kéthetente
megjelenő ingyenes
közéleti folyóirat
megjelenik:
Békés, Bélmegyer,
Kamut, Murony, Tarhos
településeken
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Eljött a „Békési Termék” védjegy ideje
- Békés város önkormányzata
mindig kiemelten nagy hangsúlyt
fektetett a civil szervezetekkel
történő megállapodásra, a közös
munkára, hiszen ezek a közösségek

olyan szakmai és társadalmi értékek birtokosai, melyek kulcsfontosságúak városunk fejlődése és belső
egyensúlya szempontjából. A Békési Kisgazdakör városunk egyik

B

ter. Hozzátette, hogy a Tarkovács István elnök úrral
aláírt megállapodás a
lásra egyaránt kiterjed,
kölcsönösség jegyében
tagjai hitelesen képviszületett, általa a váselik Békés város mezőrosvezetés lehetőségegazdasági gyökereit, haihez mérten támogatja
2020
gyományait – ismertette a
a Kisgazdakör működését.
hátteret Kálmán Tibor polgármes(Folytatás a 6. oldalon)
ÉSI
ÉK

ék
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„Mi, magyarok összetartozunk...”
Interjú Polgár Zoltán alpolgármesterrel a trianoni döntés centenáriumán
- A trianoni békediktátum aláírásának századik évfordulójáról méltó
módon szeretett volna megemlékezni
Békés, az ön kezdeményezésére. A váratlan globális új koronavírus-járvány
ebbe is beleszólt. Lesz azért mégiscsak
valamiféle megemlékezés a Nemzeti
Összetartozás Évében?
- Az immár két hónapja kihirdetett
vészhelyzet során sok minden történt
velünk, sok mindent éltünk át. Előtte gondolni sem mertük volna, hogy
a megszokott életünket ennyire felforgathatja bármi is. A megszorítások

elején még akár a nyár végéig tartó
szigorításokról is beszéltek, terveztek.
Akkor bele sem gondoltunk ennek
nehézségeibe. A félelem, az egészség
és biztonság vágya mindennél fontosabb volt. Aztán hamar kiderült mindenki számára, hogy nem is könnyű
az elszigeteltség következetes betartása. Az ember társas lény, ebből adódóan a személyes és szociális kapcsolatok létszükségletet jelentenek számára. Hogy a feltett kérdésre válaszoljak: a megemlékezés-sorozat - melynek mottója a „Történelmünk közös,

múltunk egy tőről sarjad!” - programjait elsősorban közösségi eseményként
álmodtuk meg. Elképzeléseink szerint minél több ember részvételével a
személyes találkozások és a közvetlen
kapcsolat erejével. Így az eredeti formájukban csak a korlátozások feloldása után tarthatóak csak meg. Amen�nyiben ismét lehetséges lesz társasági
események megtartása, azonnal elővesszük a kész forgatókönyveket.
Addig is természetesen feladatunknak tartjuk, hogy egyéb formában éltessük a lángot. Többek

Pedagógusnapi köszöntő

Az elmúlt években egy bensőséges városi ünnepség keretében köszöntöttük a városban dolgozó pedagógusokat, óvodapedagógusokat, az
iskolákban, óvodákban és bölcsődékben dolgozó kedves munkatársakat. Továbbá köszöntöttük a közművelődési-közgyűjteményi pályán lévő munkatársakat is a városi önkormányzat segítségével.
Sajnos a járványhelyzet miatti hatályos rendelkezések értelmében ilyen ünnepség megtartására ebben az időszakban nem kerülhet sor.
Ebben az évben a pedagógusnapot hivatalosan június 7-én, vasárnap ünnepeljük.
A Pedagógusnap alkalmából ezen az úton

köszöntjük a tanári, tanítói és óvodapedagógusi, bölcsődei továbbá a közművelődési-köz-

között itt, e lap hasábjain is, írott
formában, hiszen így is nagyon sok
emberhez juthat el Trianon emléke, üzenete, tanulsága. Szeretném is
megköszönni, hogy lehetőséget kaptam a gondolataim megosztására a
témával kapcsolatban.
- Miért érzi ön személyes szívügyének az erről a történelmi eseményről való megemlékezést, különösen is minél több békésihez eljuttatni a hírét, és máig élő, sosem feledhető hatásait?
(Folytatás a 12. oldalon)

gyűjteményi pályán lévő dolgozókat. Külön
köszöntjük a városban 20, 25, 30, 35 és 40 éve
oktatási és kulturális intézményekben dolgozó,
jubiláló munkatársakat.
Köszöntjük továbbá a nyugdíjba vonulókat
és az elmúlt időszakban különböző elismerésben, kitüntetésben, díjazásban, és színes diplomában részesített munkatársakat.
Mindenkinek szép nyarat és jó egészséget kívánunk. Isten áldjon és óvjon mindenkit!
Somogyi Imre Zsigmond,
városi titkár
(Pedagógusok Szakszervezete
Békés Városi Szervezete)

Képünk illusztráció.

Együttműködési megállapodást kötött a békési önkormányzat és a meghatározó ilyen szervezeBékési Kisgazdakör. Ennek keretében életre hívták a „Békési Ter- te, működése a szakmai és
mék” védjegyet.
a kulturális szerepválla-
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Sikeres vadállomány-gyérítés
A belterületen elszaporodott
őzállomány bakjait gyérítették a
Szécsénykerti városrészben nemrégiben. Az ottani ingatlantulajdonosok, termelők mindennapjait és
terményeit régóta dézsmálják az
elszaporodott őzek. Ennek a problémának a megoldására került sor,
amely az okozott kár nagyságára
tekintettel szükségszerűvé vált.
A vadkár okozás elhárítását
szolgáló vadállomány-szabályozás
rendszeres volt a régebbi időkben.
A szabályok szigorításával ez a tevékenység szinte ellehetetlenült,
ami természetesen az emberi élet
védelme és az anyagi javak óvása
miatt szükségszerű is. A Kittenberger Kálmán Vadásztársasággal
együttműködve három nap alatt
biztonságos és ellenőrzött körül-

mények között lezajlott a vadállomány gyérítése a Szécsénykertben.
A hivatásos vadászok három ellenőrzőpont kialakításával szavatolták
a reggel 5-8 óra közötti időszakban
a területen való mozgás biztonsá-

gát. A gyérítés a vadászati szabályok alapján az őzbakokat érintette. A most megszerzett tapasztalatok alapján lesz majd lehetőség egy
olyan őszi-téli vadászat megszervezésére, ahol a károkozó állatok szé-

Visszaállt az ügyfélfogadás a Hivatalban
Május 18-tól újra korábban
megszokott általános ügyfélfogadási rend szerint tart személyes
ügyfélfogadást a Polgármesteri
Hivatal, és az ügyintézési időben
bejelentkezés nélkül is fogadja az
ügyfeleket – tájékoztatott Tárnok
Lászlóné jegyző.
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 átvételét,
illetve a portán kihelyezett kérelmek elvitelét és leadását továbbra
is biztosítják, és az általános ügyintézési időben továbbra is lehetőség
van az ügyintézővel előre egyeztetett időpontban személyes ügyintézésre. Időpontfoglalás az álta-

lános ügyfélfogadási időn belül a
06/66/411-011-es telefonszámon
lehetséges. Elektronikus levélcím:
ugyintezes@bekesvaros.hu.
Személyes megjelenés esetén
maszkot kell viselni, valamint kérik a
kihelyezett kézfertőtlenítő használatát. Egy irodában egyszerre csak egy
ügyfél tartózkodhat, kivéve azokat
az eseteket, amikor csak együttesen
lehet ügyet intézni. Kötelező a másfél méteres védőtávolság betartása.

Okos zebra lesz Békésen?
Okos zebra kialakításáról egyeztetett a napokban Polgár Zoltán,
Békés alpolgármestere. A település lakosainak közlekedésbiztonságát fokozná ez a rendszer, ami az útburkolatban elhelyezett aktív
LED-prizmák segítségével, villogó fénnyel hívja fel az autósok figyelmét a gyalogátkelőn áthaladó gyalogosra.
- A közlekedésbiztonság kérdését kiemelten kezeljük a városban,
úgy gondolom, hogy Békés jól áll
ezen a területen, de fejlesztésekre
mindig szükség van. Az országban
már számos helyen működik hasonló rendszer, erről az innovációról Benkó György biztosítási szak-

emberrel beszélgettem – mondta
el az alpolgármester.
Hogy mitől is okos? Ugyan nem
csatlakozik (még) az internetre, nem
mér pulzust, de a beépített érzékelői
észlelik, ha egy gyalogos át akar kelni. Az útburkolatba telepített vis�szajelző fények villogással figyelmez-

tetik a közeledő autósokat, ez főleg
szürkület után lehet hatékony. Már
vizsgáljuk a lehetőségeket a megvalósítására vonatkozóan, véleményem
szerint is nagyon hasznos lenne.
Több helyszín is felmerült, személy
szerint a legideálisabbnak a Rákóczi
utcai fejlesztést tartanám, a lakossági jelzések közül is több ezt támasztja alá. Mindenesetre a végső döntés
meghozatala előtt a rendőrséggel
és a polgárőrséggel is egyeztetni fogunk – összegezte a terveket Polgár
Zoltán alpolgármester.

lesebb körére terjedhet ki a tevékenység.
- A Kittenberger Vadásztársaság
szakemberei a szabályok maradéktalan betartásával, etikusan, a környezet és a lakosság legkisebb zavarásával végezték el a feladatukat
– összegezte a történteket Polgár
Zoltán alpolgármester.
Az akció végeztével Skoperda
Gábor, a vadásztársaság elnöke
személyesen számolt be a tapasztalatokról és az eredményekről. Elmondta, hogy nyolc őzbakot lőttek ki, és a gyérítés folytatása ős�szel várható, amikor is már nemcsak őzbakok, hanem a kártokozó
fajok lehetőleg teljes köre célpontba kerülhet.
Köszönjük a lakosság, legfőképp
az ott lakók megértését és türelmét.

Újranyitott az
ügyfélszolgálat
A DAREH BÁZIS Nonprofit Zrt. tájékoztatása értelmében június 2-ától újra
a korábban megszokott rend
szerint biztosítják a személyes
ügyfélfogadást a központi
irodájukban és a kihelyezett
ügyfélszolgálati pontokon.
Az ügyfélfogadás a Verseny utca 4. szám alatti békési ügyfélkapcsolati ponton továbbra is keddenként 8 és 16 óra között érhető el.
Az új típusú koronavírus
elleni védekezés érdekében,
valamint az ügyfelek és a
Dareh munkatársak egészségének és biztonságának megóvása érdekében óvintézkedéseket kell betartani. Kötelező az ügyintézés során kötelező a szájat és az orrot eltakaró eszközt (védőmaszk, sál,
kendő) viselni, továbbá másfél méteres védőtávolságot
kell betartani, ha az ügyféltérben egyszerre több ingatlanhasználó tartózkodik.

aktuális
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Újra lehet látogatni városunkban
az istentiszteleteket, miséket
teg, ne vegyen részt az istentiszteleten, melynek hossza a szokottnál
rövidebb, kevesebb énekkel.

