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kéthetente 
megjelenő ingyenes 
közéleti folyóirat 

megjelenIk: 
Békés, Bélmegyer, 

kamut, murony, tarhos 
településeken

„Munka, felelősség, éberség, empátia”
Értékelő beszélgetés Kálmán Tibor polgármesterrel

- Tisztelt polgármester úr! Jó fél-
év eltelt már a beiktatása óta. Ké-
rem, legyen a Békési Újság partne-
re egy gyorsmérleg megvonásában.

- Megtisztel a megkeresésük, 
szívesen válaszolok, magam is gon-
dolkodtam a napokban valamiféle 
egyenleg megvonásában.

- Hogyan érzi magát a széké-
ben?

- Jó kérdés... Ha azt mondom, 
hogy rosszul, az elég baj. Ha azt 
mondom, hogy jól, akkor meg jo-
gosan mondhatják, hogy ejnye, 
máris elpuhultunk? Viccet félreté-
ve, az igazság az, hogy ez az ülő-

alkalmatosság furcsa szerzet. Nem 
lehet és persze nem is szabad so-
káig kényelmesen hanyatt dőlni 
benne. Mindig munkára serkent, 
éberségre ösztökél, és ez jó. Hiszen 
ezért vállaltam a megmérettetést, 
és ezt várja el a város lakossága is 
tőlem, és természetesen a korom, 

a sportos életmódhoz való kötődé-
sem sem engedi a tespedést. Fele-
lős a pozíció, amit kínál, de szíve-
sen látom el a feladataim, a legjobb 
tudásom szerint.

(Folytatás a 4. oldalon)

Házhoz viszik a könyveket a könyvtárosok
Az olvasói megkereséseket és 

igényeket, valamint a Nemze-
ti Népegészségügyi Központ Jár-
ványügyi és Infekciókontroll Fő-
osztályának javaslatát szem előtt 
tartva, a Püski Sándor Könyvtár 
május 11-én megkezdte a köny-
vek járványhelyzetben rendkí-
vüli házhoz szállítását. 

Az olvasói igényeket e-mailben 
a kolcsonzes@bekesikonyvtar.hu 
címre lehet elküldeni, vagy tele-
fonon lehet jelezni, a 66/411-171-
es számon, hétfőtől péntekig 9-12 

óra között. Az igények bejelentés-
nél a következő adatokra van szük-
ség: név, lakcím, olvasójegy száma, 
telefonszám, és az igényelt könyv 
vagy könyvek adatai, azaz szerző-
je és címe. 

A könyvek kiválasztásában az 
online katalógus nyújt segítséget, 
ahol a felnőtt és a gyerekkönyvtár 
teljes állományáról lehet tájéko-
zódni. Ennek címe: http://tlwww.
bekesikonyvtar.hu/.

A kedd délig beérkezett kéré-
sek kiszállítása minden hét szer-

da délelőttjén történik 8-12 óra 
között. Ha valaki ebben az idő-
pontban nem tudja megoldani a 
könyvek fogadását, kérik, hogy te-
lefonon vegye fel a könyvtárosok-
kal a kapcsolatot.

A házhoz menő könyvtár szol-
gáltatása a következő feltételekkel 
vehető igénybe: 

A kölcsönzés csak a Püski Sán-
dor Könyvtárba beiratkozott 
gyermek és felnőtt könyvtárta-
gok részére biztosított (a rendkí-
vüli helyzetre való tekintettel, az ol-

vasó kérésére a lejárt olvasói tagsá-
gokat ingyenesen meghosszabbítják.)
Kizárólag Békés területére van 
lehetőség kiszállítani.
Egyszerre legfeljebb öt doku-
mentum kölcsönözhető. 

(Folytatás az 5. oldalon)

Minden szakrendelés újraindul júniusban
Amint a Békési Újság korábban 

már megírta, május 4-től kezdő-
dően, szakaszosan újraindultak a 
szakrendelések a Békési Gyógyá-
szati Központ és Gyógyfürdő égi-
sze alatt működő Rendelőintézet-
ben. Június 1-jétől az összes szak-
rendelés fogadja a betegeket, va-
lamint a vérvétel is visszakerül az 
eredeti helyére, a laboratóriumba. 
A 65 év feletti szakorvosok úgyszin-
tén újrakezdhetik tevékenységüket. 

A szakrendelések látogatása 
azonban csak bizonyos korláto-
zásokkal történhet.

A zavartalan betegellátás és a 
rendelők előtti várakozás, így a fer-
tőzések elkerülése érdekében érke-
zés előtt az időpont egyeztetése 
szükséges az alábbi telefonszámok 
segítségével és időpontokban: 
–  Telefonközpont: 66/411-022 (hét -

főtől péntekig 7-15 óra között)
–  I. és II. Belgyógyászat: 66/886-

096 (hétfő, szerda, csütör-
tök14-16 óra között)

–  Szemészet: 66/886-103 (kedd, 
szerda, csütörtök14-16 óra kö-
zött)

(Folytatás a 11. oldalon)K
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Következő lapmegjelenés: 
június 2.
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A DAREH BázIs Hulla-
dékgazdálkodási nonprofit 
Zrt. tájékoztatja az ingatlan-
használókat, hogy pünkösd 
ünnepére való tekintettel 
a kommunális (vegyes) és a 
szelektív hulladékszállítás 
időpontja Békésen az alábbi 
rend szerint változik: 
- május 30-án, (szombaton) 

szállítják el a cég munkatársai 
a kommunális (vegyes) és a 
szelektív hulladékot június 
1-e (hétfő) helyett az I. kör-
zetben. Kérik, hogy a kuká-
kat reggel 6 óráig szívesked-
jenek megfelelő állapotban 
az ingatlan elé vagy a gyűjtő-
pontra kihelyezni.

A hulladékudvarok má-
jus 18-tól a megszokott 
nyitvatartási rend szerint 
üzemelnek. A Vésztői la-
kossági Hulladékgyűjtő ud-
var, amely fogadja a békési 
lakosok hulladékát, nyitva 
tart hétfőtől péntekig 7-15 
óra között, továbbá minden 
hónap első szombatján 8-12 
óra között. Szájmaszk vise-
lése és másfél méteres védő-
távolság tartása kötelező.

Visszaáll az ügyfélfogadás a Hivatalban
Tájékoztatjuk a tisztelt lakos-

ságot, hogy a Polgármesteri Hi-
vatal május 18-tól kezdődően az 
általános ügyfélfogadási rend sze-
rint tart személyes ügyfélfoga-
dást, és az ügyintézési időben be-
jelentkezés nélkül is fogadja az 
ügyfeleket.  

Általános ügyfélfogadási idő:
Hétfő: 8-12 óra, 12:30-16 óra
Kedd: nincs ügyfélfogadás
szerda: 8-12 óra, 12:30-18 óra 
csütörtök: nincs ügyfélfogadás 
péntek: 8-12 óra
A telefonos tájékoztatást, az 

elektronikus és postai levélben 
küldött és fogadott iratok átvé-
telét, illetve a portán kihelyezett 
kérelmek elvitelét és leadását to-
vábbra is biztosítjuk, és az általá-

nos ügyintézési időben továbbra 
is lehetőség van az ügyintézővel 
előre egyeztetett időpontokban 
személyes ügyintézésre.

A Polgármesteri Hivatal telefo-
nos elérhetősége, és időpontfogla-
lás az általános ügyfélfogadási időn 
belül a 06/66/411-011-es telefon-

számon lehetséges. Elektronikus 
levélcím: ugyintezes@bekesvaros.
hu.

Személyes megjelenés esetén 
maszkot kell viselni, valamint kér-
jük a kihelyezett kézfertőtlenítő 
használatát. Egy irodában egyszer-
re csak egy ügyfél tartózkodhat, 
kivéve azokat az eseteket, amikor 
csak együttesen lehet ügyet intéz-
ni (pl. házasságkötéssel kapcsolatos 
ügyek). Kérjük ügyfeleinket, hogy 
az előírt 1,5 méteres védőtávolságot 
szíveskedjenek megtartani a többi 
ügyféltől, valamint az ügyintézőtől.

ügyfélfogadási időn kívül az 
ügyintézés nem lehetséges.

Kérjük ügyfeleink megértését, 
türelmét!

Tárnok Lászlóné, jegyző

Közösen a parlagfű ellen
 Magyarország Kormánya külö-

nösen nagy hangsúlyt fektet a par-
lagfű elleni védekezésre, a parlag-
fű fertőzöttség visszaszorítására és 
a megelőzésre.

Hasonlóan az előző évekhez, 
idén is folytatni szükséges közterü-
leteken a közfoglalkoztatási prog-
ramok keretén belül, továbbá ma-
gánterületeken az ingatlantulaj-
donosok által végzendő parlagfű-
mentesítési munkákat.

Az Agrárminisztérium Élelmi-
szerlánc Felügyeleti Főosztályának 
szakvéleménye szerint a 2020. év-
re javasolt kaszálási időpontok az 
alábbiak:

1. kaszálási ütem: június 2-5.
2.  kaszálási ütem: 

június 29.-július 3.
3.  kaszálási ütem: július 27-31.
4.  kaszálási ütem: 

augusztus 24-28.
5.  kaszálási ütem: 

szeptember 14-18.
A kaszálás optimális időpont-

jának, a megfelelő vágási magas-
ságnak, gyakoriságnak a meghatá-
rozása nagyon fontos. A helytelen 
időben és módon elvégzett műve-
let fokozott oldalhajtás-képződést 
indukál, ami nagyobb biomassza 

produkciót és magasabb pollenszá-
mot eredményez, mintha nem is 
kaszáltak volna egyáltalán.  A ka-
szálás során nem szabad túl alacso-
nyan, „a talajt mintegy felszántva” 
kaszálni, mert az a további parlag-
fű magvak csírázását eredményez-
heti, és az eredeti növénytakaró 
parlagfűelnyomó hatását is csök-
kenti.

Békés Város Önkormányzata 
tájékoztatja a tisztelt lakosságot, 
hogy a parlagfű-mentesítési mun-

kák elvégzése mindannyiunk köte-
lessége. 

A Békési Polgármesteri Hivatal 
közterület-felügyelői folyamatosan 
ellenőrzik Békés közigazgatási te-
rületét, hogy ne szaporodhasson el 
a kellemetlen egészségügyi pana-
szokat okozó parlagfű. 

A parlagfű kaszálásának elmu-
lasztása esetén a polgármesteri hi-
vatal intézkedik, melynek költsé-
geit az ingatlantulajdonos számára 
kiszámlázza. 

A parlagfű-mentesítési munkák elvégzése mindannyiunk kötelessége. Kaszálá-
sának elmulasztása esetén a polgármesteri hivatal intézkedik, melynek költsé-
geit az ingatlantulajdonos számára kiszámlázza. 
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Anyakönyvi hírek
Házasságkötés
Simon Zoltán és Csapó Magdolna, 
Flóra Márkó és Czinanó Alexandra, 
Kovács András és Túri Diána, Tősér 
István és Varga Erzsébet Angéla, Se-
res Kristóf Gábor és Boda Amália. 

Sok boldogságot kívánunk!
Elhunytak:
Püski Imre (85 évesen), Veres Lász-
lóné Ollári Ilona Etelka (86), Nagy Ta-
más László (52), Orodán Imre (79), 
Pénzes József (87, Doboz), Zsíros 
János (61), Salamon László Mihály 
(73), Jenei László (80, Murony), Ta-
kács László (75), Szekeres László 
(81), Szelezsán Sándor (72), özv. Ta-
kács Isvánné Pataki Eszter (90), Péter 
László (56, Kamut), özv. Futaki Sán-
dor Lászlóné Szász Zsófia (78), Sza-
bó János (98), özv. Mikes Kelemen 
Sándorné Pántye Mária (90).

Nyugodjanak békében!

