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

2020. május 5.  XXVIII. évfolyam 9. szám

Nehéz kérdés?! Élet a maszk alatt...
- Milyen terheket ró Békés Városi Szociális Szolgáltató Központra a lassan harmadik hónapjába
lépő koronavírus-járvány?
- Az ellátásnak két fókuszpontja alakult ki. A gyerekes családok és
az idősek. Az idősekről szólva, már
március 17-től kezdődően otthonukban látjuk el gondozottjainkat. Bezártuk az időseknek és a fogyatékosoknak ellátást biztosító klubjainkat,
és így megszűnt az idősek klubjain
az ebéd helyben elfogyasztásának lehetősége. Az ebédet házhoz visszük,
ez mintegy 250-270 adag ételt jelent
naponta. Az egy időben jelentkező,
megsokszorozódott igények miatt a
feladatok és emberek átcsoportosítá-

sa vált szükségessé. Ezzel egyidejűleg a 70 év felettiek ellátása is megkezdődött. Az önkormányzat 2600
személyt keresett meg levélben, felajánlva a segítséget, valamint lakossági bejelentések is érkeznek. A hívás általában a Polgármesteri Hivatalba fut be, ezután egy szociális
szakember felveszi a kapcsolatot az
igénylővel, átbeszélik a teendőket,
majd beosztjuk, hogy ki fogja a feladatot ellátni. A vásárlást, gyógyszerkiváltást természetesen az ellátott idősek finanszírozzák, de maga
a bevásárlás és a gyógyszer kiváltása
ingyenes. A megrendelt ebédet ingyenesen kiszállítjuk, de az ebéd díját nyilvánvalóan ki kell fizetni. Je-

Fotó: Gazsó János.

Interjú Kádasné Öreg Juliannával, a Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ igazgatójával

Kádasné Öreg Julianna.

lenleg mintegy ötven címen látunk
el a felhívás hatására időseket, de ez
valamennyivel több személyt jelent,
hiszen házaspárok is igénylik a szolgáltatást. Sajnos még mindig sokan

úgy gondolják, hogy amit ők képesek elintézni, megtenni, abban nem
kérnek segítséget, még akkor sem,
ha ezáltal saját magukat is veszélynek teszik ki. A házi segítségnyújtás úgyszintén megnövekedett idényekkel üzemel. Igyekszünk minden
gondozásban résztvevőt úgy ellátni,
hogy otthonát ne kelljen elhagynia.
Kapcsolatban állunk a Mozgáskorlátozottak Békés Megyei Egyesületének helyi vezetőjével, nyitottak vagyunk kéréseikre. Hatósági karanténosokat is ellátunk, amennyiben
nincs hozzátartozójuk. Bármennyire
felkészülteknek érezzük magunkat,
minden nap új feladatot ró ránk.
(Folytatás a 11. oldalon)

Korlátozásokkal újraindulnak hétfőtől
a háziorvosi és a szakrendelések
Május 4-től kezdődően szakaszosan újraindulnak a szakrendelések
Május 11-től kezdődően a PSZICHIÁTRIA, a FÜL-ORR-GÉGÉa békési rendelőintézetben, a járványt megelőző módon és a rendes SZET, és a FOGLALKOZÁS EGÉSZSÉGÜGY.
betegfogadási órarend szerint a következő ütemezésben:
Június 1-jétől pedig MINDEN TOVÁBBI SZAKRENDELÉS fogad-

Képünk illusztráció.

Május 4-től kezdődően a NEUROLÓGIA, a KARDIOLÓGIA (I.
BELGYÓGYÁSZAT), és a BŐRGYÓGYÁSZAT.

Május 4-től fokozatosan és korlátozásokkal újraindulnak a rendelések.

ja a betegeket, illetve a 65 év feletti szakorvosok is elkezdik tevékenységüket, valamint a VÉRVÉTEL is visszakerül az eredeti helyére, a laboratóriumba.
A zavartalan betegellátás és a rendelők előtti várakozás, így a fertőzések elkerülése érdekében érkezés előtt az időpont egyeztetése szükséges az alábbi telefonszámok segítségével és időpontokban:
- Telefonközpont: 66/411-022 (hétfőtől-péntekig 7-15 óra között)
- I. és II. Belgyógyászat: 66/886-096 (hétfő, szerda, csütörtök14-16 óra
között)
- S zemészet: 66/886-103 (kedd, szerda, csütörtök 14-16 óra között)
-N
 eurológia: 66/886-099 (hétfőtől-csütörtökig 13-15 óra között)
-N
 őgyógyászat: 66/886-100 (hétfőtől-csütörtökig 13-15 óra között)
-U
 rológia: 66/886-105 (hétfő, kedd, csütörtök 14-16 óra között)
- Ultrahang: 66/886-101 (hétfőtől-csütörtökig 12-16 óra között)
(Folytatás az 5. oldalon)

Következő lapszámunk május 19-én jelenik meg.
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Önkormányzati hírek, felhívások

Békési újság

Új tornaszobával bővült Áram- és gázmérők leolvasása
a Korona Utcai Tagóvoda
Pályázati támogatás segítségével vadonatúj tornaszoba
épült a Korona Utcai Tagóvoda részeként. Az új tornaszoba
és fejlesztőszoba a gyerekek mozgási és egyéb képességeinek, valamint egészséges életmódjának
célzott fejlesztését teszi lehetővé
a mai kornak megfelelő, igényes,
modern környezetben.
Kálmán Tibor, Békés polgármestere örömmel számolt be arról, hogy a Korona Utcai Óvoda
meglévő épületében már nem lett
volna elegendő szabad hely egy
mozgásos tevékenységeket bizto-

szinten végezhető. Így a meglévő óvodaépület mellé, a szomszédos önkormányzati tulajdonú telken építettük fel az új tornaszobát az azt kiegészítő fejlesztőszobával együtt. Az épületben mindezek mellett szertár, belső és külső
raktár biztosítja a szükséges eszközök tárolását, akadálymentes
vizesblokkot és gyermeköltözőt is
kialakítottunk – tudtuk meg Kálmán Tibor polgármestertől.
- Nagyon fontosnak tartom a
gyermekek fejlesztését, felkészítését az iskolai életre. A Békési Kistérségi Óvoda és Bölcsőde élen jár

Minden igényt kielégítő óvodai tornaszoba épült, erről egyeztet egymással Deákné Domonkos Julianna képviselő és Kálmán Tibor polgármester.

sító szoba kialakítására a szükséges eszközökkel, ezért nyújtotta
be Békés Város Önkormányzata a
pályázatát a Terület- és Településfejlesztési Operatív Programhoz.
- A mintegy 50 millió forint
vissza nem térítendő támogatásból egy olyan kiváló adottságokkal
rendelkező épületet sikerült kialakítani, ahol a gyerekek fejlesztése
a szakemberek vezetésével magas

a minőségi nevelési munkában, és
kiváló kapcsolatot ápol a város általános iskoláival. Nem véletlenül
nyerte el ismét az intézmény az
„Oktatási Hivatal Bázisintézménye” címet, melyet újabb három
évig viselhet – tette hozzá Deákné Domonkos Julianna kulturális
tanácsnok, aki a Dr. Hepp Ferenc
Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola igazgatója.

Elkészült a járda a Bocskain
A Bocskai utca 11. szám előtti az egyik fa jelentősen megbillentette a
monolit járdalapot, amely balesetveszélyesség vált. Mucsi András, Ibrány
önkormányzati képviselője interpellációban jelezte a problémát Kálmán
Tibor polgármesternek, aki intézkedett a javításról. A munka elkészült, a
sérült szakaszt kijavították – jelezte lapunknak a képviselő.

A koronavírus terjedésének
csökkentése, valamint munkatársaik és ügyfeleik egészségének
védelme érdekében az MVM/
NKM Társaságcsoport március
20-tól felfüggesztette a fogyasztásmérők személyes, helyszíni leolvasását – tájékoztatott a cég.
Az NKM Áramhálózati Kft.
és az NKM Észak-Dél Földgázhálózati Zrt. területén lévő felhasználási helyeken a hálózati elosztó társaságok külső partnere,
a DL Kft. elkezdte az éves elszá-

moláshoz szükséges mérőállások
begyűjtését. Azokat az ügyfeleinket fogják a megbízott DL Kft.
munkatársai megkeresni, akiknél
a következő leolvasása időpontja
2020. április 1-je után esedékes.
A DL Kft. munkatársai kizárólag a mérő adatait kérik, semmilyen ki- és befizetéssel járó tevékenységet nem végeznek. Azon
ügyfeleik részére, akiket telefonon vagy e-mail üzenetben nem
érnek el, az éves elszámoló számla becslés alapján készül.

Új bölcsődések központi
előjegyzése
A Békési Kistérségi Intézményfenntartó Társulás által
fenntartott bölcsődékbe az új
bölcsődések előjegyzése május 26-án, kedden és május 27én, szerdán lesz, mindkét napon
8-16 óra között. Helyszín a Földvár Bölcsőde (Fábián utca 25/2.)
és a Gólyafészek Bölcsőde (Rákóczi utca 16.).
Az előjegyzéshez szükséges iratok: gyermek születési anyakönyvi
kivonata, a gyermek TAJ-kártyája
és lakcímkártyája, valamint a szülő
személyi igazolványa.
A gyermekek felvételéről a bölcsődékbe a gyermek lakóhelyét, az
esélyegyenlőségi szempontokat, valamint a szülő igényeit figyelembe véve az intézmény igazgatója és a bölcsődei intézményegység vezető dönt.
A Földvár Bölcsődében nyolc
csoportban 96 férőhely van, míg
a Gólyafészek Bölcsődében négy
csoportban 48 férőhely.

A „Felvételi kérelem a bölcsődei
alapellátásra” és a „Szülői hozzájárulási nyilatkozat személyes adatok kezeléséhez” elnevezésű nyomtatványokat a 2020/2021-es nevelési évre a jelentkezés helyszínén lehet kitölteni.
Figyelem!
A koronavírus miatt kialakult
járványügyi helyzetre tekintettel a
2020/2021-es nevelési évre történő
bölcsődei előjegyzés online is megoldható. Kérik, hogy aki csak teheti, ezzel a lehetőséggel éljen!
Online előjegyzés május 11. és
május 22. között lehetséges az
ovodak.bekesvaros.hu oldalról letölthető dokumentumok kitöltésével és az előjegyzéshez szükséges
iratok e-mailben történő bemutatásával. A szükséges dokumentumokat és a kitöltési segédletet megtalálják ugyanezen a weblapon.
Az előjegyzéssel kapcsolatos kérdés esetén az alábbi telefonszámon
érdeklődhetnek: 66/411-680.

Támogassa személyi jövedelemadója
1%-ával
A „Békési Fürdőért”
Közhasznú Közalapítványt!
Adószám: 18386169-1-04
Számlaszám: 11998707-06278340-10000001 Erste Bank
Támogatását köszönjük.

aktuális

Békési újság

Május 5-én újranyitott a piac

Közérdekű információk
Gyógyszertári
ügyeleti rend

Képünk illusztráció.

Május 5-én, éppen lapunk megjelenésével egy
időben újranyitotta kapuját a koronavírus-járvány terjedésének késleltetésére vagy megakadályozására korábban ideiglenesen bezárt piac.
- A friss kormányzati döntések, enyhítések fényében, a piacfelügyelet közreműködésével mérlegeltük
a körülményeket, értékeltük a fennálló kockázatokat,
számba vettük mind a termelők, kereskedők, mind a
vásárlók igényeit, érdekeit – írta a piacnyitásról szóló
közleményében közösségi oldalán május 2-án Polgár
Zoltán alpolgármester. Hozzátette, hogy a piacbezárás a városvezetés részéről felelős magatartás volt, melyet az élet, az egészség védelme indokolt. Most mégis
úgy döntöttek, hogy május 5-én megnyitják a piacot
az értékesítők és vásárlók számára.