Képünk illusztráció.

A békési református egyházközség május 17-én nyitotta meg újra temploma a kapuit a hívek előtt
az új koronavírus-járvány miatti átmeneti bezárást követően, 63
nap után. A templomi szertartásokra érkezőktől kézfertőtlenítést
kérnek, és hogy egymástól kellően
nagy távolságra foglaljanak helyet
a padsorokban. Szájmaszk használata kötelező. A lelkészek rövidebb
énekeket választanak az istentiszteleteken, melynek végén a lelkészi
kézfogásos elbocsátás elmarad. Az
úrvacsoravétel során is külön figyelnek a járványmegelőzésre.
- A békési baptista gyülekezet
az egyház Operatív Tanácsának
útmutatását követve pünkösdvasárnap tartotta első istentiszteletét
a járványhelyzet megjelenése óta.
Az imaház udvarán, tehát szabadban zajlott le, és a jövőben is így
szeretnék gyakorolni, mindaddig,
amíg zárt térben kötelező a maszkhasználat – nyilatkozta lapunknak
Bohus András gyülekezetvezető.
Vasárnaponként egy istentiszteletet tartanak, és az imaházat – a
mosdók kivételével – nem használják. Bejáratnál kézfertőtlenítési lehetőséget biztosítanak, használata
kötelező. A székeket másfél méter
távolságban helyezik el. A hívektől
kérik, hogy tartsák be a higiéniás
szabályokat, a testi érintkezéseket
(kézfogás, testvéri ölelés, testvéri
puszi) kerüljék. 65 év felettiek részvételét nem tiltják, de javasolják az
óvatosságot, a távolmaradást, az istentisztelet internetes közvetítésének figyelését. Kérik, hogy aki be-

- Békésen ismét vannak szentmisék, hét közben és hét végén is
– tájékoztatott Dr. Pálmai Tamás.
A szenteltvíz tartók le vannak takarva, bennük nincsen szenteltvíz.
Mindenkinek kötelező a maszk viselése. Egy padban maximum 3 fő
ülhet és csak minden második padban lehet helyet foglalni, kivétel a
családok. Áldozás kézbe történik,
előtte kézfertőtlenítés van és az
atya is kezet mos előtte. A pap prédikálás közben nem visel maszkot,
de áldozáskor igen. A szentbeszéd
rövidebb, hogy ne töltsenek túl sok
időt együtt a hívek. Az énekekből
csak egy szakaszt énekelnek, hogy
ne erőltessék a ki- és belégzést. A
mise alatt elmarad a szertartásos
kézfogás, kivéve a családokat.
Az Élet Fája Pünkösdi Gyülekezetben a vasárnapi istentiszteleteken kötelező a kézfertőtlenítés a
bejáratnál, valamint a védőtávolság
megtartása a széksoroknál. A kilincseket folyamatosan fertőtlenítik és

az istentisztelet alatt ablakot nyitnak a friss levegő beáramlása érdekében.
A Kegyelem Gyülekezetben
minden vasárnap öttől tartanak
istentiszteleti alkalmat a Verseny
utca 7. szám alatt – mondta el lapunknak Krizsanyik Győző lelkipásztor. Az istentiszteleti alkalmon
a jelen helyzetre való tekintettel
és a terembefogadó képessége miatt csak a gyülekezet tagjai lehetnek jelen. Azok, akik nem tudnak
részt venni rajta, az istentiszteletet
a Kegyelem Gyülekezet Facebookoldalán tekinthetik meg.
A békési adventista imaházakban június 6-án szombaton folytatódnak az istentiszteletek 11 órai
kezdettel. A Kert utcai imaházba
elsősorban a 65 év felettieket várják, a Petőfi utcaiba elsősorban a
65 alattiakat. Az istentiszteletek
időtartama legfeljebb 1 óra lehet.
Érkezéskor és távozáskor kézfertőtlenítés szükséges, zárt térben szájmaszk használata kötelező. Az egy
háztartásban élők ülhetnek egymás
mellett, ezen kívül a másfél méter
távolság tartása kötelező. A fertőtlenítésben és a helyfoglalásban erre
felkért gyülekezeti tagok segítik az
érkezőket. A Kert utcában teremben lesz az istentisztelet, a Petőfi
utcában az időjárástól függ. Amint
Simon Csaba lelkipásztor hozzátette, az első két hét tapasztalatai után
felülvizsgálják, hogy ezek a szabályok mennyire igazodnak az igényekhez, és szükség esetén változtatnak rajta.
Szegfű Katalin

Elfogták a templomi tolvajt
A Békési Rendőrkapitányságra május 11-én érkezett
bejelentés arról, hogy két nappal korábban, 9 és 21 óra között feltörték a Széchenyi téri katolikus templomban a bejáratnál lévő adománygyűjtő perselyt. Május 19-én, szintén napközben ugyanez történt. A Békési Rendőrkapitányság nyomozása nyomán két nappal később előállították a lopások elkövetésével gyanúsítható férfit. A 34 éves

békéscsabai férfi elismerte, hogy kétszer is vitt el pénzt a
templomból. Először két társával volt, a második alkalommal pedig egyedül. A társait a Békési Rendőrkapitányság
körözte, a telekgerendási férfiakat május 28-án a Győri
Rendőrkapitányság rendőrei fogták el Győr Ménfőcsanak
városrészében. Mindkettőjüket kihallgatták gyanúsítottként – adta hírül a Békés Megyei Rendőr-főkapitányság.
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Közérdekű információk
Gyógyszertári
ügyeleti rend
Ügyeletes gyógyszertár
május 30.–június 6.
Jázmin Patika (Rákóczi u.)
június 6–13.
Turul Patika (Piac tér)
június 13-20.
Oroszlán Patika (Kossuth u.).
A 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
Soós Norbert István és Korcsok Nikolett, Horváth Krisztián és Fekete Lejla,
Győri János és Szikora Szilvia Tünde,
Bánlaki László és Mészáros Natália.
Sok boldogságot kívánunk!
Elhunytak:
Tóth Imréné született Kertész Eszter
(75 évesen, Kamut), Bereczki Antalné
Földesi Margit (94), Korcsok Jánosné
Mucsi Anna (87), özv. Vas Istvánné Barta Julianna (96), Komlós Árpádné Hidvégi Mária Julianna (89), Nánási Imre
Mihály (56, Tarhos), Zahorecz Jánosné
Fábián Eszter (83), özv. Buzi Sándorné Dobra Erzsébet (90), Liszkai Gábor
Sándor (74), özv. Fekete Imréné Seres
Julianna (87, Kamut), Szekeres Erzsébet (72), özv. Szalkai Istvánné Hegyesi
Julianna Zsófia (71), Komlósi Gábor
(58, Bélmegyer), Lőrincz Ilona (41).
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
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„Valami újat és boldogítót
szeretnék adni az embereknek”
Beszélgetés Karsai Dóra színművész szakos egyetemi hallgatóval

- Mennyire simán alakul - a
megítélésed szerint - eddig a karriered ezen a sokak szemében rögös
színművészi pályán?
- Karrierről ugyan még nem beszélhetünk, ellenben rögökkel már
tanulmányaim során találkozhattam,
melyeken a motiváltságom segített
átlépni. Az eltökéltségem szilárd talajból fakad. A kezdetekben Izsó Gáborné Marikától volt szerencsém elsajátítani egy irodalmi mű megszólaltatásának alapjait, majd Erdei Kriszta
tanárnő segítette fejlődésemet felsős
éveimben. A középiskolát Békéscsabán kezdtem, a Belvárosi Gimnáziumban. Ekkor a szüleim még remélték, hogy orvos vagy ügyvéd lesz belőlem. 14 évesen tagja lettem a Békéscsabai Színi Stúdiónak, ahol a tanáraim, Kerepeczki Nóra és Szente
Béla mutatták be a színház világát
és a csapatmunka örömét. Ez volt az
az időszak, amikor kirajzolódott bennem a döntés, hogy nem leszek orvos vagy ügyvéd. Gimnáziumot váltottam és a szentesi Horváth Mihály
Gimnáziumban érettségiztem le dráma szakon, majd elköltöztem Budapestre. A színház világáról alkotott
képet itt egészíthettem ki igazán Keserű Imre, Rácz Attila, Kőváry Katalin, Ficza István és más, a szakmában jelentős személyek segítségével.
Egy Pesten töltött év után határoztam el, hogy elmegyek felvételizni a
Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem
színész szakára, ahol a felvételim sikeresnek bizonyult, ezért 2018 októberében kiköltöztem Erdélybe. Így ugrottam fejest egyre messzebb és mes�szebb a családomtól, akiknek a támogatását - hóbortom iránti ódzkodásuk ellenére is - élvezhettem. Nekik
köszönhetek a legtöbbet, hiszen ha
Édesapám és Édesanyám nem hisznek bennem, nem éreztem volna azt
a biztonságérzetet, ami minden „ugrásomnak” löketet adott. Ekkora löket mellett utólag már minden rög
porszemnek tűnik.

Karsai Dóra egyik osztálytársával, Németh Kristóffal a huszas éveket feldolgozó egyik egyetemi produkcióban, Marosvásárhelyen.

- Miért éppen Marosvásárhelyen
folytatod a színművészi tanulmányaidat? Mi vonz Erdélyhez?
- Esélyért kopogtattam és ők ajtót
nyitottak. A kötődésem is ebből fakad: önzetlenség és adakozni vágyás.
Érkezésem óta olyan emberek vesznek körül, akik ezeknek az alapvető
emberi tulajdonságoknak birtokában élik az életüket és ez lenyűgözött, reményt adott.
- Hogyan képzeljük el a képzésed éveit: sok színházi gyakorlati
foglakozás, színészmesterség-képzés,
ének- és beszédhangképzés, vagy az
elmélet is fontos?
- Főként gyakorlati óráim vannak,
de az elméleti tárgyaim ugyanan�nyira fontosak, hiszen nem robotoknak képeznek minket, hanem gondolkodó, véleményt nyilvánító alkotóknak, művészeknek, így nem elhanyagolható az elméleti tudásunk.
Minden évben más-más művészeti ágakat sajátíthatunk el. Az első
éven vívás, balett, vallástörténelem
tantárgyakból kellett megfelelnünk
a kötelező mesterség, ének, beszédtechnika, művészi beszéd és drámaelemzés óráink mellett. Idén esztétikával és kortárs tánccal bővíthetjük
tudásunkat, a ránk váró években pedig pszichológia és filozófia tantárgyaink is lesznek. Ám ezek mellett
a legfontosabb, amiben fejlődnünk