Közérdekű információk

Gyógyszertári 
ügyeleti rend

Ügyeletes gyógyszertár
május 16-23. 
Oroszlán Patika (Kossuth u.)
május 23-30. 
Levendula Patika (Csabai u.)
május 30. - június 6. 
Jázmin Patika (Rákóczi u.).

Gyógyszertári ügyelet
hétfőtől-péntekig 18-20 óráig, vasár-
nap és ünnepnap 9-11 óra valamint 17-
18 óra között vehető igénybe. Egyes 
patikák szombaton is nyitva tartanak.

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

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

békési-tem temetkezési 
szolgáltatás

Békés, Szarvasi út 27.
Egyházi vagy polgári kegyeleti  

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

30/2-512-102

Megszépült az Újvárosi Tagóvoda
Befejeződött az energetikai korszerűsítés a csabai utcai Újvárosi 
Tagóvoda épületében. A pályázati forrásból megvalósított fejlesz-
tés a tOp-3.2.1-16 kódszámú felhívás keretében valósult meg. Az 
óvoda energiafogyasztása egy éven belül már kimutathatóan is ke-
vesebb lesz, mindemellett külső megjelenésében is esztétikusabbá 
vált a madárbarát óvoda épülete.

 Békés épületenergetikai beru-
házásaira benyújtott, több ütem-
ben megvalósuló pályázatai része-
ként végezték el a Békési Kistérsé-
gi óvoda és Bölcsőde Újvárosi tag-
óvoda felújítását. Az érintett pályá-
zat második ütemére mintegy 213 
millió forint támogatást nyert az 
önkormányzat, és ez a forrás nyúj-
tott lehetőséget a csabai utcán ta-
lálható, két gyermekcsoportot biz-
tosító tagóvoda energetikai korsze-
rűsítésére. A projektből 17,4 millió 
forintot fordítottak az óvodaépület-

re. Az épületen nyílászárócsere tör-
tént, hőszigeteléssel és nemes va-
kolattal látták el a külső falfelüle-
teket, és a tetőn napelemek telepí-
tésére került sor. Mindezek mellett 
fűtéskorszerűsítéssel segítették az 
óvoda hosszú távú energiafelhasz-
nálásának csökkentését, és projekt-
szintű akadálymentesítés történt. 

Polgár Zoltán alpolgármester be-
számolt arról, hogy ugyanezen pá-
lyázat keretén belül további két 
óvoda, két idősek klubja, a civil-
ház és a Békés Városi Szociális Szol-

gáltató Központ több épülete újult 
meg. Ezekkel a fejlesztésekkel az ön-
kormányzati intézmények energia-
felhasználása és a klímastratégiához 
való alkalmazkodás is megvalósult. 
Fontosnak tartotta kiemelni, hogy a 
város minél igényesebb és szakmai-
lag magas színvonalú oktatási-neve-
lési intézményeket tudjon biztosíta-
ni a településen élő gyermekeknek.

Béres Istvánné, a Békési Kistér-
ségi óvoda igazgatója hangsúlyoz-
ta, nagy öröm számára, hogy ebben 
a projektben az intézmény három 
tagóvodája is megújulhatott. A Hu-
nyadi Téri Tagóvoda, a Teleki Ut-
cai Tagóvoda és az Újvárosi Tagóvo-
da napelemeinek működtetésével az 
éves energiafelhasználás csökkené-
se már a következő egy év alatt ér-
zékelhető lesz. A csoportszobák és a 
folyosó falait az óvoda önerőből fes-
tette ki. A jelenleg ügyeleti rendszer-
ben működő óvodákban a gyerekek 
és az óvodapedagógusok már most 
élvezhetik a megújult környezetet.

Deákné Domonkos Julianna ön-
kormányzati képviselő a választó-
körzetében megújult óvoda kapcsán 
elmondta, az egészséges életmódfej-
lesztéshez hozzátartozik az is, hogy 
a gyermekek megfelelő, minőségi 
környezetben integrálódhassanak 
be a társadalmi kapcsolatok egyik 
legfontosabb színterébe, az óvodai 
közösségekbe. 

Energiatakarékossá átalakított épületben, megszépült csoportszobákban foly-
hat a jövőben is a nevelés a Csabai utcai óvodában.

Nagyobb területen üzemel 
a piac május derekától

A koronavírus-járvány miatt átmenetileg bezárt, 
majd május elején újra kinyitott békési piac újra-
nyitásának pozitív tapasztalatai alapján tovább bő-
vítette az árusítás helyszínét a városvezetés. Eddig 
csak a kerítéssel határolt, úgynevezett csarnok terü-
letét vehették igénybe az árusok és vevők, de május 
15-től tovább nyitották a teret a csarnokon kívül ta-
lálható, fedett asztalok körüli területig, a külső ke-
rítéssel határolt részen, egészen a parkolóig – erről 
Polgár Zoltán alpolgármester számolt be lapunk 
kérdésére.

A piac biztonságos használatára vonatkozó szabá-
lyok, korlátozások ugyanúgy érvényben maradtak. 

A legfontosabb szabály, hogy a piac területére belép-
ni csak maszkban lehet. életben maradt az időkorlá-
tozás is. Az érvényes szabályokkal összhangban, 7-9 
óra között, valamint 10:30-tól a piac zárásáig csak a 
65 év alatti személyek tartózkodhatnak a piac terü-
letén, 9 órától fél tizenegyig kizárólag a 65 év feletti 
személyek léphetnek be. Kérik, hogy amint eddig, 
ezután is fegyelmezetten és türelemmel tartsák be 
ezeket a korlátozásokat.

Azok a termelők, árusok, akik a békési piacon sze-
retnének árusítani, mindenképpen vegyék fel a kap-
csolatot a Békési Piacfelügyelettel a további részletsza-
bályok tisztázása céljából.
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„Munka, felelősség, éberség, empátia”
Értékelő beszélgetés Kálmán Tibor polgármesterrel

(Folytatás az 1. oldalról)
- Apropó tudás, apropó habitus! Nem túl 

nagy ez a szék, nem túl magas? Önnek farag-
ták egyáltalán?

- Nos, széket igazából csak annak kell fa-
ragni, aki naphosszat benne ül, én pedig nem 
ez a típus vagyok. De komolyra fordítva a 
szót, amint tudják, én tényleg alulról jöttem, 
megjártam az önkormányzati ranglétra min-
den fokát. Ez nagy előny, hiszen belülről is-
merem a „szerkezetet”, amelyre támaszko-
dom. személyesen, régóta és közelről ismerek 
jórészt mindenkit a hivatalból. Tudom, ki mi-
re képes, és hogy kiből lehet még többet ki-
hozni. Amúgy a széket semmiképpen nem ér-
zem sem nagynak, sem magasnak, hiszen al-
polgármesterként Izsó polgármester úr mel-
lett már első naptól sok feladattal találkoztam 
és nagyon gyorsan megszokottá lett a vég nél-
küli munkanap, a kemény tárgyalások a vá-
ros érdekében, a felelős döntések előkészítése. 
Mindez persze teljesen más minőségű felelős-
ségi kört jelent már a jelenben, de az előzmé-
nyek miatt nem teljesen új és szokatlan. Úgy 
élek és úgy végzem a munkám, hogy senki 
se úgy érezze, hogy alattam dolgozik, hanem 
sokkal inkább velem, mellettem, és így nem 
beosztottam, hanem munkatársam, aki így 
abban is segít, hogy a mindennapokban és a 
nagy döntésekben is sikerre vigyük Békés vá-
ros ügyét.

- Munkatársakról, beosztásról, munkameg-
osztásról jut eszembe, hogyan működik mindez 
önnél? Miben más, mint elődje idejében?

- De jó, hogy ezt kérdezi! A városban járva-
kelve, az emberekkel beszélgetve, jó- vagy ke-
vésbé jóakaratú pletykákat is akaratlanul meg-
hallva, feltétlenül szóba hoztam volna magam 
is ezt a témát. Már amikor mint polgármester-
jelölt szóba jöttem, sokan mondták, hogy na, 
majd a korábbi városvezetés bábja leszek. Az 
eltelt idő, az eddigi ténykedésem, valamint elő-
döm és mesterem tisztes távolságtartása (csak 
akkor szólal meg, ad tanácsot, ha kérem, nem 
tolakszik jelenlétével) mindezt tételesen cá-
folta. Aztán következett a „na, majd Polgár 
Zoli bábja lesz” szlogen. A rosszindulat mel-
lett mindennek több oka van. Az egyik talán 
a csendesebb természetem, halk szavam, a ha-
bitusom, mely szerint, ha valahová az ajtón át 
is be lehet menni (legfeljebb meg kell keresni 
a kulcsot hozzá, ami időt igényel), akkor nem 
muszáj a falat ledönteni. Békés egy kicsi, de an-
nál stabilabb közösség, ahol nem vezetnek cél-
ra a konfliktusok. A másik ok az az általam vá-

lasztott egyik alpolgármester, a régi jó barátom, 
Polgár Zoli személyisége, aki viszont épp azért 
segíti eredményesen a munkámat, mert sokban 
épp az ellentétem, mármint a természetünket 
tekintve. Ezért néha megesik, hogy azon vitat-
kozunk, hogy mi vesz el kevesebb időt: megke-
resni azt a bizonyos kulcsot a megoldásokhoz, 
vagy felépíteni újból a cél felé vezető út köz-

ben ledöntött falat? /Ismét nevet./ Ezek viszont 
kreatív, serkentő, alkotó viták. Amit még tud-
ni kell a minket kívülről látóknak, az az, hogy 
a működésünk eltér a korábban megszokottól. 
Izsó Gábor korát meghazudtoló, régi sportolói 
energiával a város életének szó szerint minden 
mozzanatában benne volt. Mi, új csapatként 
már induláskor megbeszéltük, hogy minden-
kinek leosztott hatásköre, feladata, döntésköre 
lesz. Természetesen mindenért én vagyok a fe-
lelős, mint polgármester, de a két alpolgármes-
ternek, a képviselőknek, a bizottságoknak is 
konkrét feladatai vannak, és teszik is a dolgu-
kat. ám a végső döntések, és a kommunikáció 
felosztása polgármesterként az én területeim és 
az én felelősségemen nyugszanak. Újszerű ez a 
felállás tehát, néha feszegetjük, próbálgatjuk a 
határait, de jónak tűnik.

- A másik alpolgármester, Vámos Zoltán? Ő 
is ilyen energikus ember?

- Zoli egészen más egyéniség. Már a lelki al-
kata, a munkahelyei eleve meghatározták a fe-
ladatkörét: a humán terület, a kultúra az ő „te-

repe”, no, meg ő a fővárosi kapcsolattartónk, 
hiszen munkája is sokszor szólítja oda. Amíg 
Polgár Zoltán itthon hasznosítja duzzadó ener-
giáit a város érdekében, addig ő a néha cseppet 
sem kellemes budapesti környezetben lobbizik 
a városért. Mostanság nem is eredménytelenül, 
hiszen a BÉTAZEN támogatásának kérdése 
például nem talált süket fülekre odafent… So-

kan félreismerték őt, ám mikor a Békés Város-
ért elismerés méltatását meghallották, akkor 
döbbentek rá, hogy ebben a csendes emberben 
mi és ki lakozik igazán. A Jobboldali Összefo-
gás egyik kitalálója, alapítója, logójának meg-
tervezője, régi Fideszes, aki most érezte úgy, 
hogy kézzel foghatóan is tenni akar Békésért.

- Utolsó kérdés, de a téma nem „utolsó so-
ri” persze. Hogyan bírja családja az ön közé-
letiségét?