Korlátozásokkal és a szabályok betartásával ismét látogatható a békési piac.




A városvezetés és a piacfelügyelet a vonatkozó rendeletek, rendelkezések, szabályok, szigorú és következetes megtartatására törekszik, ami a következőket jelenti:
 Az értékesítés kizárólag az épületek és a kerítések által határolt belső udvaron, a „csarnok” területén lehetséges. A külső részeken nem lehet szavatolni a védőintézkedések maradéktalan betartását.



Képünk illusztráció.














A piacfelügyelet fenntartja a jogot, hogy - az értékesítést végezni kívánókkal akár előzetesen és közvetlen kapcsolatba lépve - eldöntse, hogy kinek engedélyezi az árusítást. Ez a korlátozott értékesítési
pontok száma miatt, a védőtávolságok maradéktalan betarthatóságáért szükséges.
A vezetés megszabhatja, hogy a kereskedők hol,
mekkora terület igénybevételével folytatják tevékenységüket. Ezt folyamatosan ellenőrzi is fogják.
Ez az intézkedés a biztonságos védőtávolságok kialakítását és fenntartását szolgálja.
A piac területére való belépésre egy kapu fog
rendelkezésre állni, mint ahogy annak elhagyása
is szintén itt lesz lehetséges.
A piac területére belépni csak maszkban lehet!
A belépésre várakozóknak és a piacon lévő vásárlóknak is tartaniuk kell egymástól a 1,5 méteres távolságot!
A vásárlók az áruhoz nem nyúlhatnak, azt csak
az eladó foghatja meg, aki köteles maszkot és
gumikesztyűt viselni!

A piacra belépők és a mindenkor bent tartózkodók
számát az üzemeltető képviselői fogják meghatározni a bent kialakult eloszlás figyelembevételével.
Az érvényes szabályokkal összhangban, 7-9 óra között, valamint 10.30 órától a piac zárásáig csak
a 65 év alatti személyek tartózkodhatnak a piac
területén, 9-10.30 óra között kizárólag a 65 év
feletti személyek léphetnek be.
A belépők életkorát a beléptetést végzők joga és
kötelessége hiteles okmányok alapján ellenőrizni. A
nem együttműködőket, az ellenőrzést megtagadókat nem fogják a piac területére beengedni.
A benntartózkodás idejét nem korlátozzák, de kérik, hogy tekintettel a többi vásárlóra, a piacozás
menjen gördülékenyen és hatékonyan, a vásárlók és
az előadók részéről egyaránt.
A higiéniai rendelkezésekre hatványozottabban
ügyeljünk!

A belépés előtti, a közterületen való tartózkodási
szabályok megalkotása nem közvetlenül városi és piacüzemeltetői feladat. A rendvédelmi szervek és a közterület-felügyelet fokozott jelenléttel fogja biztosítani
a nyugodt, biztonságos vásárlást. Amennyiben szükséges, ők is élhetnek és élni is fognak a számukra rendelkezésre álló jogi eszközökkel.
Ezzel kapcsolatban fontos tehát:
 A külterületen, „szabad levegőn” tartózkodás ne
hagyja lankadni az óvatosságunkat, ott is tartsuk
embertársainktól a 1,5-2 méter távolságot!
 Különösen a korosztályok közötti váltások időszakában ügyeljünk, hogy a fiatalabbak és az idősebbek
ne kerüljenek közvetlen kapcsolatba. Az érkezésünket is a megfelelő időponthoz igazítsuk.
 A higgadt, nyugodt várakozás mindannyiunk közös érdeke.
 Vásárlóként is tartsuk be mind a belépés előtt,
mind a piac területén azokat a szabályokat, amik
felelős állampolgárként vonatkoznak ránk!
 Az újraindulás során az ott felmerülő tapasztalatokkal, tanácsokkal, kérdésekkel bátran keressék a
városvezetést. A zökkenőmentes, biztonságos működés mindannyiunk közös érdeke.
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Ügyeletes gyógyszertár
május 2-9.
Jázmin Patika (Rákóczi u.)
május 9-16.
Turul Patika (Piac tér)
május 16-23.
Oroszlán Patika (Kossuth u.).
Gyógyszertári ügyelet
hétfőtől-péntekig 18-20 óráig, vasárnap és ünnepnap 9-11 óra valamint 1718 óra között vehető igénybe. Egyes
patikák szombaton is nyitva tartanak.
Orvosi ügyelet
A Kossuth utca 16. szám alatt (a volt
Tüdőgondozó épületében) érhető el.
Telefon: 66/414-514.

Anyakönyvi hírek
Házasságkötés
Krajcsó Pál és Rózsa Ilona, Rádai Alex
és Balogh Erika, Nagy Dániel és Mészáros Izabella, Darányi István és Varga Helga, Sziegl Dávid Zoltán és Putnoki Natália, Sziegl Zoltán és Varga
Mária, Tóth László és Révész Mária.
Sok boldogságot kívánunk!
Elhunytak
Mocsári Romina Cintia (5 évesen),
Veres Sándor (60), Zelenyánszki Mátyás (73), Juhos Imréné Dancs Erzsébet (94), Bezzegh Pál András (82,
Kétsoprony), özv. K. Szabó Ferencné Jantyik Ilona (100), Oláh Gergelyné Seres Erzsébet (87, Tarhos), Kelemen Sándor (74), Tóth Lászlóné Szabados Eszter Mária (76), Szabó István
(74) Krizbai László (63), Baji Lászlóné
Csapó Irén (60, Kamut), özv. Szegvári
Györgyné Molnár Anna (90), Takács
József (86, Murony).
Nyugodjanak békében!

Békés, Szarvasi út 27.

Egyházi vagy polgári kegyeleti
szolgáltatás az összes temetőben.
66/640-955
Ügyelet: 0–24-ig
30/2-512-102

békési-tem

Temetkezési
szolgáltatás

Békés, Piac tér 1.

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

hirdetés

Békési újság

Készült Magyarország Kormánya megbízásából.

fizetett hirdetmény
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Korlátozásokkal
újraindulnak a háziorvosi
és a szakrendelések
(Folytatás az 1. oldalról)
- Bőrgyógyászat: 66/411-430 (hétfőtől-csütörtökig 14-16 óra között)
- Reumatológia: 66/886-135 (hétfő, szerda, csütörtök 14-16 óra között)
- Ortopédia: 66/886-135 (hétfő, szerda, csütörtök 14-16 óra között)
- Gyógyfürdő: 66/411-455 (minden hétköznap 7-15 óra között)
- Sebészet: 66/886-102 (hétfőtől-csütörtökig 13-15 óra között)
- Fül-orr-gégészet: 66/886-097 (hétfőtől-csütörtökig 13-15 óra között)
- Pszichiátria: 66/411-302 (hétfőtől-csütörtökig 13-15 óra között)
- Laboratórium: 66/886 098 (hétfőtől-csütörtökig 13-14 óra között)
Erdélyi Imola Erzsébet, a Békési Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő
igazgatója kéri a betegeket, hogy a járványügyi vészhelyzet miatt tartsák
be az óvintézkedéseket és lehetőség szerint szájmaszkkal érkezzenek a
szakrendelésekre. Azoknak a betegeknek, akik szájmaszk nélkül érkeznek,
a portaszolgálatnál biztosítanak az ellátás idejére 1 db sebészeti szájmaszkot.

Újraindul az alapellátás is
Május 4-től újraindul a felnőtt háziorvosi és gyermekorvosi, a
fogorvosi alap- és szakellátás, és a védőnői ellátás. Indulnak az egynapos, a rehabilitációs és transzplantációs kórházi ellátások, valamint a
magánellátás is.
A felnőtt és gyermek háziorvosoknál továbbra is telefonon kell jelentkezni. Akit lehet, továbbra is így lát el az orvos. Kérhető ezután is a krónikus betegek elektronikus receptje, sőt a gyógyászati segédeszközök is, illetve az ún. EESZT rendszer segítségével a háziorvosok látják a szakorvosi leleteket, zárójelentéseket a számítógépükön, ezekről is lehet telefonon érdeklődni, tehát egyelőre a papíralapú leleteket nem szükséges bevinni a rendelőbe.
Konzultáció interneten is kérhető a rendelési idő alatt. A rendelőbe csak az
jöjjön be, akit telefonon nem tud ellátni az orvos, és időpontot kért és kapott!
Egy óra alatt maximum négy beteg látható el a folyamatos fertőtlenítés miatt! Belépés előtt lázmérés kötelező, valamint arcmaszk viselete is (lehetőleg minden beteg hozzon magával). A váróban a minimum
1,5 méteres távolság megtartása kötelező. Véglegesen átkerülnek a
személyes találkozást nem igénylő körbe az igazolások, a táppénzhez és
a szociális ellátásokhoz szükséges dokumentumok. E kéréseket öt munkanapon belül kell teljesítenie az orvosnak. A szakorvosi javaslatok, közgyógyellátási igazolvány lejárata a veszélyhelyzet megszüntetését követően is meghosszabbodik, várhatóan több hónapig.
Kerüljük a személyes kapcsolatot, amíg a járvány alább nem hagy
vagy az oltóanyag nem lesz kapható! Védjük magunkat, szeretteinket,
egészségügyi dolgozóinkat! A sürgősségi ellátás változatlan (mentő: 112,
orvosi ügyelet: 66/414-514, háziorvos).
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Jegyzet

A mérlegről
A mérleg tömeg illetve súly mérésére szolgáló eszköz - mondja a
meghatározás. Az egyszerű kétkarú mérleg volt történetileg az első mérleg, melyet az évszázadok
folyamán állandóan tökéletesítettek. Most azonban ezen eszköz
inkább átvitt értelméről szólnék.
Nem súlyt, hanem állapotot mérlegelnék. Ám az első, ami e mérőeszközről eszembe jut, az Iustitia
(Aequitas), az igazság, igazságszolgáltatás, az erkölcsi erő istennője a római mitológiában, akit
gyakran jelenítettek meg mérleget tartó nőalakként, aki egyensúlyban tartja az igazságosságot,
a korrektséget. A bekötött szemű,
kardot (pallost) és mérleget tartó
ábrázolások ismerősek. Itt a kard
a bűnös megbüntetésének jelképe. A mérleg a mérés, mérlegelés,
bíráskodás, megítélés, kiegyensúlyozás, a kiegyensúlyozottság, az
igazságosság, az okos belátás jelképe. A szemkötő tárgyilagosságot képvisel: ítéletét ne befolyásolja hatalom, pénz vagy gyengeség,
a pártatlanság érvényesüljön. Ám
ez nem azt jeleni, hogy az istennő
vak. A kígyó, melyet lábbal tapos,
a bűntől való elhatárolódás, kísértés távol tartása.
Most tekintsük át egy kicsit a
mai állapotunkat, Iustitia patikamérlegnél is pontosabb eszközét
igénybe véve. Azaz nézzük meg,
mi a rossz, és mi a jó ebben a vírusos, karanténos világban.
Rossz, mert az eddigi világunk
megszűnt, mindennapjaink, megszokott dolgaink, munkánk, társadalmi és családi életünk gyökeresen megváltozott. Magam példáját mondva (de kinek-kinek megvan a maga története): nem láthatom betegeimet, gyerekeimet,
az ő családjaikat, „másfél” unokámat (egy kint, egy még „bent”),
nem találkozhatok barátaimmal,
nem járhatok templomba. Nem
mehettem régen itthonról haza.
Nem pattanhatunk fel a repülőre, bagóért rohangálni a világban.
Mindannyiuk hiánya egyre na-