kell, az az emberi mivoltunk. Ez a
legnagyobb feladat. Az egyetemen
önképző és egyéni fejlődés szükségeltetik bármilyen eredmény eléréséhez. Sosem ér véget fejlődésünk,
hiszen az ember folyamatos változások során megy keresztül, így újra és
újra vizsgálnunk kell magunkat.
- A mostani rendkívüli járványhelyzetben hogyan zajlik az egyetemi életed?
- Kénytelenek voltunk sok gyakorlati tantárgyat elméleti síkra
emelni, többet írtunk, többet olvastunk, melyekre a nyakunkba szakadt idő alkalmas volt. Valamint
meg kellett tanulnunk más közlési formát alkalmazni, mint amivel
eddig dolgoztunk. Sokat ismerkedtünk a virtuális világgal és annak
lehetőségeivel, de én már vágyom
vissza az offline oktatásba, ahol mi
szabjuk a korlátokat, nem pedig az
internet lefedettség.
- Úgy tudom, hogy vonz a szinkronszínészet is. Van esély belépni
„újként” erre a kívülállóként zártnak tűnő területre?
- Pesti tanulmányaim során elvégeztem egy szinkronszínész képzést,
melynek köszönhetően betekinthettem ebbe a művészeti ágba is. Azt
gondolom, hogy újként feltörekedni bármelyik szakmában nehéz, és
mint máshol, itt is a szamárlétra al-

járól kell elindulni. Gondolok itt az
egész színházi szakmára.
- Mi jelentené számodra az optimális karrierutat? Hogy képzeled el
a színművészi jövődet, amikor erről
álmodozol?
- Ezen sokat vívódom. Mindenképpen olyan társulatban szeretnék
elhelyezkedni, ami olyan értékeket
képvisel, mint amikben én hiszek.
Legyen az egy független társulat, kőszínház, Erdélyben vagy Magyarországon. Szeretném arra szánni az életem és azért dolgozni, hogy adhassak
valami újat az embereknek. Hogy
ne veszítsem el a játék örömét és ne
kelljen szemen köpnöm magam a
tükörben. Naiv gondolatok, tudom,
de ha már álmokról beszélünk...
- Mikor láthatunk - mi békésiek téged színpadon? Van erre esély?
- Csak remélni tudom, hogy van.
Mindig is nagy vágyam volt, hogy a
családom és a barátaink is lássanak
engem játszani.
- 21 éves szép, csinos, vonzó hölgy
vagy. Magánéletedről mit tudhatunk?
- Elég nehéz magánéletről nyilatkozni, hiszen a nap 24 órájából
16 órát próbateremben töltök, így
akikkel együtt dolgozom: osztálytársaim, tanáraim és az egyetem
más diákjai váltak partnereimmé,
családommá, barátokká. Persze az is
megnehezíti a tartós emberi kapcsolatok kialakítását, hogy az, aki nem
lát be a „színfalak” mögé, könnyen
összemoshatja a képet az életben
ránk osztott szereppel és a színpadi
karakterünkkel.
- Van színészi példaképed?
- Számtalan alkotót és művészt
tisztelek munkásságáért, de először
magamat szeretném megtalálni, és
példaértékűen élni.
Végezetül szeretném megköszönni a megtisztelő felkérést erre
a beszélgetésre. Szívet melengető
volt felidézni a kezdeteket.
Szegfű Katalin

Jegyzet, Hirdetés
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Jegyzet

Május

Hogyan készüljünk fel a nyárra?
Alig ismerek olyan nőt vagy férfit, akinek a nyár közeledtével ne jutna eszébe, hogy jobb lenne karcsúbbnak, egészségesebbnek lenni a
strandszezonra. Nem árt azonban tudni, hogy még nincs olyan csodamódszer, mely önmagában képes lefogyasztani, ezért nekünk magunknak kell megdolgoznunk.
1. Emelje meg a napi vízfogyasztását! Ha nem iszunk meg kellő men�nyiségű folyadékot, akkor lelassul az anyagcserénk. A méreganyagok
felhalmozódnak a bőr alatti szövetekben, melyet zsírsejtek vesznek körül és kialakul a narancsbőr. Érdemes kiegészíteni a napi folyadékbevitelt salaktalanító, méregtelenítő teákkal.
2. Alkalmazza a tudatos légzést! A légzés csodaszer egészségünk
szolgálatában. A lényeg, hogy ne csak a mellkasba jusson levegő, hanem töltse meg életerővel a hasát is. Felgyorsítja az anyagcserét, segít az emésztésben, életereje megnő, teherbírása megsokszorozódik.
3. Iktasson be napi 20 perc mozgást! Ez a minimum egy kis testmozgásra bárkinek, aki nem jár ez edzeni, mozogni rendszeresen. Elengedhetetlen ahhoz, hogy a vízzel, a légzéssel és a fogyasztó kezelésekkel feloldott méreganyagok eltávozhassanak a testből maradéktalanul.
4. Használja ki a váltófürdő jótékony hatását! Esténként a fürdés után
jöhet a váltófürdő, azaz a hideg-meleg zuhanyozás, különösen a problémás testrészeknél. Kitűnően edzésben tartja a bőrt, feszesíti, rugalmassá teszi azt. A szauna szintén jó módszer a méregtelenítéshez. Ellenállóbbá teszi a szervezetet, és a bőre is felfrissül.
5. Gondolja át étkezését! Egyen bőségesen reggel, az ebéd lehet egy
könnyű, de meleg főétel, leves, és a vacsorát mindenképp szorítsa 18
óra elé.
Ezeket a módszereket nem nehéz betartani, nem is kerülnek egy vagyonba, mégis hosszútávon megmaradó, tartós és látványos eredményeket
lehet elérni rendszeres alkalmazásukkal.
Dr. Jeszenszky Attila, szakgyógyszerész

A HARILA - PLUSZ KFT
újra várja a kedves ügyfeleit.
Új hallókészülékek, elemek,
tartozékok, hallókészülék-tisztítószerek,
hallásgondozás.

Hétfői és csütörtöki napon
a Rendelőintézetben.
Telefonos egyeztetés:
0036-30/984-14-38

Furcsán alakult ez az esztendő.
Régóta panaszkodunk, hogy felgyorsult az idő. Aztán legtöbbször
hozzátesszük, hogy persze, ez a rohanó világ a maga bolond mókuskerekével a hibás, meg mi magunk,
XXI. századi emberek, akik önként szállunk be e kegyetlen szerkezetbe, hogy majd onnan sivalkodjunk: belehalunk a rohanásba.
Most megálljt parancsolt a vírus és mégsem. Megálltunk, lelassultunk, hiszen sokunknak gyökeresen változott meg az élete, a napi
teendők sora. És valahogy mégsem,
hiszen ez a kicsit kényszer vakációs, álszabadságos időszak ugyan jó
volt arra, hogy kicsit körül is nézzünk, kicsit tükörbe is tekintsünk,
kicsit lelkünkkel is foglalkozzunk,
régen elmaradt dolgokat is befejezzünk, de valahogy a végén mégis
maradt bennünk egy kis hiányérzet. Valahogy úgy éreztük, hogy de
kár, hogy vége! Pedig közben már
nagyon vártuk a „normális” életet.
Mikor meglazultak a dolgok, akkor
döbbentünk rá, hogy kicsit bánjuk. Honnan e kettősség? Egyszerű. Vártuk a megszokott jót: barátokkal találkozni, kezet fogni, egy
fagylaltra, egy sörre betérni valahová, szóval csupa emberi dolgokra áhítoztunk. Ám nem vágytunk
vissza a mókuskerékbe, a rohanásba. Nos, épp e kettőség miatt nagyon fontos ez az átmeneti időszak.
Most változtathatunk a régin, most
jó irányba téríthetjük nemcsak saját életünket, hanem az egész világ
sorsát is. Nem kellene kihagyni ezt
a nagyon-nagyon ritka lehetőséget.
Nemrég volt szilveszter, és már
Húsvét is mögöttünk, a nélkülünk
megtartott csíksomlyói búcsú is itt
van már, és bizony már májusnak
is vége. Májusnak, a szerelem, a kirobbanó tavaszvég és nyárelő e keverék havának már Isten veled-et
mondtunk. Ez talán az év egyik
legszebb hónapja. Idén kicsit foltot ejtett szépségén a vírus, és mementóként életre beleégett néhány
temetés. Püski Imre után Liszkai

Pálmai Tamás
Gabit temettük, a békésit, a horgászt, a gyógymasszőrt, bánhidai
barátunkat, aki mindezek mellett a könyv és az árkus papír nagy
barátja is volt. Csaknem harminc
éve ismertük egymást, épp, mint a
szintén nemrégiben elment szomszéd utcai Ilonka nénit, másik régi tisztelőmet. Ilonka nénivel teljesen értettük egymást. Én elfogadtam olyannak, amilyennek a Jóisten teremtette és szerettem őt, ő
meg szépen szót fogadott nekem,
ha nem feszegettem a húrokat és
ő is nagyon szeretett engem. Gabival másképp alakultak a dolgok.
Minden találkozás után kicsit jobban megismertük egymást. Mikor
mentem hozzá, mindig valami újdonsággal várt, mondhatni készült
a találkozásra. Régi könyv, kivágott újságcikk vagy száz éves régi
lap. Valahogy mindig akadt megbeszélnivaló, hiszen minden, amit
előszedett a magyarságról, a történelemről, Erdélyről, a viszontagságos sorsunkról szólt. Utóbbi években aztán előkerültek a versek is és
teljesen meglepődtem azon a zenei hallást megközelítő ritmusérzéken, arányosságon, jóérzésen és
jóízlésen, ahogy a sorokat faragta.
Kevés embernél éreztem, nála igen:
megkértem, tegeződhessünk. Természetesnek vette, hisz az is volt.
Halálát megérezte előre, megírta
búcsúversét, Az utolsó szó címmel.
„Úgy kereslek már folyton, mint a
szót,/kimondani a ki nem mondhatót./Ne rejtezz hát: csendülj fényes
szavam!/A titkod mondd, a lényeget, ha van./Mert egyre kuszább,
érthetetlenebb,/ó mondd ki hát,
fejtsd meg az Életet!/Örök vándor,
ha itt már nincs tovább,/egy szót
viszek csak a határon át./Egy szót.
A neved. Utolsó szavam./Az egyetlent, melynek értelme van!”
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Köszönet a gondoskodásért mindenkinek!
A Polgármesteri Hivatal konyhája is hozzájárul az idősek ellátásához a mindennapokban. A szociális szolgáltató központ munkatársai innen szállítják el minden
nap.
- A Békés Városi Szociális Szolgáltató Központtal együttműködve
látjuk el az időseket a koronavírusjárvány elleni védekezés és megelőzés
idején. A szociális munkásokra nagy
teher hárul március óta. Kádasné
Öreg Julianna igazgató irányításával
már nem pusztán az idősek jönnek
segítségért, hanem a központ keresi fel őket, nyújt segítő kezet mindazoknak, akik igénylik és elfogad-

ják. Azt hiszem, mindannyiunknak
van legalább egy olyan ismerőse,
akinek valamilyen módon segítettek
már a szociális munkások. Nem lehet elégszer megköszönni a munkájukat – részletezte Polgár Zoltán alpolgármester.
A kijárási korlátozás következtében átlagosan 70 időst látnak el
ilyen formában, elintézik nekik a
bevásárlást, a gyógyszerek kiváltását, ebédet visznek nekik házhoz szállítással. A igények számának növekedése az idősávos kijárási korlátozás bevezetésével megállt. Jellemzően az aktív időskorúak igyekeznek maguk megoldani a

Fotó: Gazsó János.