- Mindenekelőtt el kell mondanom, hogy az 
efféle társadalmi szerepvállalás egyik veszte-
se mindig a család. Kevesebb az együtt töltött 
idő, megoszlik az energia. A jelenlegi korona-
vírussal terhelt időkben pedig ez még inkább 
igaz. ám türelmük, megértésük, csendes oda-
állásuk nélkül magából a szerepvállalásból csak 
a szerep maradna. ám velük, mellettük való-
di munka, kihívás és a szó legnemesebb értel-
mében vett vállalás ez, melynek minden perce 
mögött ott áll a családom összetartása, támo-
gatása, amiért sok-sok köszönettel tartozom 
nekik.  -i, -s

Kálmán Tibor polgármester: Békés egy kicsi, de annál stabilabb közösség, ahol nem vezetnek célra a konf-
liktusok.
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A magyar csoda
Érdekes, egyben ingoványos 

terület is ez a téma. Az, mert 
gyarló emberként hajlamosak 
vagyunk mitizálni mindent, de 
első sorban saját „fajtánkat”. 
Még egyszerű közemberként is 
el-el ragadtatjuk magunkat, és 
azt mondjuk, akár fennhangon 
is, hogy nincs a magyarnál szebb, 
jobb, okosabb ember a világon. 
Van - volt és lesz is valószínűleg - 
olyan politikai vonulat, amely ezt 
akár a kizárólagosságig magáévá 
teszi. Mindannyiunk kárára. De 
most nem róluk beszélnék, ha-
nem tovább egyensúlyoznék az 
emlegetett keskeny, olykor pen-
ge-élnyi mezsgyén magyarsá-
gunk valós értékeiről értekezvén.

Mikor magunkat dicsérjük, 
mint nemzet, mindig eszembe 
jut az, hogy bizony köztünk is 
vannak jó és rossz emberek, csa-
lók és adományozók, családsze-
retők és nyomorítók egyaránt, 
hogy a párhuzamok sorát ne sza-
porítsam. Mégis, minden racio-
nalitásunkat latba vetve is, oda 
lyukadunk ki legtöbbször, hogy 
„azért van bennünk valami”! Va-
lami, ami lehet, hogy nem több, 
mint más nemzeté, hanem egé-
szen más, egészen sajátságos. 
Mert annak ellenére, hogy látjuk 
a mellettünk élő román nemze-
tiségűeket például, akik sokkal 
jobban összefognak, mint mi, 
ha úgy érzik, támadás érte őket. 
Annak ellenére, hogy látjuk a ve-
lünk élő németeket, szászokat, 
akiktől rengeteget tanultunk, de 
a közös történelmünk során vala-
hogy, kicsit opportunista módon, 
mindig a velünk szemben állók 
mellett kötöttek ki (és mindeze-
kért joggal lehetnénk féltékenyek 
rájuk), nos, mindezek ellenére, 
mégis maradunk magyarnak és 
marad bennünk az érzés: mi má-
sok, mi különbek vagyunk.

Azt hiszem, ennyi példa elég 
a lényeg érzékeltetéséhez. Pedig 
ma is sok az olyan anyaországi 
ember, aki nem érti, mi a ma-
gyar nemzet egysége, nem érti, 

hogy nemzetben gondolkodónak 
nincsen határ, most is csak szaj-
kózza: aki Magyarországon adót 
fizet, az beszélhet, a többinek, 
kuss. Kíváncsi vagyok, mit szól-
na akkor, ha ma Békés például 
Romániához tartozna, mert vas-
tagabb volt Trianonkor a ceruza 
hegye? De, az érem másik oldala 
is élő igazság: ma is élnek - nem 
kevesen - a csonka-ország ha-
tárain túl olyan magyarok, akik 
még emlékeznek a régi magyar 
katonatisztek arroganciájára és 
lenézésére a helybeli magyarok 
iránt. 

Szóval nem vagyunk maku-
látlanok. Egyáltalán nem. Még-
is van valami a levegőben. éppen 
most, a koronavírus fenyegetése 
alatt, Trianon százéves évfordu-
lóján, akkor, amikor a csíksom-
lyói búcsú is a virtuális térbe köl-
tözik, mégis éppen most érezzük 
egyre erősebben azt, amiről oly 
gyakran énekelünk: mi egy vér-
ből valók vagyunk! Hogy min-
den szembe jövő arc rokon és is-
merős. és az újraköltött vén Eu-
rópa dal is arról a magyar csodá-
ról mesél nekünk. 

A susogók szerint a válság a 
rosszat hozza ki az emberekből. 
Mi, magyarok, azt mondjuk ma: 
nem igaz. Szerteszórva a világon, 
de a globalitást kihasználva rak-
juk össze nemzetivé lokális érté-
keinket. Amerikai székelytől al-
földi magyar tudósig mindenki 
azon dolgozik, hogy úgy segít-
sen nemzetén, hogy az az egész 
emberiségnek jó legyen. Nem 
először a történelemben. Köszö-
netet most sem várva. De töret-
len hittel és mindig szárazon tar-
tott puskaporral. Magyarul: ma-
gyarként. csodaként. csodavá-
rás nélkül.

Jegyzet

Pálmai Tamás

Beszámol munkájáról 
a könyvtáralapítvány
A Békési Könyvtárért Alapítvány elkészítette a 2019. évi közhasznú-
sági beszámolóját. A bevételük jelentős részét képezi az szJA 1%-os 
támogatás (198281 Ft) és az olvasóktól kapott 52700 Ft adomány. 
Békés város Önkormányzatától pályázat útján 2019-ben 90000 Ft 
támogatást kapott a civil szervezet rendezvényekre, vetélkedőkre. 

A Békési Könyvtárért Alapít-
vány 2019-ben 116 dokumentumot 
(könyveket, folyóiratokat) vásárolt 
161024 Ft értékben a Békés Városi 
Püski Sándor Könyvtárnak (díjak-
ra, beleltározásra), továbbá ott fo-
lyó rendezvényeket támogatott. A 
Költészet Napja tiszteletére ren-
dezett Versünnepen és Versmondó 
versenyen tavaly áprilisában a vers-
mondóknak 48 db jutalomköny-
vet adott 38350 Ft értékben. Az Or-
szágos Könyvtári Napok keretében 
Boldog Gusztávnak két természet-
védelmi előadását és a süti-parti 
vetélkedő költségeit is támogatta. 
2019 novemberében 70. évfordulója 
volt a könyvtár alapításának, a ren-
dezvényhez egy zenés irodalmi est 
költségét biztosította.

A 2020-as terveik között szerepel 
a könyvtár szakmai munkájának 
támogatása. Elnökük, Szilágyiné 
szabó ágnes vezetésével folytatják 
a sikeres Irodalmi Svédasztal ren-
dezvénysorozatot. A szegfű Katalin 
által vezetett Filmklubba pedig egy 
pályázat sikeressége esetén találko-
zót terveznek egy filmrendezővel. 
Megemlékeznek a 40 éve történt 

Gátszakadásról a lakosság bevoná-
sával. támogatják és segítik az Őszi 
Könyvtári Napok rendezvényeit.

A könyvtár 2624 olvasója, a vá-
ros és a városkörnyék lakossága vá-
laszthatja az alapítvány és a könyv-
tár sokszínű programkínálatát a 
szabadidő kulturált eltöltéséhez.

Keresse fel ön is a Békés Városi 
Püski Sándor Könyvtárat, vegye 
igénybe a szolgáltatásait, amit az 
alapító okiratban megfogalmazott 
célokkal a Békési Könyvtárért Ala-
pítvány is támogat!

Az alapítvány részletes közhasz-
núsági beszámolójáról tájékozód-
hat a könyvtár honlapján, az alapít-
vány menü pontban: http://www.
bekesikonyvtar.hu/magunkrol/
alapitvany/, vagy személyesen a 
könyvtár olvasótermében (amikor 
ismét látogatható lesz). 

(Folytatás az 1. oldalról)
A könyvtáros kizárólag a kapu-
ig, vagy a lakásajtóig szállítja ki 
a könyveket.
A könyvek átadása-átvétele so-
rán törekedni kell arra, hogy az a 
lehető legrövidebb idő alatt, mi-
nimális kontaktussal történjen. 
A kiszállítást csak egészséges 
könyvtárosok végzik, akik betart-
ják a szükséges óvintézkedéseket. 
Ugyanerre kérik az olvasóinkat is.

A szolgáltatás saját felelősséggel 
vehető igénybe.
A könyveket egyelőre nem ve-
szik vissza.
A részletezett szabályok változ-
hatnak.
A könyvek kiszállítása kizárólag 
egészséges emberek részére tör-
ténik. Otthonukban gyógyuló, 
valamint hatósági házi karan-
ténban lévő személyek részére 
kiszállításra nincs lehetőség.

Házhoz viszik a könyveket 
a könyvtárosok
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Az élet alapja a munka
Egy család sikertörténetét és mindennapjait ismerhetik meg a velük 
készült beszélgetésből.  Varga Imre és felesége, Vargáné Vári ágnes 
nevét hallva már kapcsol is sok olvasó: Falatka Duó Kft. Azt már 
kevesebben tudják, hogy a gyermekeik, a 22 éves norbert és a 20 
éves ágnes (Dusi) is kiveszi a részét a munkából. Egy család, egy 
családi vállalkozás, s ami mögötte van. A szóvivő szerepét a feleség 
vállalta magára.

- Mióta létezik a Falatka? Kinek a 
fejéből pattant ki az ötlet?

- Az üzlet története 1994-ben indult. 
Az ötletgazda a férjem, Imi volt, aki 
bár gépészeti szakközépiskolát végzett, 
korábban kézbesítőként dolgozott. ta-
lán ez is közrejátszott benne, hogy ész-
revette, nincs ilyen jellegű üzlet még a 
városban. Megnyitotta hát a Széchenyi 
tér 2. szám alatt az állateledel kiskeres-
kedését a városban elsőként. A Falatka 
név pedig onnan ered, hogy az üzlet na-
gyon picike volt, mindössze 15 négyzet-
méternyi, falatnyi, most visszagondolva 
elképesztően miniatűr. A mai üzletünk 
már kb. 80 m² eladó térrel és nagy rak-
tárral rendelkezik, de már ezt is kinőt-
tük. A név az annyira egybefort Imi ne-
vével, hogy a városban többen csak Fa-
latkának hívják őt magát is, a gyerekek 
pedig mikor picik voltak, kis Falatkák 
lettek, így egyértelmű volt, hogy cég-
alapításnál ezt a  nevet továbbvisszük.

- Te mikor kerültél be az üzletme-
netbe?

- Az 1997-es házasságkötésünk után. 
Természetes volt, hogy a vállalkozást 
ezentúl együtt visszük tovább, hiszen 
egy család lettünk és mindketten olyan 
családban nőttünk fel, ahol megtanul-
tuk,  az élet alapja a munka. Bár Imi az 
ügyvezető és fele-fele részben vagyunk 
tulajdonosok, mindenkinek megvan a 
maga feladatköre. 

- Mára kinőttétek magatokat és egy 
nagyker raktárt vezettek. Kiknek?

- Nagykereskedésünkben viszontel-
adókat és tenyésztőket szolgálunk ki 
nagy tételben, és kizárólag csak a me-
gye területén szállítjuk ki a megrendelt 
árut a viszonteladóknak. Partnereink 
jelentős része megalakulásunk óta hű-

séges vásárlónk, idestova már 24 éve, 
amit ezúton is hálásan köszönünk ne-
kik. A kiskereskedelmi üzletünk jelen-
legi helyén, a Rákóczi utcában 2012 óta 
üzemel. Titkos tervünk volt, hogy majd 
gyermekeink  vigyék tovább a vállalko-

zásunkat, s egész életünkben erre pró-
báltuk felkészíteni őket valahogy a tu-
dat alatt. A fiúnk, norbi két éve dolgo-
zik velünk, ő a Vásárhelyi pál szakkö-
zépiskolában végzett geológia szakon. 
A lányunk, Dusi most fejezi be tanul-
mányait ebben az iskolában, most ötöd-
éves, vízgazdálkodási technikus lesz, de 
a pályairányultsága még kérdőjeles.

- Ha már itt tartunk, kinek mi a 
dolga?