Pálmai Tamás
gyobb helyet foglal el sóvárgó lelkemben. Aggódok mindenkiért,
aggódok az egész országért, nemzetünkért, Földnek nevezett kiszipolyozott, de még mindig gyönyörű szép világunkért. Néha félek is egy kicsit, hogy mi lesz a vége az egésznek? Nagyjából ezek
volnának a mérleg egyik tányérjában.
A másikba meg próbálom ös�szeszedni mindazt, ami jó. Jó,
mert olyan dolgokra van időnk,
amire eddig nem jutott. Rég elmaradt dolgokra is sor kerülhet
most. Jut idő olvasni, rendet csinálni, kertben matatni, jobban ráfigyelni velünk szobafogságra ítélt
családtagjainkra. Rácsodálkozunk
közvetlen környezetünk szépségeire. Felfedezhetjük újból Istent,
megélhetjük - másképp, de lehet,
hogy mélyebben, spirituálisabban
- hitéletünket. És ez vonatkozik
azokra is, akik nem templomba
járók, mert mindenki - ha bevallja, ha nem, ha tudatosan, ha nem
- hisz valamiben. Megtanulhatjuk,
hogy, ha hiszünk valamiben, akkor jóval kisebb az esély arra, hogy
féljünk. Ha meg nem félünk, akkor vagy meg sem történik velünk a baj, vagy könnyebben átvészeljük. Jó azért is a mai állapot,
mert elválik az ocsú a búzától, jobban meglátszik ki az igaz ember,
ki nem. A családban is, a településünkön is, a közéletben és a politikában is. Jót tesz Földünknek is
a csend. Tisztul, szépül, lélegzik.
Természetesen mindkét tányérba
sok mindent lehetne még beletenni, de egy biztos: drámai módon a
vírus utáni időkben sem fog elbilleni a mérleg nyelve. Ha mi is úgy
akarjuk és akaratunkat tettekkel
is aláhúzzuk, tudatos, emelt fejű,
de alázatos lelkű magyarként élve.
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Képünk illusztráció. Fotó: Gazsó János.

Együtt a vírussal
Divatosak manapság az orvosi kifejezések. Amióta a frissen megkoronázott vírus viszi a prímet a híradásokban, azóta kicsit mindenki
jobban ért az orvostudományhoz, hogy arról ne is beszéljünk, hogy
az egészségügyhöz mennyien értenek…
Viccet félretéve, a napokban találkoztam egy világhálón keringő
írással, amely ugyan kicsit pátoszos,
azaz érzelmileg túltelített, de hát az
egész mai világunk az, hiszen láthatatlan ellenség ellen vívjuk olykor
tényleg élet-halál harcunkat. Most
kicsit kivételezett helyzetben van a
megye, a város, mert alig van fertőzött, a hírekben is országos elsők
vagyunk hátulról, hála Istennek.

Minek a sok üres
kórházi ágy?
Kicsit nem is értik az emberek,
hogy minek az a sok üres kórházi ágy?
Pedig csak egy picit kellene elgondolkodni. Ha nem folytjuk le
úgy a járványt, mint ma, mert
igyekszünk szót fogadni a korlátozó intézkedéseknek, akkor nincs ez
a remek helyzet. Ám, ha egytizednyit is engedünk a gyeplőn, már
elégtelen lehet az intenzív osztályok ágyszáma! Ha kicsit is nem
jól, nem jókor lazítunk, már nagy
baj lehet. Ha meg nem lazítunk,
soha nem ér véget a járvány, mert
nem érjük el az ötmillió fertőzésen
átesettet, hogy kialakuljon az úgynevezett nyájimmunitás, és mint az
ország egész népessége, védve legyünk. Ezért, várhatóan változni
fognak a dolgok, vélhetően már e
lap megjelenése táján. Az ország, a
világ nagy magyar koponyái - beleértve a hálózat-elméletet kidolgozó
székelyt, Barabási Albert Lászlót is
az Egyesült Államokból - összedugták a fejüket és keresik a jó megoldást. (Még tőlük sajnálja Szabó Tímea a szájmaszkot...)
Ha csak a békési szociális otthonban levő háromszáz-egynéhány kis
öregünkre gondolunk, riasztó példát
kaphatunk. Mert, ha oda - ne adj Isten - bekerül a járvány, mit gondolnak - állapotukra is tekintettel - elég
lenne-e a gyulai kórház intenzíves
ágyszáma? Töredékének sem, nor-

mál időkben. De most, hogy az egész
kórház járványkórházzá lett alakítva, lenne esélyük arra, hogy ne kelljen szelektálni őket, mint Olaszországban, hogy ki maradhat életben
és ki nem. Hát az ilyen szörnyű helyzeteket elkerülendő tettek szabaddá
több tízezer ágyat. „A legjobban reménykedünk, de a legrosszabbra készülünk fel.” Illetve: „Egyetlen egy
magyar sincs egyedül.” Bizony, lassan meg lehetne szokni - párt-preferenciától függetlenül - hogy amit
a mai magyar miniszterelnök mond,
az úgy is van.

Látlelet korunkról
De térjünk vissza oda, ahonnan
kiindultunk. A világhálón keringő
írásra, melynek címe „Látlelet”. Ezt
írja: „Az emberiség pontosan azt a
betegséget kapta, amelyikre szüksége volt. Már nem értékeljük az
egészséget, ezért kaptunk egy betegséget, hogy megértsük, az egészségünkkel foglalkoznunk kell. Már
nem értékeljük a természetet körülöttünk, ezért kaptunk egy betegséget, hogy minél kevesebbet tudjunk a természetben tartózkodni és
rádöbbenjünk a hiányára. Már elfelejtettük, hogyan kell családként élnünk, ezért kaptunk egy betegséget,
amely bezárt minket az otthonainkba, hogy megtanuljuk újra. Már
nem tiszteljük az öregeket, ezért
kaptunk egy betegséget, amely emlékeztet az öregek sérülékenységére. Már nem értékeljük az egészségügyi dolgozókat, ezért kaptunk egy
betegséget, amely emlékeztet a pótolhatatlanságukra. Már nem tiszteljük a tanárokat, ezért kaptunk
egy betegséget, amely bezárta iskoláinkat, hogy a szülők maguk próbálják tanítani gyermekeiket. Azt
gondoltuk, hogy mindent megvehetünk, amit csak akarunk, hogy
mindenhol ott lehetünk, ahol, azzal és akkor, amivel, és amikor csak

akarunk, ezért kaptunk egy betegséget, ami megmutatja, hogy men�nyire nem természetes dolog is ez.
Szabadidőnket bevásárlóközpontokban töltöttük, ezért kaptunk egy betegséget, hogy megértsük, a boldogságot nem lehet megvenni. Nagyon
sokat foglalkoztunk a külsőnkkel és
mindig összehasonlítottuk azt másokéval, ezért kaptunk egy betegséget, ami eltakarja arcunkat maszkokkal, hogy megértsük, a szépségünk nem a külső, azt belül kell keresni, a lelkünkben. Azt gondoltuk,
a Föld urai vagyunk, ezért kaptunk
egy betegséget, hogy ez az egészen
aprócska láthatatlan valami alázatra
tanítson minket, iránymutatást adjon és egy kis megbékélést is. Ez a
betegség nagyon sok mindent elvesz
tőlünk, ugyanakkor lehetőséget ad
arra, hogy újból észrevegyük, mi a
legfontosabb az életben.”
Veretes, szép és kemény, de igaz
szavak ezek.

Jobb irányba menjen
tovább társadalmunk
A napokban egy kamaszokkal foglalkozó műsorban a Kossuth Rádióban beszéltek arról, hogy milyen fontos az időfaktor abban, hogy a legsérülékenyebb korban levő családtagjaink miként viszonyulnak a megváltozott élethelyzethez. Hiszen, ha
valakinek, hát nekik nagyon nehéz
ebben a családdal való kényszerű ös�szezártságban élni. Az örök lázadás
korában élő tinédzser most hirtelen
több generációval együtt került „lakat alá”, s ezt a konfliktus-lehetőségektől terhelt állapotot nem könnyű
feldolgozni. Ám a pszichológus szerint, ha ez elég ideig tart, akkor szinte
kattanásszerűen eljön egy olyan új ál-

lapot, amely már soha vissza nem fordítható új, jobb felállást eredményezhet a családban. És bizony ez igaz lehet az egész társadalomra is. Remélhetőleg nem tart soká ez a bezártság, de mégis elég ideig ahhoz, hogy
a megfelelő, legalábbis jobb irányba
zökkenjen át az egész hazai, Kárpátmedencei, európai társadalmunk, sőt,
egész világunk világa is.
Érdemes megnézni, elolvasni a
médiánkat, annak bármelyik változatát, legyen az nyomtatott, sugárzott képi és hangi, vagy internetes
akár. A balliberális médiák hírei túlnyomórészt szenzációhajhászok, negatívak. Ijesztenek, tele vannak halállal, sötét holnapot festenek és mindenkit lehülyéznek, aki hatalomban
van, semmi sem jó, amit tesz a kormány, mindenki amatőr, hozzá nem
értő és minimum tolvaj. A keresztény-konzervatív, polgári újságok
is szépen leszedik ugyan a keresztvizet az ellenzékről (sajnos, a politikai egyensúlyhoz szükséges valamire való ellenzék nincs Magyarországon, csak valami rettenetes, a hazaés nemzetárulás, meg a normalitás
mezsgyéjén tántorgó pénzéhes, gyülevész banda), de egészük kisugárzása pozitív, építő. Összetartásról beszélnek, szolidaritásról, segítőkészségről, hősiességről, kitartásról, nemzeti összefogásról, mélyülő spiritualitásról. Azaz mindenről, ami ilyenkor
építő és a túléléshez elengedhetetlen.
De talán hagyjuk a „nagyok”
dolgait és tekintsünk csak szeretett városunkra, hol béke honol
és egymásra figyelés. Vigyázzunk
helyi értékeinkre, jövőnk zálogára, melyben a tárgyiak mellett,
ott van az igazi érték: az ember.
Azaz mi.
Dr. Pálmai Tamás
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Békési sorsok, békési arcok

„Számomra nincs lehetetlen”
A legtöbb fiatal nem ismeri még hírből sem a betegséget, a gondot, éli az ifjúság a maga felhőtlen életét. Könnyen megvonja a
vállát egy komolyabb kihívásnál, mondván, hogy az lehetetlen.
Nem így, a mindössze 26 éves Buzder Bernadett, akit már alaposan próbára tett az élet. A csinos, mosolygós, szerény fiatal lányt
elnézve nem is gondolnánk, hogy...
alakokat látva ismertem a világot.
Ezután megtanultam, hogyan kell
a kontaktlencsét viselni, de egy
újabb műtét miatt zöld hályog is
kialakult szememen, ekkor közölték, hogy látásom is elveszt-

hetem. Ez volt az a pont, amikor
felnőttem. Sok megpróbáltatáson mentem keresztül, ezért a jogi egyetemmel az is célom, hogy
hasonló helyzetben lévő családoknak segíthessek eligazodni a jog
világában.
- Tapasztalatai szerint a jelen
időben megnőtt a házasságkötések
száma, s ha igen, miben látja az
okot?
- Igen. Míg tavaly körülbelül
120 esküvő volt Békésen, ebben
az évben már eddig megközelítőleg nyolcvanról tudok. Újra divat
a házasságkötés, az egyre bővülő
lehetőségek, a különleges ceremó-

- Az anyakönyvvezető feladataihoz kapcsolódnak a hagyatéki
ügyek is. Ebben volt-e változás a
közelmúltban?
- Sajnos ez év elején eltávozott
szeretett kolléganőm, így helyettesként egy kicsit nagyobb szerepet kellett vállalnom ebből a munkakörből is, de csak átmenetileg.
Jelenleg stagnál az elhalálozások
száma a tavalyi adatokat figyelembe véve.
- Ön mennyire van kitéve fertőzés veszélynek, és hogyan védekezik ellene?
- Aki most nem teheti meg, hogy
otthon maradjon, az ki van téve a

Fotó: Gazsó János.