Sokszereplős az a segítségnyújtási folyamat, amellyel ma az időseket segíti a békési önkormányzat. Ahhoz, hogy egy meleg ebéd eljusson egy rászoruló időshöz, vagy éppen a bevásárlást elintézzék
neki úgy, hogy ne kelljen elhagynia az otthonát, számos olyan hivatásos vagy önkéntes ember kifogyhatatlan energiája szükséges,
akikkel a szolgáltatás gördülékennyé válik.

A Polgármesteri Hivatal konyhájáról viszik el a megfőzött és ételhordóba készített ebédet a rászoruló időseknek. A felvételen Polgár Zoltán alpolgármester,
Csorba János konyhavezető.

háztartás vezetéséhez és az önellátáshoz szükséges dolgaikat, ők így
már kevésbé kérnek segítséget a
szociális munkatársaktól.
Az önkormányzat köszönetet

mond az önkénteseknek, a református és a pünkösdi egyház, valamint a civil szervezetek által felajánlott folyamatos segítségért és
együttműködésért.

Eljött a „Békési Termék” Maszk nélkül lehet piacozni
védjegy ideje

A felvételen balról jobbra Dankó Béla, Békés országgyűlési képviselője, Kálmán Tibor polgármester, és Tarkovács István, a Békési Kisgazdakör elnöke.

Fotó: Gazsó János.

életünknek. Fontos része a megállapodásnak a helyi termelők védelmének előtérbe helyezése és a „Békési Termék” védjegy bevezetése.
A megállapodás előkészítését támogatta Dankó Béla országgyűlési
képviselő, aki az ünnepélyes aláíráson is részt vett.

Fotó: Gazsó János.

(Folytatás az 1. oldalról)
A felek megosztják egymással
szakirányú kapcsolatrendszerüket
és tapasztalataikat. A békési gazdákat tömörítő egyesület segíti városunk mezőgazdasági irányú törekvéseit, pályázati munkáját és továbbra is részese marad kulturális

Május végétől nem kötelező az
arcmaszk viselése a békési piacon,
annak nyitott légterű területein, a
témában megjelent polgármesteri
rendeletet szerint. Természetesen
a zárt terekbe, üzletekben, kereskedelmi egységekben továbbra is
a kormányrendelet szabályozása a
mérvadó. A védőeszközök használata önkéntes alapon nyilvánvalóan továbbra is lehetséges. Amint a
városvezetés közölte, egyeztetések

folynak arról, hogy eltörölhető-e az
időkorlátok alkalmazása a szabadtéri piaci árusítás esetén. Amen�nyiben erre jogi lehetőség teremtődik, mihamarabb intézkednek
róla. Amennyiben minden szigorító egészségügyi intézkedést felold
a kormányzat, abban az esetben a
piac teljes területét megnyitják, és
az rendelkezésre fog állni mind az
értékesítést végzők, mind a vásárlók számára.

Interjú
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Békési sorsok, békési arcok
Neked énekelek…

- Pedagógiai asszisztensként dolgozol, mint közfoglalkoztatott. Miért alakult így?
- Sajnos a meglévő diplomám kevés ahhoz, hogy tanárként elhelyezkedjek, így ez egy remélhetőleg átmeneti
állapot és a későbbiekben több lehetőségem lesz arra, hogy akár magánénektanárként is dolgozhassak. Ezért is
kezdtem el Szarvason a tanítóképző főiskolát, bízva abban, hogy azzal a végzettséggel kiegészülve már elegendő
papírom lesz ehhez.
- Melyik iskolában dolgozol, és mi a
feladatod?
- Második éve, hogy a Dr. Hepp Ferenc Általános Iskolában dolgozok. Itt
gyermekfelügyelet végzek, kísérem
őket és egyéb asszisztensi feladatoknak
teszek eleget. Ha szükséges, segítünk
a pedagógusoknak dekorációkészítésben, tananyag sokszorosításban, a gyermekek szabadidős tevékenységeiben,
rendezvényeken. Gyereknap, farsang,
játszóház, mindegyiknél elkél a segítőkéz, s így ott is vagyunk. Többnyire az
alsó tagozatosokkal dolgozom együtt.
- Most online zajlik az iskolai élet
is, mint annyi más. Számodra ez mit
jelent a munkádban?
- Most kevesebb munkánk van ebből kifolyólag, de ugyanúgy bejárunk
dolgozni. Vannak olyan gyerekek, akik
felügyeletet igényelnek, velük vagyunk
és segítünk nekik a tanulásban, a házi
feladatok megoldásában.
- Milyen nehézségekkel kell megküzdened és mi a jó oldala a fennálló helyzetnek?
- A koronavírus-járvány miatt kialakult korlátozások nagyban érintenek,
mivel a zenekarommal nem tudunk
koncertezni és ezt nyilván a pénztárcánk is megérzi. Sok ember van így,
hogy elveszítette a munkáját és ez is ha-

talmas csapás az országra, világra nézve.
Jómagam azt mondhatom, hogy mindamellett, hogy néha szeretek egyedül
lenni, a társasági élet nagyban hozzájárul ahhoz, hogy jól érezzem magam,
és ez nagyon hiányzik. Viszont most
már kezdenek enyhülni a dolgok, egyre többen megkeresnek minket is lakodalommal, rendezvényekkel kapcsolatban, úgyhogy remélhetőleg hamarosan
beindul az élet. Jó oldala a helyzetnek,
hogy ez alatt az időszak alatt volt időm
tanulni, pihenni, háztartást vezetni,
rendszeresen mozogni, mert ugyebár
amikor minden hétvégén zenélni megyünk, hétköznap pedig dolgozok, akkor nem nagyon tudom ezeket a dolgokat kordában tartani.
- A saját tanulmányaidban miként jelentkezik az online oktatás?
- A Gál Ferenc Főiskola pedagógiai karán vagyok elsőéves tanító szakos
hallgató, melyet levelező tagozaton
végzek. Jelenleg vizsgaidőszak van,
néhány vizsgát sikeresen le is tudtam,
de van még hátra bőven. Mivel kissé
későn kaptunk időpontokat a bizonytalan helyzet miatt, így feltornyosult
a tanulnivaló, de igyekszem megküzdeni vele. Rossz, hogy nincsenek előadások, nincs tanár-diák kontakt,
csak e-mailben zajlik minden. Nekem
hiányzik, hogy egy adott tananyagot
halljam az oktató előadásában és kérdéseket tehessek fel a témakörrel kapcsolatban. Így kissé „száraz” a tananyag és teljesen magunkra vagyunk
utalva. Arról nem is beszélve, hogy az
online vizsgatesztekre rendkívül kevés időkorlát van megszabva. Viszont
az itthoni vizsgákhoz nem kell kimozdulni, ezért rendkívül kényelmesnek
mondható, mivel nem kell elegánsan
felöltözni, nem kell utazni, stb. Ennyi
pozitívuma van.

gunk zenélni a Hepp Bálon, ami szerintem elárulja, hogy a kollégák szeretik a zenénket és szívesen hallgatnak
minket. A diákok közül is sokat megállítanak a folyosón, hogy hallottak ittott énekelni, kérdezgetnek a zenekarról, hallgatják a videóinkat, követnek
minket a közösségi oldalon. Valamint
számomra óriási élmény volt - igaz,
nem a zenekarral, hanem szólóban - a
Halott Pénz jubileumi koncertjén tavaly decemberben a Papp László Sportarénában való fellépésem, amire sokan
büszkék voltak és hetekig erről beszéltek. Ezek a dolgok nagyon nagy örömmel töltenek el.
- Újabban a Singers Ladies-ben is
hallhattunk. Ez a formáció mikor alakult meg és miért?
- Körülbelül egy éve alakult ez a formáció a két barátnőmmel, Rácz Renivel
és Zsombok Rékával. Mindhárman
hosszú évek óta énekelünk és rájöttünk,
hogy ha hárman összeállunk, mennyivel erősebben szólalhat meg egy-egy dal.
Kipróbáltuk és valóban! Nagyon szeretek velük énekelni és bízom abban, hogy
lesznek még közös fellépéseink, amen�nyiben időnk engedi.
- Nincsenek rendezvények a vírushelyzet miatt, nincsenek koncertek.
Milyen lehetőségetek maradt?
- Pár hete csináltunk egy online
koncertet a zenekarral, ami nagyon jól
esett nekünk, hiszen előtte több mint
két hónapig nem is találkoztunk egymással, nem zenélhettünk együtt.
Most, hogy lazítottak a korlátozásokon,
csapatépítő hétvégéket szervezünk főzéssel, zenéléssel. Elkezdünk próbálni,
frissítjük a repertoárt, hogy minél változatosabb zenékkel örvendeztethessük
meg a közönséget a jövőben.
- A magánéletedben is nagy változás történt, hiszen férjhez mentél. Más
lett-e ettől az eddigi életed?

Fotó: Molnár Sándor.

Neked énekelek. Kinek? Hát mindenkinek szívből énekel a csinos,
- Voltál és vagy a Show&Bors énebájos és közvetlen Horváth-Molnár Katalin, vagy ahogyan a béké- kese. Mit szólnak hozzá a szülők, a kolsiek ismerik: Molnár Kati. Korábban már készült interjú a népsze- légák, a tanítványok?
rű énekesnővel, de azóta sok víz lefolyt a Körösön, élete is megvál- ... és leszek is! A munkahelyemen
tozott, így újra megkerestük.
immár harmadik alkalommal mi fo-

- Bizony, lassan két éve lesz... Elképesztően repül az idő. Viszont az életem, életünk semmit nem változott
emiatt, hiszen már tíz éve együtt vagyunk. A férjem mindenben támogat,
„elviseli” az állandó koncertezést, sőt
büszke rám és megbízik bennem. Én
pedig rendkívül hálás vagyok neki ezekért a dolgokért.
- Milyen jövőt álmodtál meg magadnak a vírushelyzet lecsengése
után?
- Nagyon várom, hogy minden vis�szaálljon a régi kerékvágásba és elkezdődjön a koncertezés a Show&Bors-sal.
Hiányzik a pezsgés. Nagyon szeretem
ezt csinálni, ez az életem! Nagy álmom,
hogy minél több helyre eljussunk és
egyre nagyobb ismertségre tegyünk
szert országszerte. Másrészről egy új
hobbinak szentelem a szabadidőmet,
ami a testmozgás, edzés, a fitnesz világa, amely az életem részévé vált. Nagy
változáson mentem keresztül mióta
életmódot váltottam és a későbbiekben
is szeretném ezt kamatoztatni, komolyabban foglalkozni ezzel. Régóta vágyam, hogy keresett magán-énektanár
lehessek és minél több embernek adhassam át tudásomat, fejlesszem énekhangját. Ami pedig a családot illeti,
természetesen szerepel az álmaimban
egy-két gyermek is, akiket egy kertes
házban, közösen nevelgethetünk a férjemmel. 
Gugé
Következő beszélgetőtárs: Dr. Csótó Péter.
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2020. JÚNIUS 5–30.