- Az árurendeléseket Imi és én intéz-
zük, de a nagyobb horderejű beszerzése-
ket természetesen megbeszéljük. Min-
denkinek megvan a saját feladata és azt 
tudnia kell önállóan elvégezni. Norbi, 
aki sofőr, nagy segítség az áruszállítás-
ban és a kiszolgálásban is többek kö-
zött. De ha szükség van rá, akkor bár-
milyen munkát elvégez. Dusi lányunk 

a hivatalos ügyek intézésével is foglal-
kozik. Ha postázni kell, vagy bármilyen 
hivatalos ügyet intézni, rá bizton szá-
míthatunk. Az alkalmazottunk, Mol-
nár László az áru átvételében, mozgatá-
sában és szállításában van nagyon nagy 
segítségünkre. Talán egy kicsit több is, 
mint megbízható munkaerő.

- Ez felsorolva is soknak hangzik. 
Mégis meddig tart egy munkanapotok?

- Hivatalosan egy napi műszak hat 
vagy nyolc órahosszát tart az alkalma-
zottaknak. nekünk előfordul, hogy egy 
kicsit hosszabbra nyúlik. Ahogy a hely-

zet kívánja.
- A Madzagfalvi rendezvénysornak 

ti is aktív résztvevői vagytok, de vala-
mi azt súgja nem csak annak. Beszél-
nétek erről?

- A Madzagfalvi Napokat a kiske-
reskedésünk, az üzletünk támogatja 
immár sokadik éve és ezen belül a ku-
tya-macska szépség verseny a mi ren-
dezvényünk. Nagyon szeretjük az em-
bereket és az állatokat, és számomra a 
rendezvény célja, hogy még közelebb 
hozza egymáshoz őket. nagyon jó látni 
a gyerekek szemében a csillogást, ami-
kor megszeretgetnek egy-egy cicát vagy 
kiskutyust. Persze, ha megkérnek min-
ket, szívesen támogatjuk a lehetősége-
inknek megfelelően az óvodákat vagy 
bárkit, aki megkeres minket ilyen ké-
réssel.

- Mindenki életére kihat most ez a 
vírusjárvány. Hogy befolyásolta a vál-
lalkozásotokat?

- Szerencsére minket nem érintett 
úgy, mint például a vendéglátást. A 
megszokott módon érkezett az áru a 
gyárakból és a terítéssel sem volt gond. 
Az egyetlen hatását a megemelkedett 
árakban észleltük. A vírushelyzetben 
a mindenkori jogszabályokat betartva 
igyekszünk végezni a feladatainkat. A 
boltunk idáig csökkentett nyitva tartás-
sal működött, plusz munkát adva ezzel 
a bolti alkalmazottainknak. Szeretnénk 
is megköszönni Anett és Etus áldozat-
kész munkáját, hogy helytálltak a ne-
hézségek közepette is.

- Ennyi munka után édes a pihenés, 
de ti hogyan pihentek?

- pihenésre nem sok időnk van és ál-
talában azt is aktívan töltjük. Az új hob-
bink a kertészkedés. Imi nagyon szeret 
horgászni, de sajnos nagyon kevés ideje 
marad rá. norbi és Dusi a fiatalok vi-
dám életét éli. Norbi a vadászkutyáját 
tanítgatja. Dusi és a barátja már kevésbé 
otthonülő típus, ők szeretik a pezsgő éle-
tet. A családunkra jellemző, hogy szere-
tünk nagyokat kirándulni, felfedezni az 
ország szépségeit és néhány napra leg-
alább minden évben elmegyünk nyaral-
ni is. A család nagy kedvence a Balaton, 
és szívesen veszünk részt fesztiválokon is, 
mint például a Levendula vagy a Garda 
Fesztivál. Van, hogy az egész család út-
ra kel, van hogy csak ketten megyünk 
el Imivel, de a baráti körünkkel is szere-
tünk együtt kirándulni.

- Milyen terveket forgattok még a fe-
jetekben a jövőre nézve?

- Természetesen vannak még meg-
valósításra váró terveink, ezeken folya-
matosan dolgozunk. Nem szeretünk 
beszélni róla, inkább a megvalósításba 
fektetjük az energiáinkat. A legújabb, 
már megvalósult projekt, a nagyker-
raktárban a napelemrendszer kiépítése. 
 Gugé

Következő beszélgetőtárs: Horváth-
Molnár Katalin énekesnő.
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békési sorsok, ékési arcokB

Az interjúban szereplő Varga család tagjai és a Falatka kereskedés alkalma-
zottai.



Békési újságpuBlicisztika8

Békési anziksz
Ezt a szót régen nem használjuk, képes le-

velezőlapot jelent. Most mégis jólesett elővenni 
a múlt relikviáit tartalmazó emlékpolcok poros 
rejtekéből az agy titokzatos levéltárában matat-
ván. Ugyanitt akadtam rá egykori egészségügyi 
miniszterünk, Mikola István egyik kedvencé-
re, Romhányi József nyúliskola című versére, 
melyből az alábbi részt idézte nagy ívű beszéde-
iben, amikor a magyar nemzet lelkéről beszélt. 

Akkoriban eléggé új dolognak számított ez a 
fokú és mélységű spiritualitás.
„Az egymást tapasztó
táposztó
levelek képezte káposzta
letépett
levelein belül tapasztalt betétet,
mely a kopasztott káposzta törzse,
úgy hívják, hogy torzsa.
Ha most a torzsára
sorjába
visszatapasztjuk
a letépett táposztó káposztaleveleket,
a tapasztalt rendben,
akkor szakasztott, helyesen
fejesen
szerkesztett káposztát képeztünk.”

Ezt a kis versrészletet emlegette annak kap-
csán, ami személyes hitvallása is: „Orvos va-
gyok, az orvoslás pedig nem kettő meg kettő az 
négy, hanem van spirituális tartalma. Ép test-
ben ép a lélek, de mondhatom azt is, csak ép lé-
lekkel létezhet ép test. A magyarság lelki meg-
újulásával sürgősen foglalkozni kell, s ebben a 
munkában szeretnék közreműködni.” 

És bizony, csak a magyar emberek ép lelké-
ből lehet összerakni a nemzet lelkét, pont úgy, 
mint a versben szereplő káposzta leveleit. Ezért 
nagyon fontos az a megindult lelki megújulás 
is, amelynek tanúi lehetünk vírus fertőzte nap-
jainkban. Nemzeti, országos és helyi szinten 
egyaránt. Illetve fordított sorrendben, hogy a 
káposzta példája mellett maradjunk.

Ha kicsit fejünket felemelve, fülünket kihe-
gyezve, szemünket nyitva tartva járunk körbe vá-
rosunkban, akkor azt tapasztalhatjuk, amit mi-
nap polgármester úr is emlegetett: az emberek 
szolidárisak, segítőkészek, mosolygósak. Ada-
koznak, maszkot varrnak, másnak bevásárolnak, 
nagy számban hallgatnak online építő gondola-
tokat, ezerszám tekintik meg lelki emberek kis-
filmjét. építő dolgokat művelnek. persze nem 
vagyunk egyformák, mindenféle-fajta ember 
előfordul Békésen is. Jó is, rossz is. De úgy tet-
szik, mégis inkábba a jók vannak többségben.

A jegyzetemben kis magyar csodáról beszél-
tem. Nos, ennek része Békés is. Ez a csoda meg 
azért nagyszerűbb, mint más idők hasonló „má-
giája”, mert rettenetes ellenszélben történik. 
Tetszenek látni, hallani, hogy milyen mocsok-
rengetegben létezik és küzd példamutatóan ha-
zánk. Határtalan ellenségei, azok fizetett hazai 
bérencei a legalpáribb módon próbálják Magyar-
országot besározni. Nekik ismét a minél rosz-
szabb az annál jobb. Emberélet sem számít, csak 
a kormány bukjon. Az ember sokszor nem is ér-
ti, hogy bár helyi szinten jórészt teljesen normá-
lis emberek pártjaik tagjai, országosan (Vagy in-
kább Budapesten? Vagy csak a parlamentben?) 
mégis szörnyűséges kép tárul elénk. De lelkük 
rajta.

Visszatérve hazai vizeinkre, meg kell állapí-
tanunk, hogy még mindig jók vagyunk. A me-
gye a legutolsó a fertőzöttek sorában, a város-
ban a lap megjelenésekor sincs koronavírus fer-
tőzte beteg. Karantén van, szűrés van, beteg 
nincs, hála a Jóistennek. A rendelések – házior-
vosi, gyermekorvosi, fogorvosi, szakorvosi – las-
san elindultak, szép fokozatosan. Mindenki te-
lefonál, időpontot kér, rend van. Viselik a masz-
kot, kesztyűt, megy a fertőtlenítés. Akit nagyon 
kell, személyesen megnéznek, de elmarad a tu-
multus és ezt KÖszÖnJüK MEG HálásAn 
EGYMásnAK!

Az országos helyzettel kapcsolatban sorsdön-
tő lesz a semmelweis Egyetem felmérése az át-
fertőződöttségről. Békés is részese volt 37 fővel 
ennek. Mint ahogy sorsdöntő lesz az is, hogy a 
vidéki felszabadítás milyen eredménnyel jár a la-
zítástól számított két hét múlva, amikor a lap-
pangási idő letelik. Ha szerencsénk van, nem 
ugrik meg a szám, és akkor jöhet Budapest és 
környéke is. Ami a felmérést illeti, ott várhatóan 

alacsony százalékot jósolnak a tudósok. Szlové-
niában ez mindössze 2-4% volt, azaz igen ala-
csony átfertőződöttséget mutatott. Ha nálunk 
is hasonló, akkor bizony fogékonyak vagyunk a 
fertőzésre, és valóban jöhet második hullám. A 
reménységünk a nyár, a nyári hőség, ami ugyan 
nem öli meg a vírust, de lelassítja a terjedését az 
UV-sugárzás miatt. Így, ha az optimista változat 
következik be, és szeptemberre lesz védőoltás az 
Egyesült államokban és/vagy németországban, 
ahol ma a legreménykeltőbbek a kutatások, ak-
kor – ha tudnak gyorsan eleget gyártani belőlük 
– lesz talán esélyünk arra, hogy még október, 
november előtt beoltsuk legalább a legveszélyez-
tetettebbeket. A krónikus betegeket és az időse-
ket. Így néz ki ma a helyzet, ami természetesen 
naponta változhat.

Más, de még mindig vírus. Békésen is híre 
ment, hogy szakrendelésre csak negatív vírus-
teszttel lehet menni, amit saját költségen kell 
nem kis pénzért elvégeztetni. Ez nem igaz. A 
békési szakrendelésekre - Erdélyi Imola igazga-
tónőt kérdeztem meg - nem kell teszt. Ha vala-
milyen okból mégis kellene (például valaki fertő-
zésgyanús, de fogat kell húzni neki) akkor a vizs-
gálat árát az állam fizeti és várhatóan itt hely-
ben, Békésen végzik el. A tesztért csak akkor 
kell szakrendelés előtt fizetni, ha magán orvosi 
ellátásra megy valaki és ott csak negatív teszttel 
fogadják. Tesztek már kaphatóak a patikákban, 
elérhető áron. Ezek nem hivatalos, állami vizs-
gálatok, de tájékoztató jellegűnek felfoghatóak. 
Ha a dolgok egyelőre így maradnak, akkor csak 
annyi a teendőnk, mint eddig: a józan paraszti 
ész szerint éljük mindennapjainkat. Félelem nél-
kül, de vigyázva.

Dr. Pálmai Tamás
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- Milyen út vezetett el oda, ahol 
most tartasz?

- Meglepő volt a felkérés, hiszen 
nem itt születtem, bár mára el-
mondhatom, hogy már békésinek 
is érzem magam. Egy Kalocsa kör-
nyéki kis faluból származom, ahon-
nan a horvát nemzetiségemet tud-
hatom magaménak. Szekszárdon 
végeztem közgazdászként a Pé-
csi Tudományegyetem Illyés Gyu-
la Főiskolai Kar turizmus-vendég-
látás szakán, térségmenedzsment 
szakirányon. Ezt követően Buda-
pesten éltem négy évet. Itt ismer-
kedtem meg férjemmel, aki miatt 
már öt éve Békésre költöztem. Bé-
kés Város Önkormányzatánál he-
lyezkedtem el, viszont mára már 
család lettünk és kisfiammal itthon 
töltöm a mindennapjaimat.