- Miért lett diplomával a zsebében pont anyakönyvvezető? Mi
vonzotta benne?
- A sors akarta így, mert a szakdolgozatom is ebben a témában
íródott. Emberek életének legmeghatározóbb pillanatában részt
venni csodálatos, és nem tudtam
ellenállni a lehetőségnek. Mindennek már majd három és fél éve, de
most is ugyanazzal a lelkesedéssel dolgozok, mint az első héten.
A szereplés sosem állt tőlem távol.
Az iskolában a versmondó versenyek indulója voltam. Egy zenész
családban felnőve, már háromévesen megismerkedtem a zongorával, később a furulyával, fuvolával,
piccoloval és 9 évesen a fuvolatanárom ajánlásával már egy felnőtt
zenekar, a Békéscsabai Vasutas Fúvószenekar, majd egy év múlva a
Békés Városi Ifjúsági Fúvószenekar tagja lettem. Ezen kívül énekkarban énekeltem, így mondhatom, kiállni emberek elé nekem
olyan, mint másnak felkelni és felöltözni.
- Jogi egyetemre jár. Ez is a
munkájához kell vagy váltani szeretne?
- A közigazgatásban mindig
jó, ha jártasak vagyunk a jogban,
de más tényezők is álltak a háttérben. Egy olyan szembetegséggel születtem, ami inkább időskori, szürke hályog. Öt hónaposan
megműtöttek, de már ez is késő volt, addigra homályos, tompa látásom lett. Komplikációk is
felléptek. Ötéves koromig a jobb
szemem le volt ragasztva minden
nap, csak vasárnap nem. Csupán

niák, a szebbnél szebb helyszínek,
előhívják a kislánykori elképzeléseket, és persze az egyre bővülő
családtámogatás is lázba hozza a
házasulni vágyókat.
- Ilyen krízishelyzetben milyen
lehet egy esküvő?
- Tiszta szívből sajnálom a párokat, akik mindent előre elterveztek, hogy a nagy napjuk tökéletes
legyen. Ez most sajnos szűk körben válhat valóra, szeretteik nélkül, pár percben.

veszélynek. Influenza idején is vigyázok, sok gyümölcsöt eszek, tartom a távolságot másoktól. Most
többet takarítok, az allergiám miatt is maszkot viselek, kesztyűt húzok a boltban és megfogadom az
orvosok tanácsait. A legnehezebb a
bizonytalanság. Míg vártam a koronavírus teszt eredményemre, az
összes létező forgatókönyv megfordult a fejemben, és ez lelkileg is
embert próbáló. A jelen helyzet a
Queen együttes soraival leírható:
„The Show Must Go On”. Kicsit
átfogalmazva: az élet megy tovább,
ezért szeretnék köszönetet mondani a ma hőseinek, akik mindennap
elindulnak a munkahelyükre. Arra
kell gondolni, hogy minden vihar
után kisüt a nap.
- Napja nagy részét a munka
tölti ki. Van-e magánélete?
- Sikerült megtalálnom egyensúlyt. A munka mellett a zene
szerves része az életemnek. Ám
egy másik területen is bontogatom szárnyaimat, ez pedig az írás.
Verseket, történeteket írok, többnyire az íróasztal fiókjának, de a
Wattpad közösségi oldalon egyes
ötleteimet már a „nagyközönség” elé tártam Betti93 név alatt.
Örülnék neki, ha egyszer az írásaim fizikai formát ölthetnének. Jelenleg nem dolgozok, a vizsgáimra készülök, ám ez az időszak jó az
önismeretre is. Az életem fordulópont felé halad, ahol mérlegre kell
tennem az eddig elért eredményeimet és dönteni, merre tovább, a
karrier és a magánélet terén. Nehéz megtalálni az arany középutat, de egy tanárom egyszer azt
mondta: „Te azt is tudod, amit
nem tudsz!” És igaza volt, mert
számomra nincs lehetetlen, csak
tehetetlen. 
Gugé
A következő lapszámban a beszélgetőtársak a Varga család tagjai lesznek.
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Vigyázzunk egymásra,
és sikerülni fog!

fizetett hirdetmény
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A Békési Polgármesteri Hivatal konyháján, munkanapokon házias ételekből készített
napi menü igényelhető elvitelre. (Kiszállítást nem vállalnak.)
Igényléseiket a hivatal nyitvatartási ideje alatt minden nap 14
óráig tehetik meg személyesen
vagy telefonon. A kedvezményes menüre való igényüket a
szociális szolgáltató központban
jelezhetik, a Jantyik u. 1. szám
alatt. A Békési Polgármesteri Hivatal konyhája telefonszáma: 66/411-011/170-es mellék
(Csorba János konyhavezető).
A menü ára: 650 Ft. Átvehető a Békési Polgármesteri Hivatal konyháján (bejárat a Piac felől) munkanapokon 11:0013:30 óra között A szociálisan
rászoruló személyeknek 450
Ft. Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ Idősek Klubjaiból elvihető vagy helyben fogyasztható el munkanapokon
11:30-13 óra között.


NÉVJEGY

Staféta
Rovatgazda:
Serfecz Dávid

Név: Fajó Attila
Foglalkozás: jele nleg állá skereső
Kedvenc zene: Foo Fighters
Kedvenc film : Rya n közlegé ny megmen
tése
Kedvenc kön yv: túl sok van , nem tudom
felsorolni
Kedvenc étel, ital: anyuká m paprikás kru
mplija
Kedvenc hely: bárhol, ahol kicsit egyedül
lehe tek
a gondolataimmal
Kedvenc idő töltés: olvasás
- Milyen út vezetett el oda, ahol
most tartasz?
- Békésen élek, itt is nőttem fel.
A békéscsabai Rózsa Ferenc Gimnáziumban érettségiztem, később
pedig a Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán
szereztem alapfokú diplomát szociológia szakon. Hálás vagyok istenfélő szüleimért, akik gondoskodó szeretetben neveltek fel bennünket, engem és a bátyámat. Immáron négy éve boldogítom boldog férjként életem párját, Tímeát. Nem voltak különleges képességeim sosem, hacsak nem az, hogy
már fiatalon Isten irányítására bíztam az életem. Minden jót és áldást, amit az óta átéltem, ennek a
döntésemnek tudhatok be.

- Mit tartasz az eddigi legnagyobb sikerednek?
- Két gyermekem, Áron (3 éves)
és Dóra (8 hónapos) azok, akik igazi isteni ajándékként bearanyozzák
a napjaimat. Bocsánatos bűn talán, de róluk nem tudok nem elragadtatva beszélni. Rájuk vagyok a
legbüszkébb. Emellett közel 3 éve
vagyok a békési Kegyelem Gyülekezet ifjúsági vezetője. Nagyszerű csapatunk van, amiben minden
fiatal különálló érték. Talán az én
sikerem is, de leginkább kegyelem,
hogy mennyit tudtam változni az
emberekhez való viszonyulásomban, ezen a poszton. Messze nem
tartok ott, ahol lenni szeretnék, de
már nem vagyok ott, ahonnan elindultam.

Fotó: Gazsó János.

Ebédrendelés
a Polgármesteri
Hivatal konyhájától
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- Hogyan képzeled el az életed
néhány évtized múlva?
- Reményeim szerint csak előrébb haladok majd azon az úton,
hogy még többet segíthessek másoknak. Meglévő jellemhibáimból kevesebb, örömteli pillanatból,
bölcsességből pedig több lesz majd
a tarsolyomban.
A Stafétát Kenyeres-Zsebics
Emőkének adom tovább.

Gőzerővel zajlik a háttérmunka a Békési
Fiatalokért Egyesület életében.
A szervezet tavaly novemberben alakult meg
a Békési Civil Közösségek Fejlődéséért Egyesület átszervezésével, kibővített tevékenységi
körrel, hogy aktívan segítse a város ifjúságát.
Idén tavasszal már logókészítő pályázatot hirdetett a békési diákok körében. A felhívásra
összesen 18, jobbnál jobb pályaművet küldtek
el a fiatalok. Az elmúlt napokban pedig megszületett az eredmény is. A nyertes Hegedűs
Boglárka lett, közönségdíjas Szabó Petra. Ők
vehették át a szervezet képviselőitől nyereményüket. Az egyesület idén márciusban nyújtott
be egy pályázatot az Emberi Erőforrások Minisztériumának „A fenntartható jövőért” című
felhívására. Ennek a projektnek az előfutára
volt a mostani verseny. Amennyiben a döntéshozók támogatják a szakmai programot, úgy
nem csak logókészítésre, hanem más izgalmas,
főként offline élményekkel is buzdítanák aktivitásra a fiatalokat.

Fotó: Serfecz Dávid.

Egy lendületes, tenni akaró fiatal közösség

A logótervező pályázat győztese, Hegedűs Boglárka
(középen) a Békési Fiatalokért Egyesület két alelnökével, Kenyeres-Zsebics Emőkével és Budás-Budai
Tündével a díjátadót követően.

- A Békési Fiatalokért Egyesület célja, hogy
igazán aktív közösségként látható munkát végezzen Békésért. A szervezet jelenleg 13 taggal
és háromfős elnökség részvételével tevékeny-

kedik és igyekszik bekapcsolódni a város kulturális- és sport-, valamint közéletébe. Segítjük a fiatalok által kezdeményezett programokat. Szeretnénk, ha minél többen csatlakoznának hozzánk. Nagy hiányát éreztük eddig egy
egyértelműen a fiatalokat megcélzó civil szervezetnek. Most sikerült egy remek, lendületes,
tenni akaró csapatot összehozni. Bízunk benne, hogy új színt tudunk majd hozni a város
közösségi életébe. Ehhez rengeteg munka, akarat, motiváció kell. Együttműködünk az önkormányzattal, a helyi oktatási intézményekkel és diákönkormányzatokkal, civil és nonprofit szervezetekkel, sportegyesületekkel –
nyilatkozta a Békési Újságnak Serfecz Dávid,
a szervezet elnöke. Hozzátette, hogy ugyan a
jelenlegi járványhelyzet több programtervüket
áthúzta, ennek ellenére nem unatkoznak. Jelenleg egy uniós projekt beadásán dolgoznak,
melynek egyik célja, hogy a Békésen tanuló,
fogyatékkal élő fiatalok életét is élményekkel
gazdagítsák.
Sz. K.
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hirdetés

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

Lapunkban KIZÁRÓLAG olyan
ingatlanhirdetéseket teszünk közé,
amelyben FELTÜNTETIK
AZ INGATLAN IRÁNYÁRÁT is.
Megértésüket köszönjük.
Ingatlan 2 millió forintig
Lakható kis hétvégi ház gyümölcsöskerttel
Rosszerdőn 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 telekáron 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 telekkel rendelkező házamat elcserélném tömblakásra. Irányár: 7 millió Ft. Érd.: 30/402-26-37.
Fáy utcában IV. emeleti lakás eladó 7 millió Ftért. Érd.: 20/571-83-79.
Ingatlan 7-10 millió Ft között
2+félszobás, nappalis családi ház eladó a Mátyás király utcában 7,2 millió Ft-ért. Tel.: 70/3613-776.