MEZŐGAZDASÁGRÓL
A MEZŐGAZDASÁGÉRT
Teljes körű országos mezőgazdasági
összeírást tart a Központi Statisztikai Hivatal.
Az Agrárcenzus célja, hogy megbízható, pontos és naprakész képet
kapjunk a mezőgazdaság aktuális állapotáról, a gazdaságok szerkezetéről.
Az összegyűjtött adatok segítik a hazai és európai uniós döntéshozókat
a megfelelő támogatáspolitikák meghatározásában, a magyar
gazdákat pedig a gazdálkodásukkal kapcsolatos tervezésben.

öltők
Az online kit
rab
között 10 da nk ki.
olu
tabletet sors

Az online felmérés ideje: 2020. június 5–30.
Amennyiben Ön erre felhívást kap, kérjük, látogasson el a maja.ksh.hu weboldalra,
és töltse ki online – otthonában, biztonságosan!

06 80 183 039
Ingyenesen hívható zöld szám

fizetett hirdetmény

E-mail: agrarcenzus2020@ksh.hu
www.ksh.hu/agrarcenzusok_agrarium_2020

AC2020_hirdetes_213x275.indd 1

2020.05.27. 9:54

hírek, interjú

Békési újság

Ebédrendelés
a Polgármesteri
Hivatal konyhájától
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: 66/411-011/170es mellék (Csorba János
konyhavezető).
A menü ára: 650 Ft. Átvehető a Békési Polgármesteri Hivatal konyháján (bejárat a Piac felől) munkanapokon 11:00-13:30 óra
között A szociálisan rászoruló
személyeknek
450 Ft. Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ
Idősek Klubjaiból elvihető
vagy helyben fogyasztható
el munkanapokon 11:30-13
óra között.


Staféta

- Milyen út vezetett el oda, ahol
most tartasz?
- Békési lakos vagyok, itt születtem, nevelkedtem, tanulmányaimat is az érettségiig helyben folytattam. Fiatal felnőttként nem találtam a helyem, több képzést is
elvégeztem, illetve egy békéscsabai kis nyomdában helyezkedtem
el, de nem éreztem magaménak
az adott területet. Akkor eldöntöttem, hogy változtatnom kell, főiskolára jelentkeztem, illetve egy véletlen ajánlásnak köszönhetően kerültem a jelenlegi munkahelyemre,
a Békési Férfi Kézilabda Kft-hoz,
még 2012-ben. Hálával tartozom
az akkori főnökömnek, hiszen lehetőséget látott bennem, és rengeteget tanultam tőle. Szerencsésnek
érzem magam, mert a munkahelyemre második családomként tekintek. Továbbá nagyon hálás va-

gyok a szüleimnek, akik szeretettel
gondoskodtak rólam, terelgettek
és mégis hagyták, hogy saját elképzeléseim után menjek és találjam meg a helyem a világban.
- Mit tartasz az eddigi legnagyobb sikerednek?
- Úgy gondolom, nem kell feltétlen egy nagyobb dolgot kiemelni ahhoz, hogy sikeresnek érezzük
magunkat, én az apró örömöket
is elégedetten tudom elkönyvelni.
Mint magánszemély, a családom és
a kislányom a legnagyobb sikerem.
Szakmailag elégedett vagyok a
munkámmal, törekszem a fejlődésre illetve újra teljes munkaidőben
lássam el feladataimat. Sikerként
élem meg, hogy helyben, Békésen
tudtam elhelyezkedni, itt tudom az
elképzeléseimet megvalósítani.
- Hogyan képzeled el az életed
10-20 év múlva?

Rovatgazda:
Serfecz Dávid

Fotó: Gazsó János.

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 további részletei elolvashatók a bekesvaros.
hu oldalon a Hirdetmények között. 


NÉVJEGY

Név: Gáb or Mariann
Foglalkozás: i rodai adminisztrátor,
spor tmunkatárs
Kedvenc film : Halálso ron
Kedvenc kön yv: William Paul Young: A
viskó
Kedvenc zene: Belau ft Heg yi Dóri: Distant
Bay
Kedvenc étel, ital: gulyásleves, marha pörk
ölt, víz , káv é
Kedvenc hely: természe t, otthonom
Kedvenc idő töltés: kirá ndulás, rajzolás,
fotózás

- Elégedett, boldog embernek
érzem magam, megvan mindenem:
szerető család, egészség, barátok, jó
munkahely. Kívánom, hogy a jövőben is így maradjon. Itt képzelem a
további életünket hosszú távon is,
reményeim szerint az említett stabil háttér kíséretében. Ezek mellett
a kisebb-nagyobb álmaim megvalósításán leszek, mind a szakmai,
mind magánéletem terén.
A Stafétát Almási Mártának
adom tovább.

Olvasói levél

A Békési Kistérségi Óvoda és
Bölcsőde Gólyafészek Bölcsőde
gyermekei és dolgozói nevében
fejezem ki köszönetemet Deákné Domonkos Julianna oktatási és
kulturális tanácsnoknak. A képviselő asszony anyagi segítséget
nyújtott egy fa megvásárlásához,
mellyel hozzájárult ahhoz, hogy a
tavalyi év során kivágott platánfáink hiányában keletkezett árnyékolási problémáink rendeződjenek. A fa beszerzéséért és helyszínre szállításáért Hegyesi János
vállalkozónak tartozunk köszönettel.
Zseák Lászlóné,
bölcsődevezető

Fotó: Gazsó János.

Rajzpályázat
gyerekeknek
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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. Érd.:
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.
Mátra utcában, a Fürdő szomszédságában
nagy portával rendelkező, felújítandó ház eladó.
Irányár: 4,9 millió Ft. Érd.: 20/33-93-474.
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.
Ingatlan 7-10 millió Ft között
Váradi u. 30/1. szám alatti összkomfortos családi
ház eladó 8,5 millió Ft-ért. Érd.: 20/770-73-40.
Ingatlan 10 millió Ft fölött
Belvárosi családi házam eladnám vagy kisebbre cserélném felezhető vagy társasházépítésre alkalmas telken. Irányár: 11,5 millió Ft. Érd.:
70/335-94-46.
Kétszintes, 3,5 szobás nagy családi ház eladó a
Malomvégesi részen garázzsal, gazdasági épülettel, kétféle fűtéssel. Irányár: 13,9 millió Ft. Tízmillióig ingatlant beszámítok. Érd.: 70/216-37-03.
Irányi utcában kétszobás ház eladó 12 millió Ftért. Tel.: 30/96-18-765.
Baky 5-ben földszinti lakás eladó. Irányár: 15,9
millió Ft. Tel.: 30/915-46-83.
Háromszobás, nappalis ház eladó bölcsőde
mellett. Központi fűtés, garázs. Irányár: 17 millió
Ft. Érd.: Rákóczi u. 18.
Gyulán 2,5 szobás, összkomfortos, 76 m2-es
családi ház garázzsal, melléképületekkel, gondozott kerttel eladó. Irányár: 18 millió Ft. Tel.:
30/648-39-12.

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

Békési újság

Apróhirdetések
Kiadó ingatlan
Ék utcában garázs kiadó. 70/21-60-092.

Ingatlant keres
Egyedülálló nő minimum másfélszobás, kis
költségvetésű albérletet keres hosszú távra, reális áron, sürgősen Békésen. Tel.: 70/39-59-732
(csak 15 óra után).
Hetvenes-nyolcvanas években, betonalapra épült, téglafalazású, másfél vagy kétszobás,
gázkonvektoros kertes házat vásárolnék 7,5 millióig. Tel.: 20/326-79-26.
Középkorú dolgozó pár összkomfortos kertes
házat keres albérletnek hosszú távra. Nincs kisgyerek, se káros szenvedély. Tel.: 70/216-37-03.

Kert, szántóföld

Társkeresés
22 éves fiatalember párját keresi komoly kapcsolatra. Tel.: 70/309-29-43.

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.
Hűtőgépjavítás, klímatelepítés. Hívjon bizalommal! Varró György. Telefon.: 003670/779-68-18.

Munkát keres, ajánl

Mezőmegyer külterületén (főút mellett) 2000
m2-es bekerített gyümölcsöskert eladó, kúttal,
építményekkel. Érd.: 66/750-225. 70/346-8550. Irányár: 1,95 millió Ft.
Csatárkerten tanya eladó kövesút mellett 6 millió Ft-ért. Tel.: 30/96-18-765.
Malomasszonykertben kert eladó. Érd.: 20/3670-850.
Sebőkben 1108 m2-es zártkert kőházzal eladó.
Villany, fúrt kút van. Irányár: 950 ezer Ft. Érd.:
20/92-93-720.

Takarítói munkát keresek magányszemélyeknél,
vállalkozásoknál. Tel.: 20/430-99-66.
Kertkörüli vagy egyéb ügyekben kisegítő munkát
keresek. Tel.: 70/519-87-54.
Takarítói munkát keresek házaknál. Nagy rutinnal
rendelkezem (budapesti munkahelyem átmenetileg felfüggesztve). Tel.: 70/224-42-60.
Kisnyugdíjas nő könnyebb fizikai munkát keres,
akár gépkocsival is. Otthonról bedolgozói munka
is érdekel. Érd.: 70/216-37-03.

Jármű, alkatrész

Egyéb

Elektromos robogót cserélnék benzines robogóra vagy más segédmotorra. Tel.: 30/72-28-385.
Suzuki Wagon R+ metálszürke szgk. 2002. évj.,
két év műszakival eladó jó állapotban. Jó állapotú, klímásra csere érdekel. Irányár: 599 ezer Ft.
Tel.: 70/216-37-03.
MTZ traktoralkatrészek eladók. Érd.: 66/411857, este.
Hyundai Accent eladó. Érd.: 70/335-94-46.
Trabant alkatrészek eladók: ajtók, gumiabroncsok, tárcsák, motor, sok apró (nagy) új, bontott, használt jó anyagok. 20/391-74-90.
Eladó 4 db VW 16 colos acélfelni. Tel.: 30/23998-29.

Állat
Négyhetes előnevelt csirkék eladók. Tel.:
30/279-46-96.
Háztáji, nem táppal nevelt tyúkok eladók. Érd.:
66/410-204.
Keresek palotapincsi babakiskutyát. Tel.:
30/913-62-98.
Friss tanyasi tyúktojás eladó (40 Ft/db), friss
fürjtojás (30 Ft/db). Hajnal u. 19. Tel.: 30/85-81911.

