmail.com fürj, fürjhús, fürjtojás

Termelő/képviselő neve Elérhetőség Termékek

Püski Imréné puskiimrene@freemail.hu
70/457-4863 sertés füstöltáru

Fábián János Tárház u. 83. 70/948-8096 őrölt fűszerpaprika

Hegyesi Gábor Kalászsor u. 4. 30/239-1681
hegyesineedit@gmail.com

muskátli, egynyári virágok, paprika, paradi-
csom, zöldségpalánták

Oláh Zoltán 20/343-7212 fejes káposzta, kolbász, sonka, szalonna, 
savanyú káposzta

Nagy János

Kamut, Tanya 374. 
Szécsénykert hrsz. 10233, 10234

jnagy1970@gmail.com 
70/248-9859

szamóca

Pősze Méhészet 
– Pősze László

Petőfi u. 4. 
Malomasszonykert hrsz. 9132

poszelaszlo81@gmail.com
30/264-3851

méz, propolisz, méhviasz

Ragnes kézművei 
– Rochy Family Kft. 

– Rochy Ágnes

Templom köz 1.
info@ragneskezmuvei.hu

20/997-3907

papírfonott termékek, gipszdíszek, 
ajándéktárgyak

Skara méhészet  
– Skara László

Teleki u. 41. 
skaralaci@gmail.com 

30/828-0633
méz, magvas méz

Szamos Lajos
Veress Péter tér 3.

szamos.lajos@freemail.hu
30/664-3238

zöldség, paprika, paradicsom, dísznövények

Mézes élmény 
– Mészáros Benjámin

Árok u. 4. 
benjamin0209.bm@gmail.com

20/290-5389
vegyes méz

Vári Sándor
Rövid u. 2. 

sanyigazda@citromail.hu
30/266-4362

paradicsom, brokkoli, zeller, saláta, hagyma, 
káposzta, retek

Vig Kolbász Manufaktúra 
– Víg Péter

Körös u. 8
vigpeter82@gmail.com

70/389-2966

sertéshús, kolbász, szalonna, májas, 
disznósajt, füstöltáru

Kittlinger Józsefné Kürt u. 4. 
30/262-0912

konyhakerti növények, borsó, bab, hagyma, 
petrezselyem, répabefőttek, lekvárok

Egeresi Ferencné Kalászsor u. 32.
20/568-4405 szilva, szilvalekvár
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Újra filmeket forgatnak majd Békésben
Bár a járványhelyzet kényszerleállást hozott a magyar filmiparban 
is, a már leforgatott jelenetek vágása és a leendő produkciók előké-
szítése javában zajlik, a tényeges munka nem állt meg. Amint lehet, 
Békés megye ismét a forgatások helyszínévé válik, ezekről beszélt a 
Békési Újságnak Varga ádám filmrendező-producer. 

- A rendkívüli járvány nehéz 
helyzetbe hozta a magyar film-
gyártást. Ezt onnan is tudni, hogy 
a kormányfő a leginkább megsegí-
tésre váró szektorok közé sorolta. Te 
mit tapasztalsz, teljesen leálltak a 
filmstúdiók, kisebb filmgyártó cé-
gek a koronavírus-járványhelyzet 
miatt?

- Köszönöm a lehetőséget a meg-
szólalásra. A megyében élő alkotó-
ként külön öröm számomra, hogy 
a Békési Újságnak nyilatkozha-
tok. Igen, a járvány váratlan kitö-
rése nehéz helyzetbe hozta nem-
csak a magyar filmgyártást, hanem 
az egész világ filmiparát. Egysége-
sen leállt szinte minden olyan mun-
kafolyamat, ami személyes érintke-
zést, lakhelyelhagyást vagy home 
office-on kívüli tevékenységet igé-
nyel. A mi forgatásaink is március 
óta szünetelnek. Elmaradt például 
a Boszorkányház című vígjátékunk 
mozipremierje. Csak azok a fejlesz-
téseink folynak jelenleg, amelyek 
otthonról végezhetőek. Kiemelkedő 
projekt ezek között is a Romis TV, 
amely egy online streaming szol-
gáltatás lesz. nem csak saját gyár-
tású és forgalmazású filmek, soro-
zatok, műsorok, valóságshow-k, do-
kumentumfilmek, animációk szere-
pelnek majd a kínálatban, hanem 
bepillantást nyerhetnek nézőink a 
filmek és tévéműsorok készítésének 
kulisszái mögé is. nem egyszerűen 
kiszolgálni szeretnénk a közönség 
igényeit, hanem közelebbről meg-
ismertetni őket a mozgóképkészí-
tés küzdelmes és izgalmas világával. 
április 2-án volt az új szolgáltatás 
tesztnapja. nem véletlen a dátum-
választás, hiszen ez az autisták vi-
lágnapja, a bemutatott Esőember-
ke című filmünk pedig éppen ezt a 
témát járja körül szórakoztató, el-
gondolkodtató és az érzelmeket is 
megmozgató stílusban. A siker nem 
maradt el, nagyon sokan látták az 