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

Békési újság

Apróhirdetések
Ady 12-ben III. emeleti, kétszobás lakás eladó 10
millió Ft-ért. Tel.: 70/50-21-067.
Ingatlan 10 millió Ft fölött
A Rákóczi u. 17. szám alatti, két utcára nyíló telken ház eladó. Irányár: 12 millió Ft. Tel.: 30/79082-31, 30/24-49-299.
Karacs utcában II. emeleti, 56 m2-es lakás eladó. Irányár: 12,2 millió Ft. Tel.: 20/380-06-25.
Malomvégesi részen kétszintes, 3,5 szobás, 130
m2-es, ebédlős, két fürdőszobás ház eladó vagy
kisebbre cserélhető. Irányár: 13 millió Ft. Nyolcmillióig ingatlant beszámítok. Tel.: 70/216-3703.
Gyulán 2,5 szobás, összkomfortos, 76 m2-es
családi ház garázzsal, melléképületekkel, gondozott kerttel eladó. Irányár: 18 millió Ft. Tel.:
30/648-39-12.

Kiadó ingatlan
Fáy utcában garázs kiadó. Tel.: 66/413-974.

Ingatlant keres
Kertes házban kétszobás albérletet keres hos�szú távra középkorú dolgozó pár, kisgyermek
nélkül. Káros szenvedély nincsen. Tel.: 70/21637-03.

Kert, szántóföld
2 kh. felszántott föld háznál felesben vagy olcsón bérbe kiadó. Tel.: 66/416-107.
Malomasszonykertben, a malomvégesi zsiliptől 500 méterre 3200 m2-es kert eladó fúrt kúttal, háromfázissal, gazdasági épületekkel. Érd.:
20/325-40-74.

Jármű, alkatrész
Lakókocsi műszakival, teljes felszereltséggel
(klíma, mikró, tévé, hűtő, aggregátor, elősátor,
kempingbútor) eladó. 20/520-15-40.
Ezüstmetál, 18 éves, jó állapotú Suzuki Wagon
R+ eladó vagy Citroën C3-ra cserélhető. Friss
műszaki, riasztó, vonóhorog. Irányár: 599 ezer
Ft. Tel.: 70/216-37-03.
Eladó 4 db VW 16 colos acélfelni. Tel.: 30/23998-29.

Állat

Adószám:
18392607-1-04.

Fekete holland bóbitás díszbaromfi tojás eladó.
Tel.: 30/433-79-89.
Pulykakakast vennék továbbtartásra. Friss tanyasi
tyúktojás eladó. Hajnal u. 19. Tel.: 30/85-81-911.
100 kg körüli hízó eladó. Érd.: 30/277-95-43.
Gyöngyös tojások eladók. Tel.: 30/504-07-11.
10 db tojó tyúkot vagy jércét vennék. Legalább 3
hónapos libát vennék. Tel.: 70/216-37-03.

ingyenes apróhirdetés!
INGYENES LAKOSSÁGI APRÓHIRDETÉS LEADÁSA
A KÖVETKEZŐ HELYEN LEHETSÉGES:

CERKA papírbolt (Piac tér), könyvtár (Széchenyi tér)

Valamint elküldhető e-mailben: bekesiujsag@gmail.com
Maximális terjedelem 15 szó.
Mobiltelefonoknál a számok elé ez szükséges: 0036
Leadási és beküldési határidő: május 12. kedd 12 óra

Szolgáltatás
Figyelem! Az apróhirdetés szolgáltatás rovata NEM ingyenes. A vállalkozók árajánlatért
keressenek minket! Tel.: + 36-30/432-20-30.
E-mail: bekesiujsag@gmail.com.
Hűtők, fagyasztók, kombinált hűtők javítása. Szívós Ferenc. 0036-70/311-99-07.
Veszélyes beépített fák szakszerű kivágása, gallyazása. Tetőjavítások, ácsmunkák,
széldeszkázás, csatornázás, bádogozás.
Tel.: 20/472-96-58.

Munkát keres, ajánl
Személyautóval könnyebb munkát keresek. Piacozás nem érdekel. Tel.: 70/216-37-03.
10 tag betonkerítés (elemes) bontására embert
keresek árajánlattal. Érd.: 30/55-95-558, vagy
editfazekas1@gmail.com.
Festőt és asztalost keresek kisebb munkákhoz,
sürgősen. Tel.: 70/216-37-03.

Egyéb
Akció! Száraz kemény konyhakész tűzifa
eladó. 3000 Ft/mázsa. Tel.: 0036-20/3966642.
Eladó két darab színes televízió: 51 cm képátlós
15000 Ft, és 37 cm-es 10000 Ft. Érd.: 70/36056-34.
Szekrénysor, konyhaszekrény, ebédlőasztal eladó. Érd.: 20/571-83-79.
Háromtáblás függesztett fogas magtakaróval eladó. 30/277-95-43.
Rácsos gyerekágy, gyerek etetőszék, 80 m-es
négyeres rézkábel eladó. Tel.: 20/440-53-28.
Kis- és körbálás hereszéna eladó. 30/425-0024.
Eladó: fehér műanyag asztal hat székkel, szobaés konyhabútort, Samsung nagyképernyős tévé,
konyhai és szobai asztal. Érd.: 66/643-333.
Eladó: MTZ 550-s, ágaprító, 10 leveles tárcsa,
RZ szárzúzó. 70/245-64-19.
Bontásból jó állapotú cseréplécet vennék olcsón. Tel.: 66/416-107.
Költözés miatt sürgősen eladók vas gyertyatartók, nippek, díszek, sport fitneszgépek olcsón.
Tel.: 70/216-37-03.
Eladó: 2 db biciklire való gyerekülés, fűnyíró,
sarokülő, régi, hajlított vázú női kerékpár, 28-as
női kerékpár. Tel.: 30/272-83-42.
Szegedi 80-as fűszerpaprika-palánta eladó. Tel.:
70/387-11-31.

Eladó: 30 m2-es vas fóliaváz, 2 db 1000 l-es vastartály, 10 kg-is mérő skálás mérleg, olasz tésztakészítő gép. Érd.: 20/325-40-74.
Vogel eke pótvassal eladó. 30/277-95-43.
Kis helyet foglaló, sokfunkciós elektromos zongora-orgona eladó. Irányár: 45 ezer Ft. Tel.:
70/216-37-03.
Bontásból hófogós cserép, ajtólap (192x65
cm), előszobafal, kalaptartó, fogas, cipőtartó,
Naimann varrógép eladó. Érd.: 66/634-207.
Eladó: munkaasztal székkel, műanyag napozóágyak, egy pár súlyzó, fűrészek, műanyag bödönök. Tel.: 30/272-43-50.
Gyulán eladó: kétszárnyú fakapu hat kerítés betéttel, NB méhkaptár, méhészeti kellékek, 720 mles befőttes üvegek lapkával. Tel.: 30/648-39-12.
Eredeti videofilmek, Samsung videolejátszó eladó vagy hasznos dologra cserélhető. Csempés
sparhert 36 ezer Ft-ért eladó. Tel.: 70/216-37-03.
Eladó: 3 db hordós leánder, gáztűzhely, gázpalack, jénai étkészlet, kávéfőző, üvegek. Érd.:
66/643-333, 50/117-48-62.
Eladó: VRF-530-as vízszintes gatterfűrész piaci
lehetőséggel betegség miatt kedvezményesen,
valamint vasipari keretes fűrészgép, ipari ponthegesztő. Irányár: 250-750 ezer Ft-ig. 20/520-15-40.
Eladók: szekrénysorok, heverők, kanapék, fotelek, egyéb bútorok megkímélt állapotban és lábon álló gáztűzhely. Érd.: 66/637-187.
Eladó: kovács üllő, nagy hegesztő, talpas köszörű, nagy lemezvágó olló, asztali körfűrész,
cséplőgép, festett régi tányérok, régi bolti mérleg, piaci mérleg, zománcos kanna, kerek mosdóállvány. Révész u. 7. Tel.: 66/413-716.
Nagy teherbírású fenyőfa polcrendszer 25 ezer
Ft-ért eladó vagy jószágra cserélhető, vas nyúlketrec (8-10 férőhelyes) eladó 10 ezer Ft-ért.
Sok újszerű ruhanemű, asztalok, székek eladók.
70/216-37-03.
Eladó: ágyneműtartós heverő két fotellal (25
ezer Ft), könyvek, bakelit lemezek, olajfestmények, új vezetékes telefon, régi cserépedények.
Tel.: 30/467-13-39.
Középszőnyegek, dohányzóasztalok, befőttes
üvegek, Lucznik lábbal hajtós varrógép, csaptelep eladó. Tel.: 70/612-83-74.
Eladó: szőlőprés, boros üvegek (5 l), benzinmotoros és villanymotoros szivattyú, gyümölcsdaráló, 4 m2 60x30 cm-es kültéri burkolólap. Érd.:
66/637-187.
Eladó: Robi 55-ös rotakapa tartozékokkal együtt,
50 l-es üvegballon. Tel.: 20/20-60-161.
Banános doboz eladó. 20/217-33-74.

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

Interjú, Hirdetés

Békési újság
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Nehéz kérdés?! Élet a maszk alatt...
Interjú Kádasné Öreg Juliannával, a Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ igazgatójával

(Folytatás az 1. oldalról)
- Mindenkihez kijut időben az
ebéd?
- A támogató szolgálat mindhárom gépjárműve besegít a telephelyektől távolabb eső ebédek kiszállításába, és a bevásárlásban. Az időfaktor miatt is szükséges a munkájuk, mert szeretném optimális időben kiszállítani az ételt. Tarhoson
köszönjük a tanyagondnoki autó segítségét az idősellátás feladatai végzésében.
A támogató szolgálat további feladatait is elvégzik kollégáim, felkeresik azon fogyatékos személyeket,
akikkel kapcsolatban állunk, felajánljuk azokat a szolgáltatásainkat,
amelyek biztonságos otthonmaradásukat szolgálják.
Zajlik a fejlesztő foglalkoztatás is,
melyek a szabadban végezhetők, illetve orr-szájmaszk varrása történik.
Igyekszünk a munkát úgy szervezni,
hogy védett környezetben folytathassák tevékenységüket klienseink.
- A családsegítő munkatársai győzik a sok munkát?
- A megváltozott helyzet krízist
eredményez, a gyerekek digitális oktatása sokaknak feladta a leckét. Jelzések érkeznek az iskoláktól és még
az óvodáktól is, ha nem elérhetőek a gyerekek és a szülők sem, illetve nincs eszköz a tanuláshoz. Ennek
ügyében az óvodai, iskolai szociális
segítőket lehet keresni. Felkutatjuk
az „elveszett gyerekeket”, hogy tankötelezettségüket tudják teljesíteni.
Segítünk a házi feladatok családokhoz való eljuttatásában, amennyiben

megküldik azt székelyünkre személyesen vagy elektronikusan. A kialakult krízisben Kocsor Andrea klinikai szakpszichológus távtanácsadása Messengeren elérhető. Telefonon,
üzenetküldő alkalmazásokon keresz-

előkészítése azonban most is zajlik,
ennek érdekében hétfőn 8-12 óráig és szerdán 12-16 óráig kereshetik
ügyintézőnket a Jantyik u. 1. szám
alatt személyesen. Az igénylőlap és a
jövedelemigazolás benyújtása az ud-

A szociális szolgáltató központ munkatársai a látókörükben lévő, rászoruló békési családokhoz juttatták el a Baptista Szeretetszolgálat által felajánlott száraz
élelmiszerekből összeállított adománycsomagokat. A 350 csomag adományt
Kálmán Tibor polgármester és Kádasné Öreg Julianna, a központ igazgatója
vette át április 24-én.