- Mit tartasz az eddigi legna-
gyobb sikerednek?

- A budapesti pályafutásomat 
is sikernek élem meg, hiszen egy 
Szépségcentrum recepciósaként 

kezdtem, majd rövidesen a vállal-
kozás üzletvezetői pozíciójában dol-
goztam. nem volt könnyű helytáll-
ni, de rengeteg tapasztalatot szerez-
hettem. De ennél nagyobb sikernek 
élem meg, hogy itt Békésen - szá-
momra egy teljesen idegen város-
ban, ahol senki nem ismert - lehe-
tőséget kaptam, és Izsó Gábor volt 
polgármester mellett, mint önkor-
mányzati tanácsadó dolgozhattam 
és bizonyíthattam elkötelezettsége-
met a vidéki közélet szervezésében. 

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

- Miután már az élet legszebb és 
legnagyobb kihívását is megkap-
hattam, hogy a munkám mellett 
feleségként és édesanyaként is fe-
lelősséget vállalhatok, a jövőben 
továbbra is Békésen szeretnék él-
ni a családommal. Szeretnék ten-
ni azért, hogy minél többen meg-
ismerjék, hogy milyen sok szem-
pontból is kedves, élhető és szeret-
hető ez a város, itt a Kettős-Körös 

partján. Miután visszamegyek dol-
gozni, szeretném újra a maximu-
mot nyújtani a munkakörömben 
is, de addig, még a GYED ideje 
alatt is, tovább segítem önkéntesen 
a helyi civil szervezetek munkáját. 
Főként a Hétkrajcár Egyesület tit-
kári feladatait látom el, ami szív-
ügyem is, hiszen rászoruló gyereke-
ken tudok segíteni a munkámmal. 
A jövőben ezzel is mindenképpen 
foglalkozni szeretnék, hiszen szük-
ség van rá a mai világban.

A Stafétát Gábor Mariann-nak 
adom tovább.

NÉVJEGY
Név: : Kenyeres-Zsebics Emőke 
Foglalkozás: önkormányzati tanácsadó 
       (jelenleg gyeden vagyok) 
Kedvenc zene: Toše Proeski: Jedina
Kedvenc film: Jóbarátok (sorozat)
Kedvenc étel, ital: palacsinta, kávé 
Kedvenc hely: Baćinska Jezera (Horvátország)Kedvenc időtöltés: sárkányhajózás, futás 
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Rovatgazda: 
Serfecz Dávid

Virágokkal szépül-zöldül a városközpont 
 Az Erzsébet-liget felújításának lezárása-

ként a feldúlt terület rendezését végzik el a 
szakemberek. A füvesítés két héttel ezelőtt 
kezdődött el, részeként a teljes ligetet érin-
tő „Zöld Város” pályázati programnak. A 
projekttel párhuzamosan Békés Város Ön-
kormányzata a közterületeket egynyári vi-
rágpalántákkal színesíti, a minden évben 
megszokott módon.

A ligetfelújítást, a városrész élhetőbbé, von-
zóbbá tételét a Terület- és Településfejlesztési 
Operatív Program felhívásán elnyert, mintegy 
300 millió forintos támogatás teszi lehetővé. 
Az önkormányzat célja ezzel, hogy a városköz-
pont egyik legforgalmasabb részét, az Erzsé-
bet-ligetet vonzóbbá, élhetőbbé tegye. A pro-
jekt részeként megújult a helyiek által „gödör-
nek” nevezett ligeti rész, itt ugyanis lecserél-

ték a térburkolatot, párásítót és napórát is ki-
helyeznek. Felújítják az Erzsébet-hidat, ami a 
ligetet a Karacs Teréz utcával köti össze: az el-
kopott, elhasználódott alkatrészeket cserélik a 

szakemberek és a faszerkezet felületkezelésére 
is sor kerül. Az élővíz-csatorna liget felőli part-
ján, a közkedvelt sétánnyal párhuzamosan, a 
Karacs teréz utca felől is sétaútvonalat alakíta-
nak ki, ahol térfigyelő kamera is szolgálja majd 
a lakosok biztonságát. 

Polgár Zoltán, Békés alpolgármestere el-
mondta, hogy a közeli napokban kezdődik 
Békés városában az egy nyári virágok ülteté-
se szokai lászló főkertész irányításával. 11765 
db egynyári virágpalántát fognak ültetni a vá-
ros több pontján, többek között a bíróság előt-
ti járda mellett, a kerékpárutak mentén és az 
Erzsébet-ligetben. A közismert egynyári növé-
nyek közül nagy számban begóniák, dáliák és 
petúniák színesítik majd a várost. Az idei évben 
a városban zajló beruházások, fejlesztések miatt 
módosult a közterületi virágágyások helye. 

A főkertész irányításával összesen közel 12 ezer 
tő egynyári virágpalántát ültetnek ki a város több 
pontján.

Harangozásra hív 
a KÉSZ 

Tagsága és partnerszervezetei 
javaslatára a Keresztény Értel-
miségiek Szövetsége és a Kár-
pát-medencei Magyarság Evan-
gelizációjáért Alapítvány felhí-
vást tett közzé, melyben fele-
kezettől függetlenül kéri a Kár-
pát-medencei egyházközsége-
ket és gyülekezeteket, hogy ha-
rangozással és imával emlékez-
zenek Trianon százéves évfordu-
lójára június 4-én, így kifejezve 
a keresztény hit és a nemzeti 
összetartozás erősítését.

Rajzpályázat 
gyerekeknek

Az egységes magyar Rend-
őrség létrehozásának és fennál-
lásának 100. évfordulója alkal-
mából az ORFK személyügyi 
Főigazgatósága a 2020. évet át-
fogó centenáriumi programso-
rozatának elemeként rajzpályá-
zatot hirdet gyermekek részére. 
A pályázat címe: „Szolgálnak és 
védenek – értünk vannak!”

A pályázat további részletei el-
olvashatók a bekesvaros.hu olda-
lon a Hirdetmények között.  
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Régebben gyártott Pegas női és férfi kerékpár, 
soha nem használt új gumikkal eladó 15 ezer Ft-
ért. Tel.: 66/413-347.
Légpuskát vennék 10 ezer forintig, Tel: 20/495-
21-73.
4 m3 téglatörmelék ingyen elvihető. Tel.: 
30/461-47-99.
Gyulán eladó: kétszárnyú fakapu hat kerítés be-
téttel, NB méhkaptár, méhészeti kellékek, 720 ml-
es befőttes üvegek lapkával. Tel.: 30/648-39-12.
Eladó: munkaasztal székkel, súlyzópár, fűrészek, 
műanyag bödönök, német masszázsfotel, ivó-
víztisztító újszerű állapotban. Tel.: 30/272-43-50.
Szegedi 80-as fűszerpaprika-palánta eladó. Tel.: 
70/387-11-31.
Vegyes idei széna eladó (kanálfüves). Tel.: 
70/23-880-20.
Eladó: háromrészes ülőgarnitúra, előszobafal, 
gázpalack, ablakszárnyak, női és férfi ruhame-
nük, cipők, munkásbakancs, vas virágállvány, 
szilva- és barackpálinka, szódásüvegek. Érd.: 
30/905-49-14.
Eladó: VRF-530-as vízszintes gatterfűrész pia-
ci lehetőséggel kihasználatlanság miatt kedvez-
ményesen, valamint vasipari keretes fűrészgép, 
ipari ponthegesztő. Irányár: 250-750 ezer Ft. Tel.: 
20/520-15-40.
Eladók: székek, asztalok, fenyőpolcrendszer, 
nippek, poharak, ruhaneműk. Ajtót ingyen adok. 
Érd.: 70/216-37-03.
Eladó: régi rádiók, festett tányérok, fehér tá-
nyérok, retro lámpák, réz dísztárgyak, boros 
és pálinkás készlet, régi bögrék, amatőr olaj-
vászon festmények, temperafestmények, akva-
rell csendélet, kétajtós üvegszekrény, régi fenyő 
suszterasztal, gépi és kézi libatömő. Révész u. 
17. Tel.: 66/413-716.
Eladó: rácsos gyerekágy, gyerek etetőszék, 
négyeres 80 m hosszú rézkábel. Tel.: 20/440-
53-28.

Békési újsághirdetés10

Ingatlan 2 millió forintig

Rosszerdőn lakható hétvégi ház termő gyümöl-
csössel 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

Kinizsi utcában ház felújításra vagy teleknek el-
adó. Irányár: 5,1 millió Ft. Érd.: 30/389-69-53.
Központhoz közel, csendes helyen, 1000 m2-es 
portán összkomfortos parasztház eladó. Irányár: 
5,8 millió Ft. Érd.: 30/376-69-50.
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. 

Ingatlan 10 millió Ft fölött

Karacs Teréz utcában második emeleti, két-
szobás lakás eladó. Irányár: 12,2 millió Ft. Érd.: 
20/380-06-25.
Kétszintes, 3,5 szobás nagy családi ház eladó 
garázzsal, gazdasági épülettel, kétféle fűtéssel. 
Irányár: 13,9 millió Ft. Hétmillióig ingatlant be-
számítok. Érd.: 70/216-37-03.
Gyulán 2,5 szobás, összkomfortos, 76 m2-es 
családi ház garázzsal, melléképületekkel, gon-
dozott kerttel eladó. Irányár: 18 millió Ft. Tel.: 
30/648-39-12.

KIAdó IngATlAn
Karacson kétszobás, első emeleti bútorozott la-
kás kiadó. Érd.: nyikorandi@freemail.hu.

IngATlAnT KErEs
Egyedülálló nő egyszobás, kis költségvetésű al-
bérletet keres hosszú távra, reális áron, sürgő-
sen. Tel.:70/39-59-732 (csak 15 óra után).
Megvételre keresek kétszobás házat nagy ud-
varral, sok melléképülettel, maximum 6 millió Ft-
ig. Békéshez közeli tanya is érdekel. Tel.: 70/216-
37-03.

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

IngATlAn 

TiszTElT olvAsóiNk! 
lapunkban kizÁRólAG olyan 

ingatlanhirdetéseket te szünk kö zé, 
amelyben FElTÜNTETik 

Az iN GATlAN iRÁNYÁRÁT is.  
Megértésüket köszönjük.

KErT, szánTóFöld
Mezőberényi Laposi kertek VI. során kert eladó. 
Irányár: 100 ezer Ft. Érd.: 20/36-86-963.

Jármű, AlKATrész
Suzuki Wagon R+ metálszürke szgk. 2002. évj., 
két év műszakival eladó jó állapotban. Citroën 
C3-ra csere érdekel. Irányár: 599 ezer Ft. Tel.: 
70/216-37-03.
Négykerekű Pannónia motoros kistraktor után-
futóval eladó. Tel.: 30/389-69-53.
Régi motorkerékpárt vennék: MZ, Jawa, Pannó-
nia, Simson, stb. Maximum 50 ezer Ft-ig. Tel.: 
20/495-21-73.
2001. évj. 1,2 Opel Agila 111 ezer km-rel, kitű-
nő állapotban eladó. Irányár: 350 ezer Ft. Érd.: 
20/229-32-47.
Négyszemélyes lakókocsi műszakival, teljes fel-
szereltséggel (klíma, mikró, tévé, hűtő, aggre-
gátor, elősátor, kempingbútor) eladó. 20/520-
15-40.
Motorkerékpár, robogók és fűnyíró eladó. Érd.: 
30/457-23-02.
2000. évjáratú Fiat Punto II. eladó, év végéig 
műszakival, 140.800 km-rel. Manuális klíma, city 
szervó, levehető vonóhorog és tetőcsomagtar-
tó. Nyári gumi könnyűfém, téli gumi lemezfelnin. 
Tel.: 20/346-77-00.