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: június 9. kedd 12 óra

Akció! Száraz kemény konyhakész tűzifa
eladó. 3000 Ft/mázsa. Tel.: 0036-20/3966642.
Kétcolos benzines szivattyú eladó 45 ezer Ft-ért.
Tel.: 70/279-39-73.
Eladó: háromrészes ülőgarnitúra, előszobafal,
gázpalack, ablakszárnyak, női és férfi ruhanemű, cipők, munkásbakancs, vas virágállvány,
szódás üvegek. Érd.: 30/905-49-14.
Eladók: futószőnyegek, többágú csillárok,
200x50 cm-es tükör, ajtólapra ragasztott ovális
kerek tükrök, fürdőszobába kéményes gázkonvektorok. 30/530-96-23.
Férfi kerékpár eladó. Érd.: 66/410-204.
Eladó. Éjjeli, asztali, fali, lámpák, autómotor újság 1985–1986–1987-éve kötetbe, hímzett kép,
üvegcsillár, régi tárolódoboz. Érd.303775310
Eladó: többéves barack- és szilvapálinka, horgászbotok, orsók, vezetékes gáztűzhely 8000
Ft-ért. Érd.: 66/744-003, 30/203-73-41.
Eladó: Canon multifunkciós nyomtató, íróasztal
szék, laptop asztal, összecsukható szék, lámpák, mikrohullámú sütő, mini sütő főzőlappal,
ruhaszárító. Érd.: 70/379-47-08.
200 l-es abroncsos hordók eladók. 70/225-4169.
Műkő váza párban eladó, temetőbe vagy teraszra alkalmas. Tel.: 30/813-03-94.
Fagyasztószekrény, mosógép, könyvek eladók.
70/503-77-36.
Bontásból eladó: hófogós cserép, teli ajtólap
(192x65 cm), előszobafal, kalaptartó, fogas, cipőtartó, Naimann varrógép. Érd.: 66/634-207.
Eladó: permetező, jó mázsa, ágyszivacs, gázmelegítő palackkal, háromajtós konyhaszekrény,
férfi és női bicikli, régi színes és fekete-fehér
tévé, rácsos kiságy. Rákóczi u. 18.
Eladó: krumpli kidúró, vaskerék, 1 colos locsolócső (25 m). Tel.: 30/643-27-56, 30/239-2592.

Horgonyzott, 5/4 colos 6 m-es vascső lábszeleppel, szivattyúcsatlakozással 4000 Ft-ért, 1,5
m-es cementvályú, zsíros bödönök 100 Ft/db
áron eladók. Tel.: 70/236-35-37.
Eladó: írógép, 2 db vasoszlop, madárszállító, állatorvosi szakkönyv, 2 db horgászbotzsák, régi
szódásüveg. Érd.: 30/377-53-10.
Újszerű Szarvasi kávéfőző eladó. Tel.: 30/22909-74.
Hőszigetelt, fehér, teleüveg bejárati vagy erkélyajtó szúnyoghálóval együtt eladó 30 ezer Ft-ért.
Mérete: 210x85 cm. Tel.: 70/379-47-08.
Eladó: munkaasztal székkel, súlyzópár, fűrészek,
műanyag bödönök, német masszázsfotel, ivóvíztisztító újszerű állapotban. Tel.: 30/272-43-50.
Gyulán eladó: kétszárnyú fakapu hat kerítés betéttel, NB méhkaptár, méhészeti kellékek, 720
ml-es befőttes üvegek lapkával. Tel.: 30/64839-12.
66 éves nyugdíjas nő belföldi kiránduláshoz
jó barátot keres. Jogosítvány jó, ha van. Tel.:
70/216-37-03.
Eladó: grilltárcsa, kukoricadaráló, kukoricamorzsoló, slag, bográcstartó kovácsoltvas nyárssal.
Tel.: 30/272-43-50.
Téglatörmelék ingyen elvihető. Érd.: 30/37753-10.
Bútorok eladók: 2 Gabi heverő, 2 db antik fotel,
járóka, 2 db kiszedhető betétes fotel, és 2 db
gyermekülés gépkocsiba. 20/391-74-90.
Eladó: középszőnyeg (3x2 m), összekötő szőnyeg (1,5x1m) gázpalack, kerékpár, szagelszívó,
vízmelegítő, villanysütő. Érd.: 66/643-333.
Eladó: fa étkezőasztal, műanyag kerti asztal, televízió, étkészlet, leánderek, mocsári hibiszkusz,
gázpalack, villanysütő, üvegek. Érd.: 50/117-4862.
Eladó: rácsos gyerekágy, gyerek etetőszék,
tolikapa, négyeres 80 m hosszú rézkábel. Tel.:
20/440-53-28.
Fűrészelt akácfa áthidalónak eladó. Tel.:
30/461-47-99.
Jó állapotú, teljesen felszerelt 20-as KTM lány
kerékpár eladó. Tel.: 20/426-60-50.
Eladó: régi emelő, szerszámok, szövőszék, üstök és még sok apróság. Érd.: 70/335-94-46.
4 m3 téglatörmelék ingyen elvihető. Tel.:
30/461-47-99.
Eladók: vaslábú székek, asztalok, olajsütő, eredeti videofilmek, lejátszó, íróasztal, könyvek, ruhák és egy elektromos orgona-zongora. Érd.:
70/216-37-03.

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

Adószám:
18392607-1-04.

Békési újság

Hírek, Hirdetés
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Ételcsomagokat osztottak

Fotó: Gazsó János.

A városban kilenc éve működő Hétkrajcár Gyermekélelmezési Programban a melegételosztás a biztonsági követelményeket betartva a járvány ideje
alatt is folytatódott. Sok család került nehéz helyzetbe ebben az időszakban.
Ennek orvoslására helyi vállalkozók és magánszemélyek segítségével az elmúlt napokban a rászorulóknak 150 darab hidegélelmiszer-csomagot állítottak össze és osztottak szét. Az adományok összegyűjtésében, és az ételosztás Izsó Gábor is segédkezett, aki Nagyné Hidvégi Mária egykori elnök as�szonytól vehette át a Hétkrajcár Egyesület elnökségének megtisztelő munkáját. A csomagok átadásánál az önkormányzatot Kálmán Tibor polgármester képviselte. Köszönik a támogatást a Csapó Pékségnek, a Reproform
Kft.-nek, a Békésplaszt-Food Kft.-nek, és a kedvezményes beszerzést Megyeri Gábornak és Nógrádi Nándornak, valamint a csomagolást a Békési
Gazdasági és Szolgáltató Szociális Szövetkezet dolgozóinak. A Hétkrajcár
Egyesület idén még egy alkalommal kíván hasonló csomagot osztani.

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

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

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

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

A pályamunkák
eljuttathatók:
- személyesen
a felnőtt könyvtárba
- postán
a Családért Alapítványnak
címezve
(5630 Békés, Petőfi utca 20.)
- elektronikusan
a bekesiujsag@gmail.com címre
Elvárásunk, hogy a digitális fotók
hosszabbik oldala minimum 2000
pixel legyen. A papírképeket
készítőiknek visszaadjuk.
Legyen ön Békés legsikeresebb
állandó kiadványának,
a 16. alkalommal megjelenő
Békési Kalendáriumnak
a szerzője!
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„Mi, magyarok összetartozunk...”
Interjú Polgár Zoltán alpolgármesterrel a trianoni döntés centenáriumán
(Folytatás az 1. oldalról)
- Ha az előzőekben a közösségről,
a közvetlen kapcsolatokról szóltam,
itt az ideje a nemzetről, a nemzeti
összetartozásról beszélni. A nemzeti összetartozás alapját a közös származási, kulturális, nyelvi gyökerek
adják. Ez a „nemzet” testesíti meg
a mai napig az együvé tartozás eszméjét. Sajnos csak kevésszer fordulhatott elő múltunkban az az ideális
eset, hogy a nemzetek élettere egybeesett a sokkal könnyebben értelmezhetőnek tűnő és meghúzható
országhatárokkal. Az egykori NagyMagyarország, valamint a vele szervesen egybeforrt Szent Korona-eszme testesítette meg talán igazán
és majdnem tökéletesen a nemzetállam-ország egységet több mint
ezer éven keresztül. Persze legyünk
őszinték: az itt élő, más nemzetek
képviselői, akár elszakítva az anyaországuktól, akiket nemzetiségnek
nevezünk, jogosan harcoltak önrendelkezésükért. A Trianonban meghozott, könyörtelen, ám annál megfontoltabb és önös politikai, gazdasági érdekek mentén hozott döntés
a magyar nemzet testét kívánta darabokra szaggatni, a magyarság lelkét próbálta porba tiporni, összezúzni, elfojtva szívének dobbanását.
Szerencsére az új határok vonalának
térképre rajzolása, azok valódi felszántása, a szögesdrótok kifeszítése, az aknák elásása csak a test darabokra tépését érhette el. A szív és
lélek megtépázva, de a megpróbáltatásoktól mindinkább megerősödve élte túl a viszontagságokat. Erre
talán nem is számítottak a”győztes
antant” szövetség „hatalmai”. Kötelességünk, hogy kimondjuk: mi,
magyarok összetartozunk, egy vérből valók vagyunk!
A kérdés második felére reagálva:
lehetőségeimből adódóan elsősorban
a békésiekkel oszthatom meg a gondolataimat. Ez lehetőség és számomra kötelesség. Régebben bátorság is
kellett hozzá. Kissé elszomorít, hogy
a rosszul értelmezett demokrácia az
álságos és fondorlatosan szemünkre ellenzőt erőltető liberalizmus ko-

Polgár Zoltán: Folytatódik a korábbi nagysikerű „Hazatalálás” előadás-sorozat.

rában sem fogadja el mindenki az
őszinte szavakat.
- Az előző kérdésemben úgy fogalmaztam, hogy sosem feledhetjük Trianont. De vajon száz év
után nem a felejtésnek vagy megbékélésnek az ideje kellene, hogy
eljöjjön?
- Ha egy szóban akarnék válaszolni: nem. Ha egy nemzet - a mi
nemzetünk - megsemmisítését célzó döntés emlékeink közül történő
kitörléséről beszélünk, a gyökereink
lazításába, kitépésébe kezdünk bele.
A felejtés pedig az újabb felejtés melegágya lesz. Az ezzel való megbékélés első lépés az önazonosság feladása
irányába. Természetesen ez így „kemény” válasz egy „kemény” kérdésre. Ha kicsit árnyaljuk a párbeszédet, rájöhetünk, hogy nem is igazán
megfogható az, hogy mit kellene elfelejtenünk, mivel kellene megbékélnünk. Ha valaki hisz a változásban, a
megújulásban, láthatja, hogy a helyzet teljes visszaállítása, a revizionista
törekvések mára már idejétmúlt lehetőségek. Trianonnak a maga idejében történő, objektív elemzése inkább történelmi kategória. A dolgok
megértése, vagy legalábbis a tisztánlátás reménye ismeretszerzés kérdése. A tájékozott ember úgy érezheti, megtette a tőle telhetőt. A mi
időnkbe helyezve történő elemzés,
az emlékezés inkább morális, szubjektív értékelés. Talán egy kicsit önvizsgálat is. Az ehhez kapcsolódó
személyes érzések szintén árnyalják