tül kollégáim elérhetőek. Krízistelefonunk száma: 0036-20/619-7071.
A gyermekvédelmi jelzőrendszerrel átálltunk az elektronikus kapcsolattartásra, ezen tesszük meg jelzéseinket és javaslatainkat. Gyámhivatali
ügyek tekintetében lehetőség szerint
szintén mellőzzük a személyes találkozásokat.
A személyes ügyfélfogadás csak
előre egyeztetett időpontban és sürgős esetben lehetséges, illetve ugyanez vonatkozik a családlátogatásra, valamint a környezettanulmány készítésére is. Az önkormányzati segély

A HARILA PLUSZ KFT. továbbra is
biztosítja az ügyfelek számára
a hallókészülék elemeket, tartozékokat,
hallókészülékek javítását, szervizelését.
Telefonos egyeztetés szükséges!
Hívjon minket a 0036-30/984-14-38-as
telefonszámon.
Békés, József A. u. 5.
Jó egészséget kívánunk!

var felől, szabadban történő várakozással történik, az irodában egyszerre
csak egy ügyfél tartózkodhat. A segélyezési feltételekről a 66/411-562es telefonszámon érdeklődhetnek
ügyfeleink.
- Hogyan alakul a hajléktalanok
ellátása?
- A Békésen működő hajléktalanok átmeneti szállásain intézményelhagyási tilalom lépett életbe március 19-én. Csak az egészségügyi szolgáltató által vállalt orvosi vizsgálatok
és munkavégzés esetén mehetnek ki
az ott lakók. A tilalom betartása ér-

dekében éjszakai ellenőrzés történik mind az öt telephelyen. A teljes benti ellátás (gyógyszer és élelmiszer, valamint dohányáru beszerzése) önkéntesek bevonásával történik. A nappali melegedőt lehet látogatni annak, aki ügyintézésben, mosásban, ételmelegítésben, fürdésben
szorul segítségre. Nyitva minden nap
11-15 óráig, de egyszerre itt is csak
egy ember tartózkodhat.
- Érezhető már most bármi a járványhelyzet lakosokat elszegényítő
hatásaiból?
- Természetesen tudjuk és érzékeljük, hogy egyre többen válnak
munka és jövedelem nélkülivé. Máris felvettük a kapcsolatot az Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság munkatársaival, akik folyamatosan azon dolgoznak, hogy az Rászoruló Személyeket Támogató Operatív Programból folytatódhassanak a
csomagosztások. Mindenben partnereik vagyunk. A Baptista Szeretetszolgálattól 350 csomagot kaptunk,
melyeket hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű családok kapnak kézhez. Osztásuk folyamatban van.
Szeretném még elmondani, hogy
tartósan elnyúló veszélyhelyzetre készültünk fel. Az én tapasztalatom
mindeddig Békésen a nagyfokú ös�szefogás, például sok önkéntes jelentkezett. Kollégáim maximálisan
helyt állnak, senki sem mondhat nemet a rá kirótt feladatra, és végzettségtől függetlenül dolgozik mindenki azon a területen, ahol éppen szükséges. 
Szegfű Katalin
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Gondolatok karantén idején
2020. márciusa... Mintha csak egy film kezdődne, egy forgatókönyv lenyomata, amelyben mi vagyunk a főszereplők és nem is
lehet kikapcsolni. Csak majd egyszer nem így fogunk rá gondolni,
hanem emlékként, ami talán még kedves is lesz számunkra.
Hiszen annak ellenére, hogy itthon kell maradnunk, olyan sok élményben, megtapasztalásban van
részünk, amelyekben sosem volt,
amit csak ez a kis apró szúrós labdácskára emlékeztető valami okozhatott... Milyen érdekes, hogy egy
ilyen kis „apróság”, mekkora hatalmas galibát tud okozni világunkban! Hiszen megállásra kényszeríti
a hatalmas városokat, ahol már rég
nem látszódtak a csillagok az égen,
és most újra felragyognak. Leszállította a repülőket, kikötésre kényszerítette a hatalmas luxushajókat,
amelyek talán nem is gondolnánk,
de az egyik legnagyobb szennyezői
tengereinknek és óceánjainknak.
Ezek most csendben, sorban állva
várják hiába a felszállókat. S közben huncut hullámok csikizik oldalaikat, vagy éppen delfinek hada
surran el melletük, akik bemerészkednek az öblökbe, ahová eddig
csak ősi rokonaik kíváncsiskodhattak, regéket mesélve e fiataloknak,
hogy kedvet kapjanak az újbóli felfedezésre.
Vagy megemlíthetnénk a vaddisznókat, szarvasokat, majmokat,
akik bekukkantottak a városokba
és ugyan félve, kutató-kereső tekintetekkel, de elindultak felfedezni az utcákat, ahol talán még sohasem jártak. S az emberek az ablakok mögül most kíváncsian figyelik őket, okostelefonjaikkal megörökítve a talán soha vissza nem
térő pillanatokat.
Még csak néhány hét telt el,
mégis annyi a szemmel látható pozitív változás! A levegő megtisztult, amit mi itt kicsiny városunkban nem érzékelünk annyira, hiszen itt egyébként is nagyon jó a
levegő, de a nagyvárosokban, ahol
a szmogtól már nem lehetett látni,
biztosan érzékelhető a változás. Bár
ironikus, hogy most nem a szmog
miatt kell maszkot hordaniuk, hanem hogy megvédjék magukat et-

től az aprócska kis betolkodótól.
Megtisztultak a bolygónk vizei, hiszen nem úszkálnak a hajók, nincsenek turisták, akik nem tisztelik
a természet szépségeit, nincsenek
értelmetlen hajóbalesetek, amelyek olajjal árasztják el a tengerek
felszínét. Az utcák elnéptelenedtek, nem gurulásznak az eldobott

csikkek a járdákon, vagy a gyorséttermek göngyölegei, amelyeket a
szél fúj ki a szemetesekből... S nincsenek eldobott energiaitalos dobozok vagy üditős flakonok, mert
nem „lófrálgatnak” az utcán, mindenki csak vásárolni megy a legközelebbi boltba, vagy a gyógyszertárba, s aztán sietve haza.
Új szavak kerültek használatba,
amelyeket eddig talán nem is nagyon vagy egyáltalán nem hallottunk, most meg naponta többször
is: karantén, pandémia, koronavírus, home-office, home-school, stb.
Már a gyerekek is ezt ismétlik folyton, nem a Süss fel napot vagy a Tavaszi szélt. Pedig a tavasz eljött. Bezárkózhatunk, becsukhatjuk az ajtóinkat, de a természet újra kitárta a kapuit. S milyen szerencsések
vagyunk, hogy ilyen csodás helyen
lakhatunk, ahol az utcákon virágzó fák pompájában gyönyörködhetünk, ahol lépten-nyomon belebotlunk egy százszorszép palettába,

vagy sárgálló papatyikba, amelyek
szinte virítanak a zöld mezőben!
Ha kinézünk az ablakon, a természet lágy öle tárul elénk. Jó, tiszta
és friss a levegő, és a fák virágai ontják felénk az illatfelhőiket. A Nap
szinte minden nap ragyogva süt.
Bekukkant az ablakon és reményt
adva, cselekvésre sugall, rábeszél,
hogy dolgozz, hogy találd fel magad ebben az új helyzetben. Legyél
hálás minden napért, amit most
otthon tölthetsz, a nyugalomért, a
csendért, a családért vagy éppen a

magányért, a saját időbeosztásért.
A több szabadidőért, amiben körülnézhetünk a lakásunkban, a kertünkben, a lelkünkben, s rendet
rakhatunk, kifesthetünk, megszegelhetünk, átrendezhetünk, szelektálhatunk, változtathatunk. Olyasmiket tehetünk, amikre eddig nem
volt időnk. Felülkerekednek a félelmeink, hangosabbak lesznek a gondolataink. Egyik percben örülünk,
a másik percben kétségbeesünk,
nincs ami megzavarja ezeket a hullámvasutakat. Ezt mindenkinek
meg kell élnie.
De azaz egy biztos, hogy mindenki ráébred arra, hogy mi és ki
az, ami és aki fontos az életében,
s talán ez a legnagyobb rendrakás
időszaka, ami történik most a világon... Ez a karantén nem börtön, bár sokan talán úgy élik meg,
hiszen nincs bilincsben a kezünk,
kimehetünk bármikor az udvarra, beszélgethetünk a barátainkkal
vagy a családtagjainkkal, mégha
csak videóchat-en keresztül is. Az

igaz, hogy nem érinthetjük meg
egymást, nem ölelkezhetünk, és
nem adhatunk puszit, de ez sem
tart örökké és akkor majd milyen
nagyon jól fog esni, mennyire fogjuk értékelni!
Az én karanténom március 16án kezdődött, egy hétfői napon.
Először nagyon megijedtem és féltem. Sok mindent hallottam, olvastam és láttam, amelyek csak táplálták ezt az érzést bennem... De aztán
elhatároztam, hogy kihozom a legtöbbet és a legjobbat ezekből a napokból, mert biztosan nem véletlen,
hogy közösen kaptuk ezt a feladatot. Mindenki, kivétel nélkül. Kötelességünk hálásnak lenni az egészségünkért, mert ez nem egy természetes állapot, hanem egy kiváltság.
A családunkért, a barátainkért, az
otthonunkért, a munkánkért, a terveinkért, vágyainkért, álmainkért!
S kedves olvasó, a jóhír az, hogy a
hálaadás gyakorlással tanulható.
Tegyük magunkat így is hasznossá! Legyünk figyelmesek, empatikusak, óvatosak. Tegyük rendbe
az életünket, vagy ha már rendben
van, akkor legyünk nagyon hálásak
és tervezzük a jövőt! Olvassunk,
hallgassunk zenét, főzzünk finomakat, barkácsoljuk meg az elromlott
tárgyakat, hogy ne kelljen kidobnunk, vagy alakítsuk át őket, hogy
kapjanak új értelmet. Ültessünk fákat, virágokat, zöldségeket, kinek
mire van lehetősége, helye, mert ez
is egy teremtés, aminek így mi is
a részesei lehetünk. Térjünk kicsit
vissza a gyökereinkhez. Emlékezzünk arra, amit még nagymamáink tanítottak nekünk. Próbáljunk
ki új dolgokat! Legyünk türelmesek
magunkkal és másokkal is, és tartsunk ki a jó érzések és jó gondolatok
mellett! S amikor majd eljön az idő,
hogy „kimehetünk”, hogy újra szabadok lehetünk, és nem kell majd
távolságot tartanunk, akkor ezekkel
az élményekkel, ezekkel a tapasztalatokkal tudjuk folytatni az új életünket.
Írta és illusztrálta:
Horváth Hajnalka

interjú
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„Meg kell tanulnunk átalakítani
eddigi életmódunkat”
Beszélgetés Varga Sándor nyugalmazott pedagógussal a koronavírus-járványról
tó, apám húzta ki a szegény áldozatokat, de a katonák „rendesek”
voltak, mert egyet meghagytak.
Eltelt 34 esztendő, amikor 1978.
június 22-én hajnali 3 óra 27 perckor Békés városa alatti epicentrummal 4,5 erősségű földregés
pattant ki. Az utcára futottak a
megrémült lakosok, és jöttek 4
óráig az utórengések is. Ez pillanatnyi krízis lett, a lelkek lassan
megcsillapodtak, a vészfelhők elmentek. A károk közismertek az
épületekben, súlyosabb személyi
sérülés nélkül megúsztuk. A város
megújult, szebb lett, mert ebben
közakarat is segített.
Két év múltával a megszokott
módon áradni kezdett a KettősKörös, de nem megszokott módon
„csurig lett” 1980. július 28-án reggelre. A töltés átázott, a leggyengébb pont megadta magát Hos�szúfok közelében, gátszakadás történt a jobboldalon. Víz alá került a
határ Körösladánytól Tarhosig. Tizenháromezer embert költöztettek
ki, 17 ezren dolgoztak a gátakon és
2500 katona. Megannyi szép példáját adták a védők a heroikus küzdelemben, a károsultak mentésében,
befogadásában. Túléltük. A város a
Veres Péter téri lakóteleppel gazdagodott. A tanyák a vízben térdre
roskadtak vagy elmerültek, eltűnt
egy életforma ott, a tanyai élet.
Magam hét napon át, egy-két órát
aludva a tarhosi régi gát védelmét
irányítottam. A vizet megfogtuk,
Tarhos település megmenekült.
Mindhárom eseménynek tudható volt, látható volt az okozója és
látható volt jól a következménye
is. Akkor! És most mivel szembesülünk? Reánk tört egy gonosz és
rontó lény, minek neve vírus, ráadásul koronát visel. Uralkodik
mára az egész emberiségen. Csak a
tudományban és a tudósokban, valamint az értő orvosokban reménykedhetünk.