ingyenes bemutatót. Beigazolódott 
az elképzelésünk, miszerint az ilyen 
jellegű filmekre is erős az igény, nem 
csak a látványos hollywoodi szuper-
produkciókra.

- Mi a helyzet a te érdekeltséged-
be tartozó produkciókkal?

- A jelenlegi produkcióink forga-
tásait, bizakodva a helyzet mielőb-
bi, megnyugtató rendeződésében, 
szeptember második felére ütemez-

tük át. Ez elég sok munkánkat érin-
ti: három dokumentumfilmet, két 
kisjátékfilmet, három thrillert, va-
lamint a Hungarikumok nyomában 
című filmsorozatunk gyártását és 
olyan televíziós műsorokét, mint 
például a Lagzi show. A mozis be-
mutatóinkat szintét átütemeztük 
az őszi időszakra, viszont az online 
platformunk várhatóan nyáron elin-
dul. Több filmünket Békés megyé-
ben kívánjuk leforgatni, ezek egyik 
központi helyszíne Tarhos, az ottani 
kastély parkja. Két amerikai kopro-
dukció tartozik ide és egy dokumen-
tumfilm, illetve a Hungarikumok 
nyomában című sorozatunk egyes 
epizódjai is itt készülnek.

- A mindennapjaidban milyen 
szerepet tölt be Békés megye, milyen 
gyakran vagy és dolgozol itthon?

- Békés megyei kötődésűként 
igyekszem minél több projektet 

idehozni. nagyon jó a háttér, en-
nek az egyik gyakorlati példája volt 
a Gyulán forgatott Toldi című film, 
amibe koprodukciós partnerként 
kapcsolódtunk be. Kiváló ötletnek 
tartottam magát a kezdeményezést 
és tetszett a forgatókönyv is. Reme-
kül sikerült belőle a film. Mi a jól is-
mert színészeket hoztuk a produk-
cióba (Koncz Gábor, Kovács István, 
Reviczky Gábor, Fekete László), va-
lamint az idomított farkasokat. sze-
mély szerint azért éreztem fontos-
nak, hogy aktívan támogassuk a 
produkciót, mert rokonszenvesnek 
találok minden olyan filmes kezde-
ményezést, ahol az alkotók a lelkes 

tervezgetésen túl tenni is hajlandók 
annak létrejöttéért. A Toldi komoly 
alkotó erőket tudott mozgósítani, a 
téma is közel áll hozzám és a készí-
tők is szimpatikusak voltak. Filmes 
szakemberként egy ilyen produkció 
tevőleges támogatása páratlan lehe-
tőség volt Békés megye hírnevének 
öregbítésére.

- Kérlek, hogy beszélj bővebben 
a hungarikumokat bemutató kis-
film-sorozatotokról!  

- Annak idején az én ötletem 
alapján indult el a produkció és a 
mai napig az egyik vezető produ-
cere vagyok. színes és izgalmas 
munka, ráadásul hasznos ismere-
teket közvetít szórakoztató formá-
ban. nagyon szeretjük készíteni. 
Örülök, hogy egyre nagyobb ér-
deklődés mutatkozik iránta, már 
nincs messze az első részek bemu-
tatója. Egyelőre 71 epizód elkészí-

tését tervezzük, bár az elfogadott 
hungarikumok számának növeke-
désével ez a szám is értelemszerűen 
emelkedni fog. személyes alkotói fi-
lozófiámat is elég jól jellemzi, hogy 
a sorozatban országosan ismert 
sztárok és neves helyi személyisé-
gek egyaránt szerepet kaptak. A 
produkció gyártását természetesen 
hátráltatja a leállás, bár egyik fősze-
replőnk, Kulcsár Edina, hamarosan 
ismét anyai örömök elé néz, ezért 
bizonyos időtartamú leállással min-
denképpen számoltunk. Ez alatt az 
idő alatt a zárt stúdióban végzett 
utómunkálatokra koncentrálunk, 
illetve íródnak az új epizódok for-
gatókönyvei.