a képet. Tehát a legfontosabb: Trianon megkerülhetetlen, de annál inkább sorsfordító eseménye nemzetünknek, országunk történelmének.
Kötelességünk beszélni róla, felelősségünk tovább adni, mert bár felejtenünk sosem szabad, a megbékélés
ettől független, fennálló lehetőség.
Az erre építő, felelősségteljes gondolkodás, megfontolt cselekvés városunk és annak közössége mindennapjait teheti teljesebbé. Megalapozhatja tovább élésünket, jövőnkbe vetett bizalmunkat!
- Végül is milyen Trianonnal,
a Nemzeti Összetartozás Évével
kapcsolatos események megrendezésére van esély?
- A diktátum aláírásának napján,
június 4-én, csütörtökön 19 órától
a Honfoglalás téren tartunk megemlékezést, minden ide vonatkozó
kormányzati előírást betartva. Közreműködik a Belencéres Néptáncegyüttes, az ifjúsági fúvószenekar, és
versmondással Szeverényi Barnabás
tanár úr. Ünnepi beszédet Kálmán
Tibor polgármester úr mond majd.
Lesz gyertyagyújtás is.
A Kárpát-medence összes templomában megszólaló harang zúgásának harmóniáját természetesen városunkéi fogják teljesebbé tenni.
Testvérvárosaink üzenetei a jelenlegi szűk lehetőségeikhez mérten - a
közvetlen találkozás és a személyes
tolmácsolás hiánya ellenére is - bizakodást sugallnak, és engem is erősítenek abban, hogy a közös emlékezés

nem csupán összeadja, hanem megsokszorozza, akár végtelenné tehetik
hitünket és bizalmunkat. Hitünket
abban, hogy nemzetünk egysége szilárd, jövőnk biztos, s határtalan, feltétlen bizalmunkat, hogy ez a jövő
közös, a Jóisten akaratából való.
Az összetartozás fájának helyét
ugyan most még csak lélekben jelöljük ki, de a csemete elültetését,
mely a testvérvárosainkból származó egyszer összevegyített, de onnantól szétválogathatatlan, sőt szétválaszthatatlan földbe fog történni, a
Madzagfalvi Napok keretében már
kézen fogva, utána egymást őszintén átölelve tudjuk majd megtenni.
Ehhez kapcsolódik majd az a főzés,
mely szintén határtalan lesz mind
alapanyagok, mind az elkészítésben
való segédkezés, mind az elfogyasztás tekintetében. Nem mellékesen
rekordkísérlet is, felidézve és feltámasztva egy régebbi szintén szép
emlékű főzést, annak hagyományát.
1920 adag „Békési Ragulevest” fogunk főzni, amelyet 2020-an fognak
megkeverni elkészülte folyamán. A
Békés Megyei Culinary Team teljes
mellszélességgel áll az ötletem mellé.
Az általam személyesen megvásárolt szilvafák is eljutnak még az ősz
folyamán a testvértelepülésekre. Elültetésükön is részt fogok venni. A
száz-száz gyümölcsfa, azok termése,
esetleg az abból készült nedű sokáig
emlékeztethesse testvéreinket a békési ember szeretetére, közös gyökereinkre.
Végül, de nem utolsósorban: régi
barátaimmal közösen érlelődött meg
bennünk a gondolat, hogy az egyszer
abbahagyott, de sosem befejezett, és
nem feledhető „Hazatalálás” előadás-sorozatunk is folytatódni fog.
Raffay Ernő országcsonkításról szóló
kezdő előadása méltán rakhatja magasra számunkra a lécet. Ez kötelezhet majd minket arra, hogy tovább
folytassuk ismeretterjesztő tevékenységünket, szolgálhassuk azokat,
akik nyitottak és érdeklődést mutatnak a nemzetünk és országunk életét, sorsát érintő és befolyásoló gondolatok iránt.
Szegfű Katalin

AKTUÁLIS
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Nyilatkozat
Mi, Békés város képviselő-testületének választott tagjai a trianoni békediktátum
100. évfordulóján meghajtjuk a fejünket elődeink előtt és egyúttal hitet teszünk
a magyar jövő és a nemzeti összetartozás mellett.
Fájdalommal éljük meg, hogy amellett, hogy a kelet-közép-európai térség politikai
viszonyai és határai gyökeresen megváltoztak az elmúlt száz évben, a magyar tragédiát nem orvosolta senki. A trianoni békeszerződés a magyar történelem egyedülálló fájdalma és gyásza, az európai és a világtörténelem kirívó igazságtalansága, amely
azzal járt, hogy hazánk területének kétharmadát elcsatolták.
Hálásak vagyunk azokért és azoknak, akik az elmúlt évtizedekben Békésen sem engedték, hogy feledésbe
merüljön a trianoni tragédia és tettek azért, hogy a határon túli magyar közösségekkel élő és gyümölcsöző kapcsolatok alakuljanak ki. Ugyancsak hálás szívvel megköszönjük testvértelepüléseink magyarságának, hogy nem
adták, nem adják fel nemzeti identitásukat, szülőföldjükön ápolják, védik anyanyelvüket és kultúrájukat.
Üdvözöljük, hogy az Európai Unióban ismét lehetővé vált a virtuális nemzetegyesítés, a határok átjárhatóvá
váltak, az elcsatolt területek nemzetrészeivel lehetővé vált a szoros együttműködés. Külön öröm a kettős állampolgárság intézménye.
Valljuk, hogy Kelet-Közép-Európa nemzeteivel lehetséges a békés együttélés. Az egységes Kárpát-medencei
magyar nemzet értéket jelent egész Európának, és a mi szerény eszközeinkkel is az együttműködést szeretnénk
előmozdítani.
Fontosnak tartjuk, hogy minden békési nemzedék megismerje a trianoni békediktátum történetét, valamint
a határon túli magyarság életét. Június 4-én a Nemzeti Összetartozás jegyében szervezünk rendezvényeket.
Hitet teszünk amellett, hogy magyar testvértelepüléseink mellett mindig ki fogunk állni, számíthatnak ránk a jövőben is. Szolidárisak vagyunk és maradunk Gyergyószentmiklós, Magyarittabé és Hegyközkovácsi magyarságával.
Békés, 2020. június 4.

Békés város képviselő-testülete nevében
Kálmán Tibor, polgármester
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Gyerekeknek, Gasztronómia
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Rovatgazda: Horváth Hajnalka alkotóművész

Laca és Apa a gyümölcsös
felé veszik az irányt...

Illusztráció: Horváth Hajnalka.

Laca tele bendővel és élményekkel haladt Apa nyomában. Nagyon
jó volt a Nyúl családdal ebédelni, és
milyen jó, hogy majd máskor is megteheti. A bevásárlólista zöldség részét ezennel kipipálhatták, de Apa
még néhány dolgot beleíratott a firka füzetbe, hiszen nem maradhatott ki egy fontos részlet sem. A répa nagyon jót tesz a szemünknek,
mert sok karotint tartalmaz, ami
a testünkben A-vitaminná alakul.
Lacának eszébe jutott, hogy a Nagymama tényleg milyen sok sárgarépát
eszik, akkor biztosan ez az oka, hiszen nagyon szeret olvasni és még a
mai napig is szemüveg nélkül teszi.
S a bőre színe is azért sötétebb, mert
a répában lévő karotin miatt elszíneződött. Laca még megjegyzésként
odaírta a lap aljára: „Rejtély megoldva...” és egy kis „pipa”.
Apa valahogy fáradthatatlan volt,
Laca mindig lemaradt és cuculhatott
utána. Megfáradt csülkei már épp jelzéseket akartak küldeni, amikor Apa
megállt és előre mutatott: „Odanézz!
Hát mit mondjak, mindig kicsordul
egy könnycsepp, amikor ezt meglátom. Itt röffentünk össze Édesanyád-

dal annak idején, amikor egy szintén ilyen körútra jöttem a Nagyapával. Ó azok a régi szép malacévek...
Édesanyád piros pöttyes masnijával, mosolyával és apró röffentéseivel
azonnal levett a lábamról!”
Apa csülkének végénél feltárult
előttem rövidke életem addigi legvarázslatosabb látványa. A hatalmas
udvar gyöngyszeme, ahová csakis tátott szájjal lehetett eljutni. A Gyümölcsös kert! A fák nagy lombjaik
árnyékában egy egész csapat sündisznó serénykedett. Úgy rohangáltak, hogy hirtelen fel sem ismertem
őket. Apa szerint azért, mert egyetlen egy érett gyümölcs sem veszhetett kárba, így mindet el kellett kapniuk még zuhanás közben. Hát mit
ne mondjak, elég fárasztó feladat. S
hogy rokonok vagyunk-e valójában
a sünmalackákkal, és hogy Apa miként találkozott Anyával, megtudhatjuk a következő részekből…
Kedves Olvasók! Feladatotok most az
lesz, hogy megtippeljétek és papírra vessétek, hogy vajon milyen gyümölcsöket
fedezhetett fel Laca ebben a hatalmas
kertben. Rovatunk igazán lelkes követői
le is rajzolhatják őket színes ceruzával!

Békési újság

Cukrász Álom

Rovatgazda: Mucsiné Fodor Hajnalka mestercukrász

Átadtuk az első
tortanyereményt

Fotó: Gazsó János.

14

A Cukrász Álom című rovat nyereményjátékában az első tortát Mucsiné Fodor
Hajnalka mestercukrásztól Dragomér János vehette át.

Lapunk idén indított, de máris közkedvelt gasztronómiai rovata játékot hirdetett, amelynek első
nyertese, Dragomér János május
21-én vette át a nyereményét Mucsiné Fodor Hajnalka mestercukrásztól, a rovat gazdájától. Nyereménye egy torta volt, amelynek
nagyon örült a nyertes, különösen,
hogy a legjobbkor érkezett: párjával megismerkedésük hatodik évfordulóját ünnepelték a napokban.
A nyertes elmondta, hogy lelkesen sütöget otthon, és nagyon
örül a lapban megjelenő recepteknek. A legjobban a mákos habos
elnevezésű sütemény örvendeztette meg, amelyet azonban többszöri próbálkozás után sem sikerült
még tökéletesre elkészítenie. De
nem adja fel.
A nyereménytortáról is érdemes
néhány gondolatot szólni. Háromféle csokoládé felhasználásával készült, így igazán különlegeset kóstolhatott a nyertes. Ét-, tej- és a nálunk még újdonságként számító
Ruby csokoládé van benne. Mindez

mousse formájában került a tortába. A Ruby csokoládét a Ruby elnevezésű kakaóbabból hozták létre.
Egyedülálló növény, mert a friss bogyós, gyümölcsös íz és a rubinvörös
szín természetesen van jelen benne.
A rovat sikerével kapcsolatban
Mucsiné Fodor Hajnalka úgy fogalmazott, hogy igen sok kedves visszajelzést kap az olvasóktól,
akik örömmel veszik a receptajánlatokat és sokan ki is próbálják.
Van, aki mindet kivágja, és egyegy ünnepibb alkalomra használja fel a receptet. A gasztrotörténeti
vonatkozásról szóló ismeretterjesztés is tetszik az olvasóknak. Hajni köszöni a sok szép fotót, amelyet az elkészült süteményalkotásokról készítenek és töltenek fel a
Békési Újság Facebook-oldalára.
Az ilyen fotókat beküldők között
keresi meg negyedévente a legvonzóbbat, legcsalogatóbbat, és jutalmazza nem hétköznapi tortával.
A receptsorozat a következő lapszámban a Pavlova receptjével folytatódik.