- Milyen jó tanácsai vannak az
idősebb, veszélyeztetettnek tartott
generáció tagjainak?

Fotó: Apáti-Nagy Lajos.

- Hogyan telnek Sanyi bácsi
napjai, hetei az új típusú koronavírus-járvány idején?
- A kérdésre a válaszom az, hogy
Sanyi bácsi jól viseli a karantént,
de Varga Sándor állampolgár kétségekkel tekint a közeljövőre. Most
sok kényszer alól felszabadulva
gondolok a következő napra. Nem
kell tanórákra készülni, nincsenek
meghívók rendezvényekre, melyekhez igazítanom kell a magam
teendőit. Nem kérnek ilyen-olyan
szívességeket a környezetemben,
amilyeneket máskor gyakran szoktak. Elmaradnak a szívesen látogatott kulturális rendezvények, amelyek kiéheztetnek most ugyan, de
annál édesebb lesz majd az újratalálkozás. Az évek óta olvasásukra
váró könyveim most lejöttek a polcokról, nagyon jó társak az egyedüllétemben. Be tudom fejezni az
évek óta íródó családtörténetet,
amely 1783-ban kezdődött, és velem fog véget érni. Végül lélekgyógyító a sok felém forduló figyelem,
kedvesség, a törődés a családom,
barátaim, volt diákjaim részéről.
- Ön hosszú időt megélt már,
emlékszik hasonló krízishelyzetre
az életéből?
- Igen, a hosszú nyolcvan életévem alatt voltak drámai események, de akkor a krízis fogalom
nem volt a közbeszédben úgy jelen. Én közel ötéves voltam, amikor 1944. október 6-án reggel
páncélos hadoszlop csörömpölt a
tanyánk közelében Berény felé,
majd dél körül lovas kozákok ugrottak le az udvarunkban a nyeregből, és az istállókba hatoltak. Üres
volt, nem nyugodtak bele, végül a
fészerben elrejtett süldőkkel lebuktunk. Apámat maguk előtt terelve, eltűntek az ajtó mögött. Lövések dördültek. Ott ácsorogtam a
lovak mellett az udvaron és nagyon
megijedtem, de nem arra gondoltam, hogy apukát... Kinyílt az aj-

Varga Sándor: Csak a tudományban
és a tudósokban, valamint az értő orvosokban reménykedhetünk.

- Mint minden a természetben,
a vírus is a legkisebb ellenállás felé
tör, az idősebb és ellenállásra alig
képes beteg emberek között arat
halált hozó kaszájával. Mi gyarló
és esendő sokaság egyet tehetünk,
hogy szót fogadunk, betartjuk a
minket védő állam, a kormány
rendelkezéseit. Intsük rendre a
könnyelműeket, a felelőtleneket.
Látok itt rá Békésen példát, amikor kimozdulok karanténomből.
Hordjuk tüntetően a szájmaszkot,
üzenjük vele a „bátraknak”, hogy
ellenünkre teszik. Mert egy láthatatlan ellenség ellen küzdünk.
- Hogyan vészeljék át ezt a rendkívüli állapotot a fiatalabbak?
- Kedves fiatalok! Érthető, hogy
a szabadságotokban való korlátozottságot nem könnyen fogadjátok
el a karanténnal. A kisgyermekek a
pillanatnak élnek, élvezik azt, nekik nincs gondolatuk a jövőre. Az
értelem kibontakozása, a gondolkodás képessége már ellentmondásokat, konfliktusokat teremt, felelősséget kényszerít reátok. El kell

fogadnotok, mert az olyannyira vágyott felnőtté válás határvonalait
hozhatja közelebb. Tanulnotok kell,
lesz még becsöngetés az Alma Máterekben. Addig teljesítsétek a szülők, az iskola elvárásait, ezzel nem
jön törés a célotokhoz vezető pályán. Képesek vagytok ötleteitekkel, kreativitásotokkal jót is kihozni a mostani krízisből.
- Ön szerint mit tanul meg a
világ, azaz az emberiség ebből az
egész globális járványhelyzetből?
- Gondoljunk abba bele, hogy
világméretű a fenyegetettségünk.
Keresik, keressük az okát. Fölöttünk álló tudás és erőcentrumok
feladata jobb irányba kormányozni
a Föld népeit, de azoknak is akarniuk kell. Én pedig mondom évek
óta a magamét, és most elmondok
párat a háborgásaimból. Nekünk
semmi nem elég, nekünk kényelem
kell. Sok pénz minden módon. Nekünk nagyobb autók kellenek, 120
lóerősek, majd tankolunk. Nekünk
parkoló kell Békésen, tele a város
terepjárókkal. Mi olcsón akarunk
repülővel utazni minél messzebb,
akár Dominikába is. A kutyusok
luxusélelmezést kapnak, a gyerek
napi zsebpénzt, nem mindig érdeme szerint. Az okostelefon ott van
folyamatosan a füstöt árasztó, kevés fogú fiatalabb nőknél bevetésre készen. Statisztikák mutatják a
száztonnányi kukába küldött élelmiszereket. (Annak idején egy ujjal szedtem fel a morzsát az ebédes
asztalnál.) Pironkodva mondom
el ezeket. Ám mindez nem mehet egészen így tovább! Meg kell
tanulnunk átigazítani eddigi életmódunkat! Rá fogunk jönni, hogy
menni fog. Vigyázzunk jobban a
termőföldre, az ivóvízre, a levegő
tisztaságára! Vigyázzunk jobban
a táplálkozásra, az egészségünkre! Vigyázzunk egymásra! És most
MARADJUNK OTTHON!
Szegfű Katalin
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Rovatgazda: Horváth Hajnalka alkotóművész

Cucu Laca a nyulak földjén...
Laca és Édesapja borsóval és
retekkel teli zsákjukkal ismét útnak indultak. Fióna nagy szárnyaival integett utánuk és még
hosszú fark tollait is megbillentette néhányszor, ezzel is jelezve, hogy visszavárja őket legközelebb is. A nap már magasan járt
az égen és tavasz lévén melegen
sütötte arcukat, szinte már pirította. A malacok rózsaszínes bőre nem nagyon bírja ezeket a sugarakat, így Laca gyorsan elő is
kapta a naptejet, amit gondoskodó nagymamája csempészett bele
a zsákba még indulás előtt. Egyre jobban hallatszott a konduló
malacpocakok hangja is. Hol volt
már az a finom reggeli, amit az
egerekkel falatoztak! Nyúl Benő,
a Répa-farm tulajdonosa és vezetője már finom bográcsos réparaguval várta őket, bár azt nem is
sejtette, hogy a kis malactanonc
is eljön ezúttal, hogy megtegye
első beszerző körútját. Füst gomolygott a magas ég irányába,
mutatva az irányt a farm felé, s
isteni illat is csalogatta a közeledőket. Nyúl Benő minden héten

ilyen finomságokkal várta és kényeztette a Sárpanzió bevásárlóját és már ládákban sorakoztak a
hosszabbnál hosszabb, vastagabbnál vastagabb és édesebbnél édesebb répák. De volt még ott néhány láda zeller és fehérrépa is,
mind gyökérzöldségek, amelyekért rajonganak a cucukák. Elő is
került a firkafüzet a ceruzákkal.
Laca először egy nagy répát rajzolt, de előtte illedelmesen bemutatkozott Nyúl Benőnek és jó népes családjának, hiszen ezen a farmon dolgozott a nyúl család apraja-nagyja. Követni sem lehetett
őket, olyan gyorsan rohangáltak
és szedték, rakták a répákat.
Kedves Gyerekek! Mai feladatotok is ehhez kapcsolódik. A képen lehet látni egy nagy répás ládát felülről, már egy répát bele is pakoltak a
nyuszik. De a többit nektek kell! Lehet külön lapra dolgozni és azt kivágva ráragasztani az újság lapjára, lehet rárajzolni közvetlenül az újságra,
vagy akár egy külön lapra megrajzolhatjátok a ládát és bele a répákat. Jó
munkát és kellemes időtöltést kívánok
hozzá!
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Cukrász Álom

Rovatgazda: Mucsiné Fodor Hajnalka mestercukrász

Tiramisu

Képünk illusztráció.
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Története:
Az egyik legelterjedtebb olasz
édesség, íze mellett a neve miatt is
érdekes. ’Tirare’ annyit tesz, mint
’húzni’, a ’mi’ azt jelenti, hogy ’engem’, a ’su’ pedig ’fel’. Ezek szerint úgy is lehetne fordítani, hogy
’dobjál föl’ vagy ’rángass fel’. Ennek jelentése utalhat a két koffein tartalmú összetevőre, a kávéra
és a kakaóra. A tiramisu története egészen a XVIII. századig nyúlik vissza, amikor Cosimo de Medici a korabeli toszkán fejedelem
látogatást tett Sienna városában,
és egy desszertet szeretett volna
enni. Számára készült el az első
tiramisu, sajnos azonban nem lehet tudni, hogy ki volt a cukrász,
aki elkészítette. Cosimo teljesen
el volt ragadtatva a desszerttől,
olyannyira, hogy a receptet magával vitte Firenzébe. A tiramisu
egyik legérdekesebb legendája szerint a modern édesség elődje egy
energiadús afrodiziákum, amelyet
a kurtizánok készítettek a szeretőik számára. A mascarpone, a kávé,
az alkohol, a cukor, a csokoládé, a

tojássárgája mind-mind olyan ös�szetevők, amelyek energiagazdagsága közismert volt már évszázadokkal ezelőtt is.
Hozzávalók (8 főre):
 6 db tojássárgája
 250 gramm kristálycukor
 500 gramm mascarpone
 30 db babapiskóta
 kávé, kakaópor
Elkészítése:
Készítsünk egy erős feketekávét,
és hagyjuk kihűlni egy tálban. Keverjük habosra a tojássárgáját cukorral, majd óvatosan forgassuk bele a mascarponét, egy lágy krémet
kapva. Helyezzünk 20 db babapiskótát a kávéba, ügyelve arra, hogy
ne ázzanak el, majd tegyük őket
sorba egy tálba. Kenjük a krém felét a babapiskótára, majd ezt követően tegyünk ismét egy réteg kávéval áztatott babapiskótát. Kenjük a
tetejére a megmaradt mascarponés
krémet. Fedjük le szitált kakaóporral. Tálalásig tegyük hűtőbe.
Jó étvágyat kívánok!

Tisztelt olvasóink! Játékra hívjuk önöket. Készítsék el a Cukrász
Álom című rovatunkban közzétett sütemények receptjét, majd az elkészített ételt fotózzák le, és a fotót tegyék közzé a Békési Újság Facebookoldalán, az aktuális recept bejegyzésénél! A legcsábítóbb sütemények közül a rovatgazda, Mucsiné Fodor Hajnalka mestercukrász negyedévente
választ egyet, és elkészítője egy tortát kap ajándékba. A győztes nevét és
alkotása fényképét lapunkban is megjelentetjük. Sütésre fel!