- Milyen terveid vannak a köze-
lebbi és távolabbi jövőre nézve?

- Hála az égnek nagyon sok pro-
dukciónk gyártása folyik. Egyik 
legnagyobb szabású vállalkozásunk 
a már említett Romis TV elindítása, 
ami lassan befejezési stádiumához 
közeledik. Ehhez nagyon sok film, 
sorozat és műsor készítése, vagy be-
szerzése, szinkronizálása, előkészíté-
se szükséges. Mindegyiket ugyan-
olyan lelkiismeretesen kezelem, nin-
csenek kivételek.

- Rendezőként nem annyira, in-
kább producerként segíted a ma-
gyar filmipart?

- A legegyszerűbb válasz talán er-
re az, hogy a fent említettek mellett 
három film kicsit több alkotói ener-
giát igényel tőlem idén, mivel eze-
ket rendezőként is jegyzem. Ismét 
leforgatjuk a Kire ütött ez a gyerek? 
című kisjátékfilmet, valamint elő-
készületben van egy amerikai-olasz-
magyar koprodukció, a Girl from 
the woods (Lány az erdőből), illet-
ve egy dokumentumfilm is. Utób-
bi egy különösen szép, életrajzi té-
májú film lesz egy Magyarországról 
indult filmes páratlan karrierjéről, 
aki idős korára meg tudta valósí-
tani hollywoodi álmait, követendő 
példát állítva minden honfitársunk 
elé, aki ebben a szakmában szeret-
ne alkotni. Minden kedves olvasó-
nak jó egészséget és kitartást kívá-
nok ezekben a nehéz időkben! 

Szegfű Katalin

Varga ádám, békési kötődésű filmrendező-producer a kisfiával, ádámmal az 
egyik forgatási helyszínen.
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Laca és a „Borsóbarázdák”
Fácán Fióna hangokat hallott, 

bár nem volt olyan éles a hallá-
sa, mert elég kicsi füleket kapott 
a Jóistenkétől, de azért ezeket a 
malacpata kopogásokat nem le-
hetett nem hallani. Hiszen a ma-
lac nem egy osonó fajta. Fióna 
lejjebb emelte szigorú tekintetét 
és rég nem látott ismerőse lát-
tán elmosolyodva futni kezdett 
feléjük és nagy szárnyaival Laca 
Apukáját át is ölelte. Gyerekko-
ruk óta ismerték egymást, szin-
te egy időben kezdték el a kalan-
dot, ami a hagyományok szerint 
Laca Apukájának a beszerzést, 
Fiónának pedig az őrzést jelen-
tette. Mind a kettő nagy felelős-
ség volt ám ezen a hatalmas nagy 
udvaron. Fióna ekkor pillantotta 
meg Lacát, aki nagy malacsze-
meket meresztve, tátott szájjal 
bámulta őt. 

- szervusz, hát benned meg kit 
köszönthetek?

Apa bemutatta a még min-
dig szavakat sem találó Lacát, 
Fióna pedig kacsóját nyújtva je-
lezte, hogy örvend a találkozásnak 
és Úrimadár lévén Laca megcsó-
kolhatja. Laca még soha nem lá-

tott ilyen madarat. Pazar tollazat-
tal, ami messziről puccos ruhának 
tűnt, gőgös tartással. s látta vol-
na csak Fióna Édesapját, akivel 
váltották egymást naponta! Fá-
cán Ferdinánd tollazata messze el-
látszódott, nem is nagyon mertek 
közelébe menni a galambok. Fel-
emelte a szárnyát, amin megcsil-
lant a nap sugara és csak úgy re-
pültek tova a betolakodók, annyi-
ra fénylett a szárnya.