állAT
Friss tyúktojás eladó. Hajnal u. 19. 30/85-81-911.
Kiscicák ingyen elvihetők. Tel.: 70/50-80-895.
Négyhónapos fekete bika eladó. 70/36-59-846.
Júniustól rántanivaló csirke eladó. 70/50-43-
558.

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.

Fűnyírást vállalok. Hajnal u. 19. Telefon: 
0036-30/858-19-11. 

munKáT KErEs, AJánl
Házkörüli és időseknél kisegítői munkákat kere-
sek. 70/519-87-54.

EgyéB 

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

Alig használt, gurulós, faszenes gömbgrill eladó 
4500 Ft-ért. Tel.: 70/279-39-73.
Vásárolnék régi disznótoros asztalt, hústokot, 
lócát, padot, gyaluasztalt, satupadot, teljes ha-
gyatékot, 2 és 5 decis szódásüveget, szerszá-
mokat, húsdarálót, háború előtti pénzérméket, 
katonai tárgyakat. Tel.: 30/245-69-25.
Monarchiakorabeli kard eladó, cserélhető. Tel.: 
30/513-19-56.
Elektromos orgona-zongora eladó. Kétsoros, 
lábpedálos, sokfunkciós, kis helyen elfér. Irány-
ár: 39 ezer Ft. Érd.: 70/216-37-03.
Akác kisfűrészeke áthidalónak eladó. Tel.: 
30/461-47-99.
Üzemképes, kéményes, gázos vízmelegí-
tők, konvektorok eladók (fürdőszobában vol-
tak). Irányár: 6 ezer Ft/db. Tükrök eladók. Tel.: 
30/530-96-23.
Eladó: konyhabútor, szobabútor, asztalsparhert, 
teatűzhely, ülőgarnitúra. Tel.: 30/533-63-46.
Alig használt MaFég-Therm MV4-F típusú 13 
l-es gázvízmelegítő eladó. Tel.: 30/685-49-77.
Olcsón eladó: fém nyúlketrec (8-10 nyúlnak), régi 
mázsa, csempével kirakott régi sparhert, üstház 
és még sok más dolog. Érd.: 70/21-63-703.
Eladó: 13 lépcsős csigalépcső, 5 db vasgerenda 
(5,7 m x 20 cm), fenyőasztal (140x100 cm x 90 
cm magas). 30/644-36-77.

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 26. kedd 12 óra

ingyenes apróhirdetés!

Apróhirdetések

ADJUNK ESÉLYT 
AZ ÉLETRE NEKIK IS!

Telefon: 70/947-35-04, 
20/399-78-09.  

Honlap: 
www.bekesiallatvedok.hu

Adószám: 
18392607-1-04.

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!

folyamatosan induló e-learning tanfolyamok
Bejelentkezés telefonon:

Pogoszov Miklós +36-20/312-35-96

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 
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Minden szakrendelés újraindul 
júniusban
(Folytatás az 1. oldalról)
-  Neurológia: 66/886 099 (hétfőtől 

csütörtökig 13-15 óra között)
-  nőgyógyászat: 66/886-100 (hét-

főtől csütörtökig 13-15 óra kö-
zött)

-  Urológia: 66/886-105 (hétfő, 
kedd, csütörtök 14-16 óra kö-
zött)

-  Ultrahang: 66/886-101 (hétfőtől 
csütörtökig 12-16 óra között)

-  Bőrgyógyászat: 66/411-430 (hét-
főtől csütörtökig 14-16 óra kö-
zött)

-  Reumatológia: 66/886-135 (hét-
fő, szerda, csütörtök 14-16 óra kö-
zött)

-  Ortopédia: 66/886-135 (hétfő, 
szerda, csütörtök 14-16 óra kö-
zött)

-  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 (hét-
főtől csütörtökig 13-14 óra kö-
zött)
Erdélyi Imola Erzsébet, a Béké-

si Gyógyászati Központ és Gyógy-
fürdő igazgatója kéri a betegeket, 
hogy a járványügyi vészhelyzet mi-
att tartsák be az óvintézkedéseket 
és lehetőség szerint szájmaszk-
kal érkezzenek a szakrende-
lésekre. Azoknak a betegeknek, 
akik szájmaszk nélkül érkeznek, a 
portaszolgálatnál biztosítanak az 
ellátás idejére 1 db sebészeti száj-
maszkot. 

A Rendelőintézet telefonköz-
pontjának tehermentesítésé érde-
kében a felnőtt és gyermek há zi-
orvosokat külön telefonszámo-

kon kell hívni. Ez jelentősen lerö-
vidíti a szakrendelésekre való idő-
pont-egyeztetést.

Felnőtt háziorvosok 
telefonszámai: 
Dr. Baranyai István: 66/886-111
Dr. Bárány Béla:  66/886-112
Dr. Berczi Ilona:  66/886-114
Dr.  Garbai Imre Gábor:  

66/886-116
Dr. Farkas István: 66/886-115
Dr. Józsa csaba:  66/886-117
Dr. pálmai tamás: 66/886-118
Dr.  Rus-Gal paul Ovidiu:  

66/886-113

Gyermekháziorvosok 
telefonszámai:
Dr.  Zsilinszky Eleonóra:  

66/886-110
Dr. tamási Adrienn: 66/886-110
Dr. Okányi lászló: 66/886-109
Dr. lovászi éva: 66/886-109

Várjuk 
a keresztrejtvény 
megfejtéseket

Emlékeztetjük olvasóinkat, 
hogy a 2020-as Békési Kalendá-
riumban – a korábbi évek gya-
korlatának megfelelően – köz-
zétettünk egy keresztrejtvényt. 
Aki szeretné próbára tenni a 
szerencséjét, a rejtvény megfej-
tését a kiadványban közzétett 
nyereményszelvénnyel együtt – 
a rendkívüli helyzetre tekintet-
tel meghosszabbítva – még má-
jus 31-ig elküldheti nyílt levele-
zőlapon vagy borítékba helyezve 
a Békés Újság 5630 Békés, pető-
fi u. 20. szám alá címezve, vagy 
bedobhatják a cerka papírbolt-
ban található gyűjtőládába. A 
helyes választ beküldők közül öt 
szerencsés nyerteshez ingyene-
sen és a legelsők között juttatjuk 
el a következő, 2021-es Békési 
Kalendáriumot. Tegye próbára 
szerencséjét!  szerkesztőségünk 
várja a megfejtéseiket.

Élelmiszer-adomány a KÉSZ-től 
szegény családoknak

A Keresztény értelmiségiek szövetségének képviseletében Juhos Józsefné el-
nök és dr. Pálmai Tamás adták át a békési szervezet élelmiszercsomag ado-
mányait a Békés Városi szociális szolgáltató Központ igazgatójának, Kádasné 
öreg Juliannának. Az eseményt megtisztelte jelenlétével Kálmán Tibor polgár-
mester is. Ez a hármas felállás egy haladó hagyomány továbbélését jelenti tu-
lajdonképpen, amelyben mindenkinek megvan a maga szerepe és ez az össz-
munka a segítségnyújtás nagyon hatékony módjának bizonyult. 
A mostani akció kitalálója sándor-Kerestély Ferenc, a békési Kész tagja, aki az 
intézményigazgatóval a Békési Újságban megjelent interjú elolvasása után ja-
vasolta a támogatás nyújtását. Az élelmiszereket (30 kg liszt, 30 kg cukor, 30 kg 
rizs, 15 kg száraz tészta, 12,5 kg zsír, 5 l olaj) a családsegítő munkatársai osztják 
majd szét rászoruló békési családok között.

Vadkárelhárítási 
vadászatot tartanak

Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy Békés Város Önkormány-
zata a Kittenberger Kálmán Vadásztársasággal együttműködve közbiz-
tonsági okból, illetve a köz- és magántulajdon súlyos károsodástól való 
megóvása érdekében vadkárelhárító vadászatot szervez. 

Az elejtés ideje: május 25. hétfő, május 26. kedd és május 27. szer-
da, mindegyik napon reggel 5-8 óra között. Helye: Békés Város Önkor-
mányzata közigazgatási területének Szécsénykerti része.

A belterületen kárt okozó vad elejtése a megjelölt területeken, lőfegy-
verrel történik, fegyvertartási és vadászati engedéllyel rendelkező vadászok 
által, a jogszabályi előírások szigorú betartásával, a Békési Rendőrkapi-
tányság által kiadott engedély alapján. Mivel a megjelölt területen a vadá-
szat lőfegyverrel történik, kérjük a lakosságot, hogy a megjelölt helyen és 
időszakban körültekintően, fokozott figyelemmel tartózkodjanak!

Kérjük, hogy értesítsék szomszédjaikat is! 
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Újra lehet istentiszteletre menni
Május 17-től, vasárnaptól újra tartanak istentiszteletet a békési református 

templomban – adta hírül a gyülekezet weboldala. Az egyházközség elnök-
sége döntése értelmében egyelőre csupán a vasárnap délelőtti (negyed tízkor 
kezdődő) istentiszteleti alkalmat tartják meg. A járványhelyzetben előírt hi-
giéniai és biztonsági szabályokat, mindenekelőtt a távolságtartás kötelmeit 
itt is be kell majd tartaniuk a gyülekezet szertartásra érkező tagjainak.
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Trianon századik évfordulójára 
A magyarság ezekben a hetekben a trianoni békediktátum 100. évfordulójára emlékezik a 
veszélyhelyzet közepette. Sajnos a számos megemlékezés, rendezvény elmarad vagy el lett 
halasztva. Békés városnak három határon túli magyar testvértelepülése is van, rájuk való 
tekintettel is fontosnak tartom, hogy beszéljünk Trianonról. 

Békés város egyik testvértelepülése, 
Magyarittabé ma szerbiában, a másik kettő 
- Gyergyószentmiklós és Hegyközkovácsi - Ro-
mániában található. A kommunista időszak ál-
datlan oktatáspolitikája miatt generációk nőt-
tek fel úgy, hogy nem tudtak a határon túli 
magyarokról, nem ismerték azt, hogy valaha a 
Kárpát-medencét kitöltötte a Magyar Király-
ság. A határon túli magyarokat gyakran tudat-
lanságból ma is „leszerbezik” vagy „lerománoz-
zák”. Nem osztom az összeesküvés-elméleteket, 
amelyek mindent a „világot kezükben tartó zsi-
dók” gonosz ármánykodásának tartják a triano-
ni tragédiát, sokkal inkább történészként sze-
retném röviden elemezni trianon előzményeit 
és következményeit. 

nagyjából 1700-tól Európában az erőegyen-
súly-politika fenntartása volt a nagyhatalmak 
fő célja. Ebben különösen élen jártak az ango-
lok, akiknek érdeke volt, hogy a kontinens nagy-
hatalmai egymással legyenek elfoglalva és köz-
ben ők építették a saját tengeren túli birodal-
mukat. Ebben a képletben elsődleges szerepe 
volt a Habsburg Birodalomnak, amely 1867-ben 
Ausztria-Magyarország (Osztrák-Magyar Mo-
narchia) nevet vett fel. Ez a birodalom a szintén 
soknemzetiségű Oszmán Birodalom és Orosz 
Birodalom ellensúlyaként működött Kelet-Kö-
zép-Európában. A fő szempont: csak senki se le-
gyen túl erős… Ezért nem győzhetett sem Rá-
kóczi, sem Kossuth szabadságharca. Az erős 
Habsburg államra szükség volt Európa szívé-
ben. Mindez megváltozott Németország egysé-
gesülésével, amely beleszólást követelt a nagy-
hatalmi politikába, gyarmatokat követelt magá-
nak. A xIx. század második felében létrejöttek 
a szövetségi rendszerek – antant és központi ha-
talmak – és 1914-ben kirobbant az első világhá-
ború. A háború a központi hatalmak vereségével 
ért véget. A helyzet alapvetően megváltozott. Az 
Oszmán Birodalom szétesett, helyén egy sokkal 
kisebb Törökország jött létre. Az Orosz Biroda-
lomban 1917-ben forradalom tört ki és kommu-
nista kormány alakult meg, amely világforradal-
mat hirdetett meg. A kommunista eszme alap-
vető ellenségei a polgári rend, a kapitalizmus, 
mindenfajta vallás. Az orosz polgárháborúban a 
nyugatiak által támogatott „fehérek” nem tud-
ták legyőzni a „vörösöket”, így a nagyhatalmak 
„egészségügyi karanténba” zárták a szovjet álla-
mot. Ehhez szövetségesekre volt szükség. A tér-

képen újra megjelent Lengyelország, amely vál-
lalta ezt a szerepet, így jelentős területeket ka-
pott, de a románok is készséggel jelentkeztek - 
némi területért cserében - arra a szerepre, hogy 
feltartóztatnak egy lehetséges szovjet támadást. 