Békési újság

sport, Felhívás
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„Engem a mozgás kapcsol ki igazán”
Beszélgetés Végh Sándor hobbisportolóval
- Sokan szenvednek ezekben a
hetekben a bezártságtól, az emberi
kapcsolatok visszaszorulásától, míg
mások a mozgás hiányától. Neked
aktív sportemberként hogyan teltek a járványhelyzet hetei?
- Nagyon nehezen telnek, de a
sportolás örömöt és változatosságot
jelent. Sportolni még szabad a szabadban, a távolságokat megtartva
és minden szabályt betartva. Mindig egyedül sportolok, csak a természet kísér az utamon, a madarak
és a vadon élő állatok. Hetente kétszer lefutom a félmaratont, és biciklivel letekerek 150-200 kilométert. Közben megismerem a környező településeket.
- Merre visznek a lábaid vagy a
biciklid kerekei mostanában?
- Futni Békéscsabára szoktam
a Békési útig és vissza, ami 21,5
km. Tekerni 50-80 km szoktam pl.

Mezőberényig a gáton végig, Gyulára szervizúton és vissza, illetve
Doboz, Vésztő, Tarhos felé, vagy
Csorvás irányában, amerre éppen
a kedvem tartja. A szabadnapjaim
délelőttjeit szánom a sportolásra,
délután pihenek. Az utóbbi hetekben kiváló az időjárás és a tavaszi
napsütésben még töltődöm D-vitaminnal is.
- Évente átúszod a Balatont.
Bár még messze van a nyár, de
mit tudsz, van vagy lehet esély egy
ilyen nagyszabású sportesemény
megrendezésére?
- Igen, sajnos az úszást hanyagolni vagyok kénytelen jópár hete. De
bízom benne, hogy addig a járvány
véget ér, és valahogyan - ha szigorítással vagy komolyabb előírásokkal is - meglesz valamikor a nyáron
a Balaton-átúszás. Szeretnék még
ezen kívül a Budapest Sportiroda

Végh Sándor.

sporteseményein elindulni, amint
ez lehetővé válik és újra gyűjtögetni
az ötpróba pontokat. Nagy érvágás
a számomra, hogy sehol sem tudok
úszni, de ha majd melegszik az idő,
jön a Körös!

- Milyen távolabbi céljaid vannak a sportolással, immár a „békeidőkre” gondolva?
- A Balaton-átúszást szeretném teljesíteni két órán belül. Szerintem külön felkészülés nélkül is menni fog. És
ha már annyit futok mostanában, szeretném teljesíteni a Spar félmaratont
és más versenyeket. Ilyenkor mindig
úgy érzem, hogy a várost is képviselem. Vannak erre a nyárra előre kitűzött céljaim, úti terveim. Ilyen a K&H
Mozdulj! Velencei-tavi túratriatlon és
túraduatlon, amit eredetileg augusztus elején terveztek megrendezni. Persze ez jelenleg még kérdéses.
- Mit ad neked a sportolás?
Több mint egy hobbi?
- Számomra a sportolás jelenti a kikapcsolódást. Ilyenkor tudom kitisztítani a fejemet, rendezni a napi eseményeket. A fizikai fáradtság szellemi felfrissülést jelent.  Szegfű K.

Hamarosan elkészül a teniszszékház

Rajzpályázat
gyerekeknek

A Békési Tenisz Klub új kiszolgáló épülettel bővül, a munka várhatóan
- Tíz éve megoldatlan ez a
a közeli jövőben befejeződik. A mintegy 12,5 millió forintból megépü- helyzet, most viszont az új épülő teniszszékház az új öltözők és zuhanyzók mellett egy beltéri közösségi letben női és férfi öltözők és zutérrel és egy kültéri terasszal szolgálja majd a sportág szerelmeseit.
hanyzók szolgálják majd az egye-

Az
egységes
magyar
Rendőrség létrehozásának
és fennállásának 100. évfordulója alkalmából az ORFK
Személyügyi Főigazgatósága a 2020. évet átfogó centenáriumi programsorozatának elemeként rajzpályázatot hirdet gyermekek részére. A pályázat címe: „Szolgálnak és védenek – értünk
vannak!”
A pályázat kiírója külön értékeli és díjazza az 5-6, a 7-10
és a 11-14 éves gyermekek alkotásait, melyekkel azt kell
bemutatni, hogyan látják az
alkotók a rendőröket, a rendőrséget. A tetszőleges technikával elkészített pályaművek
beérkezésének határideje: június 15-e.
A pályázat további részletei
elolvashatók a bekesvaros.hu
oldalon a Hirdetmények között. 


Polgár Zoltán alpolgármester
Farkas Györggyel, a tenisz klub elnökével nemrégiben végigjárta a
jelenleg még zajló építkezés helyszínét. A beruházáshoz Békés Város Önkormányzata 6 millió forin-

tot nyújtott, az Emberi Erőforrások
Minisztériuma a Magyar Tenisz
Szövetség részére mintegy 5 millió
forint támogatást biztosított erre a
célra. Ezt egészítette ki a klub 1,5
millió forint saját forrással.

Polgár Zoltán alpolgármester és Farkas György, a tenisz klub elnöke együtt tekintették meg az épülő székházat.

sületi tagjaink, a teniszezők kényelmét. Köszönetünket fejezzük ki Békés Város Önkormányzatának és a Magyar Tenisz Szövetségnek, hogy komfortosabbá,
szerethetőbbé teszik ezzel a fejlesztéssel a klubunkat – nyilatkozta Farkas György, a Békési
Tenisz Klub elnöke. A sportpályán lévő három teniszpálya száz
százalékban önkormányzati tulajdonú területen fekszik, viszont
a most megépülő, 91 négyzetméter alapterületű épület az egyesület fenntartásába kerül. Az alapterület felén alakították ki a belső blokkokat és a közösségi teret,
a másik felén pedig a nyitott teraszt. A Békési Tenisz Klub a fejlesztés eredményeként a jelenlegi tagok komfortosabb sportolási lehetősége mellett a taglétszám
bővülését is várja.
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Mozaik

Csendesül...

Békési újság
Élő fortélyaink

Vádlás vagy hálaadás?

Békés két legújabb hídja

Sok évvel ezelőtt súlyos balesetet szenvedtem. Olyat, ami könnyen halálossá válik. Az Úr azonban engem megtartott! Boldogan tettem bizonyságot abban az időben az én mennyei Atyám irántam való nagy szeretetéről. Egyszer valaki hallgatva azt kérdezte - Istent vádló hangsúllyal - ha
annyira szeret, akkor miért nem óvott meg eleve a balesettől? Meglepődtem a kérdésen. Ő vádolta az Istent azért, amit nem tett meg, én meg
hálás voltam azért, amit megtett.
Most, amikor ezeket a sorokat írom, a vírushelyzet miatt nem könnyű
az élet. Mire tekintünk? Vádoljuk az Istent, hogy miért engedte az emberiségre a vírust, vagy arra gondolunk, hogy megtart, hogy megsegít ezekben
a körülményekben is és hálásak vagyunk neki. A Biblia arra buzdít, hogy
mindenért hálát adjunk! A jóért könnyű – bár nem mindig természetes – a
hálaadás, de tudunk-e hálát adni a nehézségek között? A vádlás elszívja az
életet. A hálaadás felüdít, megtölt élettel. Válasszuk hát a hálaadást!
Bohus András, a Békési Baptista Gyülekezet vezetője

Bizonyára sok olvasó számára kedves emlék 2007. május 15-e, amikor ünnepélyesen átadták rendeltetésének Békés két legújabb hídját.
A Csók-híd neve és megjelenése is romantikus. Források szerint az 1920-as évek
közepén, amikor kialakították az Élővíz-csatorna mellett az ún. Marsall-sétányt, a községi elöljáróság elhatározta, hogy a sétány közepe táján hidat épít. A helyi Ipartestülettel
összefogva építették meg a kizárólag gyalogos forgalomra alkalmas, teljes egészében
fából készült hidat. A szép környezet, a sétány csendje, a híd romantikája mind-mind
hozzájárult ahhoz, hogy a randevúk ideális helyszíne lett és ráragadt a Csók-híd név. A
régi híd helyén 1960-ban egy új, vasbeton szerkezetű gerendahíd épült. Úgy másfél évtizede igény merült fel a város lakossága és vezetősége részéről, hogy a régi Csók-híd
mását valahol újraalkossák. Az a döntés született, hogy a híd a piac mögött, a városközpont és az újvárosi negyed gyalogosforgalmát kösse össze. Szerkezeti megoldása a régi Csók-hídhoz hasonló, annyi eltéréssel, hogy az új híd enyhén ívelt, valamint a korszerűbb tartószerkezetnek köszönhetően a mederben nem igényel alátámasztást. Járófelülete fapalló, a hídfők vasbeton szerkezetűek. 15,6 méter hosszú és 2,25 méter széles.

Szép konyhakertekkel
lehet pályázni idén is

A Békési Újság megjelenését támogatta:

BÉKÉSI ÚJSÁG
helyi információs, közéleti és hirdetési újság
Megjelenik: 1994. évtõl, minden második héten
Főszerkesztõ: Szegfû Katalin +36 30/432-20-30
Postacím: 5630 Békés, Petőfi u. 20. E-mail: bekesiujsag@gmail.com Web: www.bekesiujsag.hu
Kiadó: Családért Alapítvány
Nyomda: Délkelet-Press Kft. (Békéscsaba) HU ISSN 1218-4241

Szintén 2007. május 15-én avatták fel ünnepélyesen az Erzsébet-hidat. A békési
lakosok régi vágya volt egy gyalogos és kerékpáros közlekedésre alkalmas híd a Karacs Teréz utca és a Jantyik Mátyás utca között, mivel a Karacs Teréz utcai lakóteleppel szemben lévő kulturális központ és a sportcsarnok megközelítése csak kerülővel volt lehetséges. A gyalogos és kerékpáros forgalomban egyaránt használatos híd
szerkezete a városban egyedülálló. Az egyik hídfő, amelynél a két felfelé keskenyedő
tartóoszlopot helyezték be, elsőrendű szerepet tölt be. Ehhez rögzítették az acél tartószerkezeteket. A másik hídfő görgős szerkezettel ellátott. A híd járófelülete fából, a
hídfők vasbeton szerkezettel készültek. A híd 14,3 méter hosszú és 2,25 méter széles.
Mindkét hidat a Körösök Völgye Natúrpark Kiemelten Közhasznú Egyesület terveztette meg, és az Európai Unió által támogatott ökoturisztikai beruházás részeként
készülhettek el.

Fotók: a Békési Újság archívumából.

Békés idén is csatlakozott a „A legszebb konyhakertek – Magyarország legszebb konyhakertjei” országos programhoz.
A program célja, hogy elismerje a kertművelők munkáját és ezzel
ösztönözze a lakosságot arra, hogy saját, rokonai vagy barátai udvarán, kertjében alakítson ki konyhakertet, gondozza azt, termesszen
benne maga és családja számára minél több konyhakerti növényt,
zöldséget, fűszer- és gyógynövényeket, gyümölcsöt.
Az ide év témája: „ A biodiverzitás éve – Sokszínűséget, sokféleséget a kertekbe!”
Jelentkezési határidő: június 15.
Jelentkezési lap kérhető és leadható a Békési Polgármesteri Hivatal portáján, vagy letölthető a www.bekesvaros.hu weboldalról.
Kérdés esetén Zsombok Ágnes programkoordinátor kereshető a 0666/411-011-es telefonszám 166-os mellékén.
Az eredményhirdetés várható időpontja szeptember 12-e.  