Laca elővette itt is a Firkafü-
zetét és rajzolni kezdett: borsót, 
sarkantyút, fácánszárnyat. Amit 
csak látott, mindent papírra ve-
tett. s azt is le kellett írnia ebbe a 
füzetbe, hogy bár a borsó nagyon 
finom csemege, de csak módjával 
lehet enni belőle. A titok a mér-
tékletességben rejlik.

Kedves gyerekek és meséket szerető 
felnőttek! A történethez tartozó fel-
adat ez alkalommal az lesz, hogy 
meg kell számolni a rajzon átható 
borsószemeket. Segítséget jelenthet, ha 
egyesével kifestitek a borsószemeket és 
úgy számoljátok meg őket. Jó színe-
zést! A mesét a következő lapszámban 
folytatjuk.

Tejszelet
nem csak a gyerekek kedvelt 

csemegéje a tejszelet, amelyet nem 
kell feltétlenül a boltban megven-
ni, otthon is bátran elkészíthetjük. 

Hozzávalók a piskótához:
 10 dkg liszt
 5 db egész tojás 
 1 teáskanál sütőpor
 9 dkg kristálycukor
 3 dkg kakaópor
  1 kávéskanál mézeskalács 

fűszerkeverék

Hozzávalók a krémhez:     
  8 dl tejszín (nem cukrozott)
  4 csomag vaníliás cukor 
 1,5 csomag zselatin (por)
 3,5 dl tej (3,5%-os) 
 4 dkg kristálycukor
 1 evőkanál méz 

Elkészítése: 
A tojások sárgáját a cukorral ha-

bosra keverjük. Egy másik edény-
ben szitáljuk össze a lisztet a kakaó-
porral, a sütőporral és a fűszerkeve-
rékkel, majd forgassuk bele a tojásos 
masszába. Felverjük a tojások fehér-

jét, és ezzel lazítjuk tovább az elő-
ző keveréket. A tésztát vajjal kikent, 
liszttel megszórt tepsibe öntjük 
és előmelegített sütőben (170 fo-
kon) kb. 12-15 percig sütjük. Amíg 
a tészta hűl, a krémhez a kétféle 
cukrot szórjuk a tejbe, adjuk hoz-
zá a mézet és kevergetve forráspon-
tig melegítjük. Ekkor hozzáadjuk a 
zselatint is. Hagyjuk langyosra hűl-
ni. Ezután a tejszínt kemény habbá 
verjük és belecsorgatjuk a zselati-
nos tejet. A tejszínkrémet csokolá-
dés piskótalapra kenjük és legalább 
két órára hűtőszekrénybe tesszük. 
Javaslat: süthetünk két lapot is, és 
akkor az egyik a tetejére megy, így 
a bolti változathoz nagyon hason-
ló édességet kapunk. áthúzhatjuk 
csokoládéval is a tetejét. 

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 győztes 
nevét és alkotása fényképét lapunkban is megjelentetjük. sütésre fel!

Októberre halasztották az 
I. Békési édesség Show-t

Mucsiné Fodor Hajnalka, a főszervező-ötletgazda úgy tájékoztatta a 
Békési Újságot, hogy az eredetileg április 25-ére tervezett új gasztronó-
miai rendezvényt, I. Békési Édesség show-t a globális vírusjárvány miatt 
őszre helyezik át. A mostani tervek szerint az esemény időpontja október 
3-a szombat lesz, helyszíne a Békési Galéria.
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Részletesen a belvárosban zajló fejlesztésekről
Városrehabilitációt célzó, környezettudatos pályázat, a „zöld vá-
ros kialakítása” keretében érzékelhetik a lakosok az Erzsébet-liget 
folyamatos megújulását. Megújul a „gödör” a ligetben, és a köz-
biztonságot térfigyelő kamerák felszerelésével fokozzák a belváros 
több pontján. 

A Terület- és Településfejleszté-
si operatív Program felhívásán el-
nyert, mintegy 300 millió forintos 
támogatás teszi lehetővé, hogy Bé-
kés Város Önkormányzata a város-
központ egyik legforgalmasabb ré-
szét, az Erzsébet-ligetet vonzóbbá, 
élhetőbbé tegye. A képviselő-tes-
tület a közterületek környezettu-
datos, család- és klímabarát meg-
újítását tűzte ki célul, ennek meg-
valósításához nagy segítséget nyújt 
ez a vissza nem térítendő támoga-
tás – nyilatkozta Mucsi András ön-
kormányzati képviselő. 