Békési újság
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„Megcélozzuk a dobogót”
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Interjú Nagy Richárddal, a Békési Férfi Kézilabda Kft. ügyvezetőjével
- Hogyan zajlik a mostani hetekben az edzésmunka?
- A korlátozások enyhítését követően lehetőségünk adódott a közös szabadtéri edzések bevezetésére. Ugyanakkor továbbra is fontos az elővigyázatosság. Az edzések
előtt lázmérést végzünk, továbbá
az Országos Sportegészségügyi In-

liusi felkészülési időszak előtt, így
azonban csökkentett edzésszámmal dolgozunk.
- Sok helyről lehetett hallani, hogy a bizonytalan helyzet és
a gazdaság meggyengülése miatt
számos szponzor elhagyta a sportot, ezzel nehéz helyzetben hagyva
a klubokat, több kiemelt sportág-

Fotó: Gazsó János.

- Újraindulni látszik az élet
Magyarországon a koronavírusjárvány első hullámának lecsengésével. A sportélet is megpezsdült. Önök hogyan vészelték át
a járvány heteit a kézilabda
klubnál?
- A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló kormányrendeletet követően a Magyar Kézilabda Szövetség (MKSZ) március 13-i döntése
alapján az összes korosztályban felfüggesztették a bajnokságokat. Ez
a mi sportszervezetünk életében is
változást hozott. Március 16-tól a
közös munka helyett bevezettük az
otthoni edzéseket. A gyakorlatban
úgy nézett ki, hogy az edző kollégák folyamatos kapcsolattartás
mellett megtervezték a következő
hét elvégzendő feladatait, a játékosok pedig az elvégzett munkáról és
egészségügyi állapotukról beszámoltak. Itt szeretném megköszönni a gyerekek és a szülők hozzáállását. Nagyon komolyan és precízen
alkalmazkodtak az új helyzethez!
Április 9-én a kézilabda szövetség
befejezetté nyilvánította a bajnokságokat, ezzel biztossá vált, hogy
szeptemberig nem játszunk tétmérkőzést. Ezután új struktúrában
folytattuk az edzéseket.

Nagy Richárd: Bízom benne, hogy sportszervezetünk anyagilag stabil maradhat
a támogatóknak köszönhetően.

tézet által készített tesztet töltötték ki a játékosaink. Ezen kívül az
MKSZ ajánlása alapján a közös öltöző használatra sincs jelenleg lehetőség. Normál menetrend szerint
az év ezen szakaszában már készülnénk a nyári rövid pihenőre a jú-

ban. Önöknél a névadó támogató
stabilan áll a lábán és a támogatása kiszámítható hátteret ad?
- A COVID-19 gazdasági hatásai már most érzékelhetőek, kiváltképpen a sportban. Munkavállalókat és játékosokat bocsátanak el,

Sztereotípiákról és előítéletességről
A
TOP-5.2.1-15-BS1-2016-00002
kódszámú
„Együtt az integrációért Békésen” című projekt konzorciumi partnerszervezete, a BKSZ Békési Kommunális és Szolgáltató Kft. „Foglalkoztatói tréning a sztereotípiákról és előítéletességről” címmel tartott előadást a pályázatban résztvevő célcsoport tagok részére.
Az előadás célja a munkahelyi befogadás elősegítése,
előítéletek csökkentése, szemléletváltás. Tájékoztatást
kaptak a résztvevők arról, hogy a munkáltató milyen
döntések sorozata által jut el a munkaviszony létesítéséig. Továbbá megismerhették a munkáltatói elvárásokat, a munkaszerződés aláírásához vezető út egyes
lépéseit, az önéletrajz fogadásától az állásinterjún át
a munkavállaló kiválasztásig tartó folyamat részleteit.
Bemutatták, hogy milyen módon jelenik meg a munkaerőigény és azt hogyan tudja a vállalkozás betölte-

ni. Mindezek mellett a BKSZ Kft., mint munkáltató ismertette a munkavégzés számos előnyét, amely
nem csak az anyagi előnyökre és biztonságra tért ki,
hanem a szociális jellegű támogatásokra is. A vállalkozás egyik legfontosabb célja is ebből fakad, megtartani
munkavállalóit, hosszú távon biztosítani számukra az
anyagi és nem anyagi biztonságot, lehetőséget teremtve a békési családok boldogulásához. Az előadáson tájékoztatást kaptak a részvevők a BKSZ Kft. legfőbb
tevékenységi köreiről. Ezek között elsődleges a hulladékgazdálkodás és a városüzemeltetési feladatok ellátása. Továbbá számos területen végeznek vállalkozási
tevékenységet is, melyek nagy része az építőiparban és
a hulladékszállításban és hulladékhasznosításban valósul meg. A vállalkozás napjainkra 53 főt foglalkoztató társasággá alakult. 


cégek és csapatok mennek tönkre. Természetesen készülnünk kell
a támogatások mérséklődésére és
ennek arányában csökkentenünk
kell a kiadásainkat az elkövetkezendő időszakban. Bízom benne,
hogy sportszervezetünk anyagilag
stabil marad és támogatóinknak
ezúton is szeretném megköszönni
a segítséget.
- Milyen idényre számít a felnőtt csapat esetében? Vannak vagy
lesznek új igazolások?
- Én személy szerint nagyon várom már az új szezont, de a játékoson is ezt veszem észre, hiszen
több mint két hónapja nincsenek
mérkőzések. Papp Bálint vezetőedzővel kezdjük el a következő szezont. Természetesen lesznek távozók és érkezők is a felnőtt csapat tekintetében. A jövő évi keretünk szinte teljesen összeállt. Egy
fiatalos, jó szellemű csapattal nézünk a kihívások elé. Jelenleg még
nem alakult ki az NBI/B bajnokság mezőnye és a bizonytalan gazdasági helyzetben az erőviszonyok
sem tisztázottak, de célunk hosszú
évek óta, hogy a bajnokság első felében végezzünk, megcélozva a dobogót is.
Szegfű Katalin

Kátyuzások Ibrányban
Az elmúlt három hétben 13 utcán végzett felújításokat a 7. számú
választókerületben az önkormányzat – tájékozatott Mucsi András, Ibrány és Ó-Hatház képviselője. Elmondta: több kérés futott be hozzá, valamint ő maga is összegyűjtött problémákat az útburkolatok
állapota kapcsán. Az önkormányzat
infraset technológiával a következő utcákban végezte el a felújítást:
Móricz Zsigmond, Mezei, Posta,
Damjanich, Hídvégi, Bethlen, Szikszai, Epresköz, Bocskai, Kispince,
Jantyik Mátyás, Fábián, Kert utca.
Az úttesten végzett javítás ezzel a
technológiával tartós lesz.
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Békési újság
Élő fortélyaink

Csendesül...
Az elmúlt hetek, hónapok sok tekintetben rendkívüli élethelyzetet
hoztak elő nem csak az egyes ember, hanem a különféle közösségek életében, így az egyházak életében is. Amire addig évszázadokon át nem
volt példa, a koronavírus-veszélyhelyzet miatt 62 napra zárva tartottak
templomaink, gyülekezeti házaink. Ez idő alatt addig meg nem szokott
módon és formában próbáltuk elérni azokat, akik ez alatt az idő alatt is
szerették volna olvasni, hallani az Isten üzenetét. Visszajelzések alapján
úgy érzékelem, sokkal többekhez eljutott így az Ige szava, mint az ezt
megelőző időkben.
Többek úgy kommentálták a kialakult helyzetet: szükség volt arra a
formabontásra, ami az élet számos területén sok mindent átrendezett és
átértékelt. A kérdés az csupán: a járványveszély elmúlásával meg tudjuk-e tartani azt, ami javunkra szolgált ez idő alatt, vagy minden visszatér a korábbi, megszokott kerékvágásba, mintha mi sem történt volna az
életünkben.
Úgy gondolom: érdemes elgondolkodni mindenkinek azon, mi az,
amit ezután másképpen, lehetőleg jobban szeretne csinálni, mint korábban tette. Mindehhez a zsoltáros Dáviddal kérhetjük Isten segítségét:
„Tiszta szívet teremts bennem, és az erős lelket újítsd meg bennem!
Vidámíts meg újra szabadításoddal, támogass, hogy lelkem készséges legyen.” (Zsolt 51,12.14.)
Katona Gyula lelkipásztor

Mitől lesz szép a muskátli?
A muskátli a nyár kezdetének elmaradhatatlan jele és ilyenkor számos
terasz, erkély és kiskert a muskátlik
színes virágaitól pompázik. Ha jól bánunk a növénnyel, sokáig gyönyörködhetünk benne.
1. Az elnyílt virágokat mindig
távolítsuk el!
Ez azért nagyon fontos, hogy a
muskátlink az új virágok születésén
dolgozzon és arra fordítsa minden
energiáját. A virággal együtt a szárát

és csodásan fog mutatni a fehér virága a muskátli piros virágai mellett.
5. Milyen vízre van szüksége?
A muskátli igényes az öntözővízre.
Semmiképpen ne frissen kiengedett
csapvízzel öntözzük, hanem állott vízzel, amely kissé melegebb és az állás során a klórmennyiség is csökken benne. De az igazi az esővíz a
számára. Ha tehetjük, gyűjtsük, és
azzal öntözzük. Mégpedig lehetőleg
reggel.

is és a leveleket is érdemes visszacsipkedni. Mindig távolítsuk el az elsárgult virágokat is.
2. Speciális földet neki!
Ne sajnáljuk tőle a speciális, számára készült földkeveréket. Ez a fajta föld segít neki abban, hogy minél
több virágot tudjon hozni.
3. Nem szereti a pangó vizet
Nem szereti a pangó vizet, ezért
ültetéskor a láda vagy cserép aljára
kerüljön sóder, vagy valamilyen kavicsos réteg a virágföld alá, ami gyorsan kiengedi a felesleges vizet. Sose
locsoljuk túl a növényt!
4. Szereti a társaságot
Bátran párosítsuk más virágokkal, például nagyon jól mutat mellette a fehér virágú mézike (mézvirág).
A muskátli igénye pont megfelel neki
is, így más odafigyelést nem igényel,

6. Adjunk neki tápoldatot!
A legjobb megoldás az öntözővízhez keverhető folyékony változat.
Elég kéthetente adagolnunk, nehogy
tápanyagmérgezést szenvedjen a
muskátli.
7. Óvjuk a tűző naptól!
A muskátli fénykedvelő növény,
így érdemes napsütéses helyre ültetni, viszont a tűző naptól óvni kell. Az
úgynevezett álló parasztmuskátli jobban viseli a tűző napfényt, viszont a
futó változatok nagyon könnyen tönkremehetnek tőle.
+1. Kávét neki, hogy élénk maradjon!
Egészségesebbé tehetjük a muskátlit, ha a földjébe az alapvető tápanyagokat biztosító kávézaccot adagolunk. Meghálálja a növényünk ezt
a gondoskodást.

Képünk illusztráció. Fotó: internet.

Egy járvány margójára…

Lapunkat kéthetente keresse
a postaládájában!
Következő megjelenés: június 16.

Kerékpáros baleset
A Szentpálsor utcában május 25-én reggel 8 óra körül egy kerékpárral közlekedő nő egy parkoló autó kinyíló ajtajának ütközött és elesett. A
mentők a kerékpáros nőt súlyos sérüléssel vitték kórházba. A baleset okát
és körülményeit a Békéscsabai Rendőrkapitányság vizsgálja ki.
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