A háború utáni helyzetet a franciák érdekei 
határozták meg. A németeket jelentősen meg-
gyengítették: elvették gyarmataikat, flottájukat, 
több területüket, hatalmas hadisarccal sújtották 
őket. Megjegyzem: egy bölcsebb békével elke-

rülhető lett volna a Hitler-jelenség… A másik 
szempont az volt, hogy a Habsburgok államára 
nincs szükség, elhatározták felosztását, a romja-
in létrehozták a „kisantant” szövetség államait: 
csehszlovákiát, a délszlávok államát és jelentő-
sen megnövelték Románia területét. Ez határoz-
ta meg, hogy mekkora marad Ausztria és Ma-
gyarország területe 1918 után. nyilvánvaló volt, 
hogy ezeket az országokat csak hazánk és nyu-
gati szomszédunk rovására lehetett „kifizetni”. 
Hazánk megkapta azt, amiben a nagyhatalmak 
évszázadokon keresztül megakadályozták: a füg-
getlenséget. 

Ennek viszont hatalmas ára volt. Azt is tud-
ni kell, hogy a románok évtizedek óta kettős já-
tékot játszottak: az oroszoktól való félelmükben 
a Habsburgok és a németek barátságát keresték, 
de közben nyugaton lobbiztak Erdély és minél 
nagyobb területek megszerzéséért. Sorra jelen-
tek meg a „tudományos” művek francia és an-
gol nyelven, amelyek „bizonyították”, hogy Er-
dély mindig is román volt. Az is nekik dolgozott, 
hogy a terület lakosságának kétharmada már ek-
kor román nemzetiségű volt. Az első világhábo-
rú alatti 1916-os titkos párizsi-bukaresti szerző-
désben Erdély mellett a Bánátot és a Tiszántúl 
nagy részét (benne Békést) ígérték a románok-

nak a franciák, ha hátba támadnak bennünket. 
Ez meg is történt - a románok kudarcával. Ezzel 
párhuzamosan a szerbek és a csehek is lobbiztak 
Párizsban (emellett Londonban és Washington-
ban) egy-egy új állam létrehozásáért, amelyek a 
Monarchia szlávok lakta területeit foglalta volna 
magában. 1918-ra már nyilvánvaló volt, hogy a 
Monarchiát szétverik, és Magyarország sem ma-
radhat meg a régi határai között. A háborús ve-
reség nyomán már csak a részletek kidolgozása 
volt hátra. A magyarok csak abban reményked-
hettek, hogy legalább a magyar többségű terüle-
tek megmaradhatnak nekünk. Nem így történt. 

1920 januárjában, amikor megkezdődtek a 
„béketárgyalások” Párizsban, a térképen meg 
voltak húzva az új határok. A szempontok: vas-
útvonalak, ipari területek, kereskedelmi-gazda-
sági központok megkaparintása. Szempont volt 
az is, hogy Magyarország nem legyen képes töb-
bé háborút vívni. Gazdaságilag is tönkre akartak 
tenni bennünket. A hangoztatott igazságosság, 
önrendelkedés mit sem számított. A diktált bé-
két Párizsban, a Versailles-hoz tartozó Kis Tria-
non kastélyban írták alá. Hazánk területe 93 ezer 
négyzetkilométerre csökkent, elvesztette terüle-
tei kétharmadát. A magyarság egyharmada ke-
rült idegen uralom alá. Hazánkból területet ka-
pott csehszlovákia, Románia, a szerb-Horvát-
Szlovén Királyság, Ausztria, Lengyelország és 
Olaszország (Fiume) is. A Horthy-korszak fő cél-
ja trianon felülvizsgálata (revíziója) volt. Ez csak 
pár évre sikerült, a második világháború évei 
alatt. Aztán minden maradt a régiben. 

1990 után számos magyarországi település-
nek lett határon túli testvértelepülése. Békésnek 
is. ápoljuk a kapcsolatokat a határontúliakkal. 
Mindez nem gyógyítja a sebeket, de enyhíti a 
fájdalmat. 

nagy jelentőségűnek tartom a kettős állampol-
gárság törvényét, valamint azt, hogy június negye-
dike 2010-től a nemzeti Összetartozás napja. Eb-
ben veszünk részt mi is. A Nemzeti Összetartozás 
törvénye így fogalmaz: „Az Országgyűlés kinyil-
vánítja, hogy a fenti problémák megoldását csak a 
nemzetközi jogi szabályok által kijelölt keretek kö-
zött, demokratikus berendezkedésű, szuverenitá-
suk birtokában lévő, polgáraik és közösségeik szá-
mára gyarapodó jólétet, jogbiztonságot és a gya-
korlatban is érvényesülő jogegyenlőséget biztosító, 
egyenrangú országok kölcsönös tiszteleten alapuló 
együttműködése eredményezheti, melynek kiin-
dulópontja csak az egyének - a nemzeti önazonos-
ság megválasztását is magában foglaló - szabadsá-
ga, s a nemzeti közösségek belső önrendelkezéshez 
való joga lehet.” 

Mucsi András 

A Honfoglalás téren található Trianon emlékhely 
emlékeztet a magyarságot ért, száz évvel ezelőtti 
sorscsapásra. 
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Életünk a maszk mögött
sok újságcikk és pszichológiai tanulmány kezdődhetett így az el-
múlt években, persze teljesen más jelentéstartalommal, mint ami-
ről most olvashatnak. Hiszen az eddigi maszkok a rejtőzködést, a 
gondolataink elfedését, a szerepjátékot jelentették. Hogy hogyan 
bújjunk vagy bújhatunk el a világ elől. Most viszont teljesen mást 
jelent ez a szó. Az új kiegészítőnket, amelyet az elkövetkező hetek-
ben szinte biztosan hordanunk kell majd, s ki tudja, hogy mikor 
kell esetleg újra elővennünk.

Ezért érdemes megbarátkoznunk 
vele és kicsit úgy tekintenünk rá, 

mint megmentőkre. Valamire, ami 
megóv minket. Nem egymástól, 
hanem ettől a kis koronás labdától, 
ami befurakodott az életünkbe és 
fenekestől felforgatott mindent.

Sokat olvashatunk arról, hogy 
nagyjából 100 évente alakulnak ki 
ilyen nagy járványok, világméretű 
pandémiák. Így már az előző szá-
zadban is megjelentek a maszkok, 
hogy megvédjék az embereket. Na-
gyon sok formával és anyaggal talál-
kozhatunk, ha egy kicsit utánané-
zünk, de mutatok is párat az illuszt-
ráción, amelyek vászonból vagy 
bőrből készültek. A gazdagabb höl-
gyek pedig hernyóselyem sálat tet-
tek az arcuk elé, ami a kalapjukon 
folytatódott.

Ez az egyetlen „divatos” kiegészí-
tő, amelyet nem terveztek, nem jó-
soltak meg a divattervezők az előző 
évben. Nem szerepelt egyetlen egy 
divatbemutatón sem, hiszen ki sejt-

hette volna, hogy most meg szinte 
minden kirakatban megtalálható 

lesz, még elegáns öltönyök kiegé-
szítőjeként is. Kaphatók most már 
minden színben, mintával, külön-
böző összetételű anyagokból. Van-
nak drágábbak, olcsóbbak, házi ké-
szítésűek, orvosi maszkok és pro-
fesszionális levegőszűrővel ellátot-
tak. Akár a ruhánkhoz illő anyag-
ból, amely divatos kiegészítője lehet 
szettünknek, amellett, hogy meg-
véd minket. A divat nagyvárosai-
ban, ahol a trendeknek ugyanolyan 
nagy szerepet szánnak, mint a tra-
díciónak, szinte maszk divatbemu-
tatók vannak az utcákon. Az ele-
gáns hölgyek ugyanolyan előkelő-
en és változatosan tudják horda-
ni, mint ahogyan egy szép cipőt, 
kendőt vagy sálat szokás, amelyet 
most már az arcuk elé is felkötnek 
maszkként vagy a maszk elé! 

A divattervezők is elkezdtek ter-
vezni egyedi formákat, olyan sza-
básmintákat kitalálni, hogy minél 

kényelmesebb, praktikusabb és kü-
lönlegesebb legyen. Emellett jobban 
védjen, mosható legyen és cserélhe-
tő filtert is terveznek bele, így hosz-
szabb ideig is használható lesz. Egy 
idő után már talán annyira megszo-
kottá válik, hogy lesznek olyanok, 
akik majd akkor is hordani fogják, 
ha már nem lesz muszáj, mert ta-
lán annyira megszokják az általa 
nyújtott védelmet, biztonságot, leg-

alábbis amikor közösségbe mennek, 
hogy jobban érzik majd magukat, 
ha rajtuk van. 

A nagyvárosokban már azok 
vannak kevesebben, akik nem vise-
lik. Nálunk még nem megszokott, 
mert sokan úgy vélik, hogy nem 
fontos, hiszen itt kevesebben va-
gyunk, nincs annyi beteg sem, amit 
sajnos nem tudhatunk, mert senki-
nek sem ül a homlokán az aprócska 
kis tüskés labda. 

Ezért mindenkit arra buzdítok, 
hogy vegyen fel egyet, próbálja ki és 
érezze át a fontosságát, hogy meny-
nyire lényeges megvédeni magun-
kat és egymást! 

Ne arra koncentráljunk, hogy 
mennyire kényelmetlen, vagy ide-
gen tőlünk. Hogy esetleg milyen 
kínos a viselete, hogy talán kine-
vetnek, mert hiszem, hogy vannak 
olyanok, akikben még ez is megfo-
galmazódott már. Talán ezért is lát-

ni olyanokat, akik nem hajlandóak 
hordani, még akkor sem, ha köte-
lező. 

Az is igaz, hogy nehezebb leve-
gőt vennünk alatta, s rátapad ilyen-
kor az arcunkra, de meg lehet szok-
ni, s nekünk nem is kell egész nap 
hordanunk, mint azoknak, akik-
nek egyébként is elengedhetetlen 
a munkájukhoz. Fontos még meg-
szoknunk, hogy ne nyúlkáljunk az 
arcunkhoz, ne igazgassuk folyton. 
Próbáljunk meg ügyelni erre is.

Ha mosható, mindig mossuk 
ki jó alaposan a használat után, és 
amíg meg nem szárad, használjunk 
másikat! Próbáljunk meg, ha van 
kedvünk hozzá, sajátkezűleg is ké-
szíteni. nem nehéz, egyszerű a sza-
básmintája, bár van többféle, nem 
is kell hozzá sok minden. A mintás 
anyagok mellett egyszínű vászon-
ból is készíthetjük, de akár lehet ké-
zi festéssel vagy hímzésekkel is dí-
szíteni, ami aztán a kedvenc, egyedi 
darabunkká is válhat. 

Itt jut eszembe az egyik kedvenc 
idézetem, ami szerintem nagyon 
időszerű: „Az életet nem próbálha-
tod fel, mint egy új ruhát. Itt min-
den élőben megy. Úgyhogy félre a 
gonddal. élvezd az előadást!”