- Választókerületem frekven-
tált helye az Erzsébet-liget, ahol 
a zöldfelületet a családok nagyon 
szeretik használni. A játszótér és 
a hatalmas park igazi kikapcsoló-

dást jelent a békési lakosok számá-
ra. A projekt részeként megújul a 
helyiek által „gödörnek” nevezett 
ligeti rész, itt ugyanis lecseréljük a 

térburkolatot, párásítót és napórát 
helyezünk ki. Felújítjuk az Erzsé-
bet-hidat, ami a ligetet a Karacs 
Teréz utcával köti össze. Az elko-
pott, elhasználódott alkatrésze-
ket cserélik a szakemberek, és a 
faszerkezet felületkezelésére is sor 
kerül. Az Élővíz-csatorna liget fe-
lőli partján, a közkedvelt sétány-
nyal párhuzamosan, a Karacs Te-

réz utca felől is kialakítunk egy 
hasonló sétaútvonalat, ahol térfi-
gyelő kamera is szolgálja majd a 
lakosok biztonságát. A Fáy utcai 
játszótéren, a széchenyi téren és a 
Piac téren úgyszintén további tér-
figyelő kamerákat szerelnek majd 
fel – tette hozzá Balog zoltán, aki 
az érintett területek egy részének 
önkormányzati képviselője. 

Deákné Domonkos Julianna 
kulturális tanácsnok a beruházás 
kapcsán azt hangsúlyozta, hogy 
a rendezvénytéren új szabadté-
ri színpad lesz elhelyezve, mellyel 
számos program megrendezése vá-
lik lehetővé a későbbiekben.    

A 300 millió forintból nem csak 
az Erzsébet-liget szépül meg, ha-
nem a Fáy utcán futópálya, továb-
bá szabadtéri tornapálya (street 
workout) is épül, továbbá nem ma-
rad el a fásítás sem. A Piac téren 
új parkolókat alakítanak ki, míg a 
Karacs Teréz utcában új játszótér 
várja majd a gyerekeket.

Pályázati forrásból szépül meg az erzsébet-liget bejárata is. A teret újrabur-
kolják. 
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Csendesül...
A HúSvéT vALóSáGA

A húsvét valóságának a tényét még a jelenleg mindannyiunk életét befo-
lyásoló koronavírus sem tudja megváltoztatni. A húsvét valósága csak az én 
érzéseimre korlátozódik, vagy lehet ennél több? nagypénteken az önként 
vállalt kereszthalál által az Isten Fia kézzelfogható megoldást adott a bűnös 
- az Istentől elfordult - ember számára. „Mert a bűn zsoldja a halál, az Isten 
kegyelmi ajándéka pedig az örök élet a mi Urunkban, Jézus Krisztusban.” 

Húsvét hajnalán elhangzik a kérdés a sírnál lévő asszonyok felé: „Mit 
keresitek a holtak között az élőt?” Igen, az élet legyőzte a halált! Ezt az 
életet pedig úgy hívják, Jézus Krisztus! Keresztények millióinak hite erre 
épül. A húsvétnak a valósága az, hogy nem korlátozódik le néhány nap-
ra, hanem örökké tart! Ennek a ténynek az örömével, és erejével lehet re-
ményteljessé a jelenünk, jövőnk és az örök életünk! 

Krizsanyik Győző, lelkipásztor

Ártézi kutak településünkön
Békésen összesen három, építmén�-
n�el ellátott ártézi kút található, ezek-
ből napjainkban eg� működik, az 
Asztalos utcában. 