S mindezek mellett észre kell 
vennünk, hogy milyen fontos szere-
pet kapott a szemünk a kommuni-
kációban. Hiszen már nem láthat-
juk a maszk alatt a nevetést, vagy 
a mosolyt. csak a szemünk tud el-
mosolyodni úgy, hogy látható le-
gyen és ugyanígy nem láthatjuk a 
lebiggyenő ajkakat vagy a szájhúzo-
gatást, sőt még azt sem, ha valaki 
ránk ölti a nyelvét. Így a szemekből 
kell kiolvasnunk ezeket a reakciókat 
is. s talán ez a kis apróságnak tű-
nő dolog majd végre eléri, hogy új-
ra egymás szemébe nézve beszélges-
sünk egymással!

2020-ban „a szem a lélek tükre” 
mint örökérvényű igazság új értel-
met nyert. A nonverbális kommuni-
káció új szintre lépett, s ezt a masz-
koknak köszönhetjük.

Írta és illusztrálta: 
Horváth Hajnalka
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LAcáék A nyúL csALádnáL eBédeLnek...
A sok munka után, amíg te-

le nem lettek az aznapra való lá-
dák szállításra készen, ebédhez 
készült a jól megfáradt csapat. 
csörrentek a tányérok, a kana-
lak, a kések és a villák. Minden-
ki helyet foglalt a nagy asztal-
nál, csak a legkisebb nyúlcseme-
ték rohangáltak az asztal körül, 
amíg nyúl Benő erélyes hang-
jával rendet nem teremtett. Na 
nem kellett könyörögni, azonnal 
abba maradt a fogócska és már 
pattantak is asztalhoz! Lacáéknál 
más volt a szokás: a kisebb ma-
lacoknak külön asztalnál terítet-
tek, ők majd csak kamaszkoruk-
ban ülhettek a felnőttek aszta-
lához, a Nyúl családnál viszont 
mindenki egy asztalnál ült és egy 
rövidke imádság után mindenki 
neki látott a finomságoknak. Ez 
Lacáéknál is mindig így volt, há-
lát kellett adniuk minden ételért, 
ami az asztalra került. A mai fa-
latok is, mint eddig mindig, a tit-
kos családi recept alapján készül-
tek, de laca családja előtt mindig 
kinyílt az antik szakácskönyvecs-
ke, és laca a firkafüzetébe lejegy-
zetelhette a neki tetszőt. szoká-
sához híven rajzokat is készített, 

apró vázlatokat, nyílakkal és cím-
szavakkal, hogy még világosabb 
legyen majd monsieur Haczacáré 
számára, aki majd meglepheti a 
legújabb vendégek ízlelőbimbó-
it a Sárpanzióban. Apa kicsit sür-
getni kezdte, hiszen menniük kel-
lett, hogy tarthassák magukat az 
útitervhez.

Laca el sem tudta képzelni, ho-
gyan fognak ennyi mindent bele-
tenni a zsákjukba, és még haza is 
vinni. Ismét hitetlenkedve figyel-
te, ahogyan megtelnek a zsákjaik 
és már készítette is a fogait, hogy 
összeszorítva talán fel bírja majd 
emelni. S ekkor jött ismét a meg-
lepetés, Laca szinte meglódult és 
majdnem elesett, olyan könnyű 
volt a zsák, mintha üres lett vol-
na. Apa ismét csak mosolygott és 
már el is indult. Laca meg koco-
gott utána. Folytatjuk...

Kedves Gyerekek! A feladatotok ez-
úttal, hogy találjanak ki minél több, 
répából készült étel nevét. Ezek lehet-
nek fantázia nevek, nem létezőek is. 
És ha jól megfigyelitek a rajzot, üre-
sek a tányérok az asztalon, ezért egy 
külön lapra rajzoljanak ételeket, hogy 
mit is egyen a nyúl család és Lacáék.

epres pite 

Végre eperszezon! Ez egy köz-
kedvelt gyümölcs, nem csak frissen 
fogyasztva, hanem süteményekben 
felhasználva is igen népszerű. pró-
bálják ki ezt a könnyen elkészíthe-
tő pitereceptet! 

 Hozzávalók:
A tésztához: 
 120 gramm hideg vaj
 200 gramm liszt
 30 gramm kristálycukor
 40 ml hideg víz

 A töltelékhez:
 500 gramm friss eper
 7 gramm porzselatin
 35 ml jéghideg víz
 150 gramm kristálycukor
 1 citrom reszelt héja és leve

 Elkészítése:
A tésztához a hideg vajat felkoc-

kázzuk, és a liszttel összemorzsol-
juk. Hozzáadjuk a cukrot és a hi-
deg vizet, majd tésztává gyúrjuk. 

Lisztezett felületen kinyújtjuk, és a 
piteformába belenyomkodjuk. Ki-
béleljük a tésztát alufóliával és ne-
hezéket teszünk rá (pl. bab, lencse). 
Előmelegített 180 fokos sütőben 
10 percig sütjük. A tíz perc letelte 
után alufólia és nehezék nélkül to-
vábbi tíz percig sütjük. 

A töltelékhez az epret felkoc-
kázzuk, a zselatint jéghideg vízben 
áztatjuk. Egy lábasba beleöntünk 
300 gramm epret és a cukrot, és 
addig melegítjük, amíg a cukor el-
olvad. Ha van otthon botmixer, az-
zal pürésítsük, ha nincs, akkor vil-
lával összetörjük. Ekkor beleöntjük 
a zselatint, amivel forráspontig he-
vítjük, majd lehúzzuk a tűzről. A 
maradék eperhez hozzáadjuk a cit-
rom reszelt héját és levét, majd ösz-
szeforgatjuk az eperpürével és bele-
öntjük a kisült pitetésztába. Hagy-
juk kihűlni, majd hűtőbe tesszük 
legalább 2-3 órára. tálalhatjuk tej-
színhabbal, vaníliafagylalttal. 

Jó étvágyat! 

Rovatgazda: Horváth Hajnalka alkotóművész

Cukrász Álom
Rovatgazda: Mucsiné Fodor Hajnalka mestercukrász

Hajnal-tár

Tisztelt olvasóink! Játékra hívjuk önöket. Készítsék el a cuk-
rász álom című rovatunkban közzétett sütemények receptjét, majd 
az elkészített 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 mestercuk-
rász negyedévente választ egyet, és elkészítője egy tortát kap ajándék-
ba. A győztes nevét és alkotása fényképét lapunkban is megjelentet-
jük. Az első győztes nevét a következő lapszámban közöljük.
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EGYETLEN MAGYAR SINCS EGYEDÜL.

A hiteltörlesztések 
felfüggesztése
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Csendesül...
IsTen mIndIg küLd VALAkIT!

Az evangélium olvasása és megértése mindig teher is egyben, rámutat 
az ember életében annyi mindenre. szükségszerűen megállít, akár meg 
is vakít, ha másképp nem megy, mert az Úr küldetésében nem lehet a 
saját fejünk után menni. Ez történt saullal, a későbbi pállal a damasz-
kuszi úton, de valami hasonlót élt át Anániás is, akinek a történetét az 
Apostolok cselekedeteiről írott könyv 9. fejezetében olvashatjuk. Mind-
ketten ima közben értették meg a feladatukat, és a helyüket.

Szentlélek nélkül minden keresztény élete menekülés. Szükséges meg-
látnunk, hogy mi történik körülöttünk. Látás nélkül is lehet ugyan imád-
kozni, szolgálni, de vajon hová vezet az út? Pál a megtérése után meglát-
ta, hogy sóvárog, azaz imádkozik és nyög ez a világ valami jobb megoldás 
után. Hogy mennyi őszinte ember vágyik valami mélyebb, tartalmasabb, 
értelmes életre. De az őszinte keresztények sokasága is - bár hiszi, vallja 
az evangéliumot - úgy képzeli, hogy csak az imádság helyén, egy „szent 
látomásban” fogja elnyerni a Szentlélek keresztségét. Pedig lehet, hogy ez 
egy őszinte vitába fog majd kikristályosodni, ami nem lesz könnyű vagy 
szimpatikus a számunkra. Az Isten azonban mindenki számára tartogat 
feladatot, és mindenkihez küldd majd Valakit. Ez lehet barát vagy ellen-
ség. Akár saulként menekülünk a lelkiismeret elől, akár Anániásként vi-
tázunk imában Istennel, szükségünk van egy új látásra. Nem mehet el az 
idő a saját vágyainknak, elképzeléseinknek a kergetésével. 

Szükségünk van a szemeink megnyílására, találkozásokra, egy testvé-
ri érintésre. Szükségünk van a Szentlélekre. Jövel Uram Jézus!

Balog Tibor, lelkipásztor

Felelős állattartás karantén idején is
Május 6-a a Felelős Állattartás Nap-
ja. A jeles napot korábban állatvédő 
szervezetek hívták életre, felhívva a fi-
gyelmet arra, hogy míg az ember ön-
álló döntések mellett éli az életét, a 
háziállatokért az ember tartozik fele-
lősséggel. Járvány idején még inkább 
előtérbe kerülnek a házi kedvencek.

Az Orpheus Állatvédő Egyesület a 
hobbicélú felelős állattartáshoz há-
rom alapvető szükségletet tart fon-
tosnak:
–  legyen megfelelő tartási hely 

(lánc helyett kennel, árnyékkal, 
szélvédett kuckóval),

–  anyagi fedezet megléte, hogy 
az állattartás kapcsán keletkező 
tartási (állatorvosi, táplálási) költsé-
geket fedezni lehessen,

–  fontos, hogy legyen megfelelő 
mennyiségű szabadidő az állattal 
történő gondoskodáshoz, foglalkozás-
hoz (séta, játék, gondviselés miatt).
Ha ez a három alapvető dolog 

nincs meg, a hobbiállat tartásának 
minősége sínyli meg.

Seres Zoltán, az Orpheus Állat-
védő Egyesület vezetője nemrégi-
ben arról nyilatkozott, hogy az or-
szágban még mindig nagyon sokan 
engedik feleslegesen szaporodni a 
kutyákat és macskákat, ebből adó-
dik, hogy sok a kóbor állat, több a 
szaporulat, mint amennyi felelős ál-

lattartó. A megelőzés a megoldás, 
hiszen annak a kóbor állatnak a leg-
jobb, amelyik meg sem születik. Az 
állatvédők számára megoldhatatlan 
problémák sokaságát okozzák a fe-
lelőtlen állattartók. Magyarország 
a millió kóbor állat, láncos kutyák 
száz ezreinek országa.

Legyen ön is állatvédő! Ez nem ör-
döngösség vagy úri luxus, apró tet-
tekkel, tudatossággal felelős állattar-
tó lehet minden gazdi. Az állatok szá-
mára okozott túlzott szenvedés akár 
állatkínzás bűncselekménnyé is fajul-
hat, ami 3 évig terjedő börtönnel is 
sújtható. A felelős állattartásról sok 
hasznos tanács olvasható a www.
orpheus.hu oldalon. 

Élő fortélyaink

A Békési újság megjelenését támogatta:

Ittas járművezetés gyanúja miatt intézkedtek a rendőrök április 29-én 
tarhoson, a Békési utcában. Egy személygépkocsi vezetőjénél jelzett al-
koholfogyasztást a szonda. A bárnai férfit a rendőrök előállították, majd 
miután a Békési Rendőrkapitányságon végzett mérések eredménye is po-
zitív lett, elvették a vezetői engedélyét és büntetőfeljelentést tettek ellene.
A Békéscsabai Rendőrkapitányság május 6-án őrizetbe vett egy 37 éves 
békési férfit, mert egymás után kétszer lopott egy békéscsabai boltból. 
Reggel 8 órakor és déli 12 óra körül is két-két üveg tömény szeszes italt 
vitt el fizetés nélkül. Eljárás indult ellene.

RENDŐRSÉGI HíREK




K
ép

ü
n

K
 I

ll
u

sz
t

R
á

c
Ió

.