Városunkban az első próbafúrá-
sokat a XIX. században végezték 
el. A főtéren, a valamikori Reformá-
tus Kollégium (jelenlegi zeneisko-
la) és a világháborús emlékmű kö-
zelében évekig folydogált az ártézi 

víz, de építménnyel nem látták el és 
idővel beépítették. Ezt követően a 
Széchenyi téri fúrás bizonyult sike-
resnek. Már 1906-ban kísérleteztek 
a kútfúrással, a kutat végül 1914-
ben létesítették 582 méteres talp-
mélységgel. A békési ártézi kutak 
közül elsőként ennek készült el jel-
legzetes turulmadaras felépítménye. 
1928-ban Petz Gyula községi mér-
nök tervei alapján valósult meg, és 
amíg vizet lehetett nyerni belőle, so-
kan szerették. A víz 34 fokos volt. 
1998-ban felújították, ekkor kapott 
emléktáblát is. A felújítási munká-
latok – amely Kovács Árpád kőmű-
vesmester és Vincze Imre műköves 
nevéhez fűződik – zárásaként visz-
szakerült a turul az eredeti helyére. 
A kút déli oldalán Békés város cí-
mere látható.

Az Asztalos utcai kutat és a búza-
piactéri kutat közel egyidőben léte-
sítették. A közismert nevén „Aszta-
los kút” az Asztalos István és Kur-
ta utcák találkozásánál található. Az 

utca Békés első polgármesteréről, 
Asztalos Istvánról kapta nevét. A kút 
megépítését Daimel Sándor, Békés 
megye alispánja 1927-ben engedé-
lyezte. 1928-ban tárták fel, tíz év-
vel később pedig megalakult a Bé-
kési Fürdő Egyesület a kút vizének 
kihasználására. A 43 fokos víz 730 
méter mélyről tör fel, melyet 1943-
ban ásványvízzé minősítettek. Ez 

táplálja a békési gyógyfürdőt is. Ki-
váló élettani hatással rendelkezik, 
elősegíti a gyulladásos folyamatok 
gyógyulását, alkalmazható zsugoro-
dások, neurológiai- és reumatikus 
panaszok, női- és bizonyos bőrbán-
talmak esetén, de még gyomorsav-
túltengésnél is. Békés Város Önkor-
mányzata a lakosság örömére 2010-
ben a kutat felújítatta és környezetét 
parkosítatta. 

A Széchenyi térihez hasonlóan 
nem üzemel a harmadik, a Kossuth 
utcában található búzapiactéri kút 
sem. Ezt 1927. május 29-én tárták 
fel. A kút talpmélysége 720 méter, 
víz hőmérséklete 38 C-os és erősen 
kéntartalmú. A kút vize az 1978-as 
földrengés során apadt el, azóta nem 
üzemel. Építménye rendkívül egysze-
rű, fémborítású. Tetején kovácsoltvas 
díszítés látható. Nemrégiben önkén-
tes munkában lefestették és a kör-
nyezetét rendezték, így jó néhány 
szégyenteljes év után ma már vonzó 
arcát mutatja az arra járóknak.

Élő fortélyaink

A Békési újság megjelenését támogatta:

Változik a hulladékszállítás
A DAREH BázIs Hulladékgazdálkodási nonprofit zrt. tájékoz-

tatja az ingatlanhasználókat, hogy a munka ünnepére való tekintettel 
a hulladékszállítás időpontja Békésen az alábbi rend szerint változik: 

- április 30-án, csütörtökön lesz elszállítva a kommunális (vegyes) 
hulladék a május 1. pénteki gyűjtési nap helyett az V. körzetben. 

Kérik, hogy a kukákat reggel 6 óráig megfelelő állapotban az in-
gatlan elé vagy a gyűjtőpontra helyezzék ki.   

KoRáBBI FELVÉTEL A BÉKÉsI ÚJsáG ARCHÍVUMáBóL. FoTó: APáTI-nAGy LAJos. 

Sajnos már nem működik a főtéri ártézi kút.

 Apostol koncert novemberben
A Kecskeméti Gábor Kulturális Központtól kapott tájékoztatás 

szerint az Apostol zenekar április 23-ra tervezett jubileumi nagykon-
certjét a járványügyi helyzetre való tekintettel egy későbbi időpont-
ban, mégpedig november 25-én, szerdán fogják megtartani. A már 
megvásárolt jegyek érvényesek az új dátumra, de igény esetén vissza 
is válthatók a kulturális központban, a látogatási tilalom feloldása 
után. Belépők a központ recepcióján a szintén látogatási tilalom fel-
oldása után 3500 Ft-os áron lesznek megvásárolhatók. 


