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

2020. június 16.  XXVIII. évfolyam 12. szám

Az egész város emlékezett…
A koronavírus-járvány miatt
mindeddig nem tudott megvalósulni a városvezetés által korábban
eltervezett megemlékezés-sorozat,
de a június 4-i ünnepség természetesen nem maradhatott el. A békeszerződés aláírásának perceiben, fél
ötkor 100 másodpercre megszólalt
a református és a római katolikus
templom harangja, ahogyan a Kárpát-medence valamennyi további
templomában is.
Testvértelepüléseink közreműködésével készült egy film, melyet
bemutattak - mások mellett - a református templomban a harango-

zást követően megtartott áhítat során. A filmben Gyergyószentmiklós, Hegyközkovácsi és Magyarittabé
polgármesterei és lelkipásztorai szólalnak meg, hitet téve a magyarság
megőrzése és a testvértelepülési kapcsolat további ápolása mellett. Vis�szatérő üzenet volt, hogy „magyarként együvé tartozunk.” Békési részről a filmben Polgár Zoltán alpolgármester és Katona Gyula református esperes lépett a kamerák elé.
A
református
áhítattal
egyidőben a római katolikus Szentháromság-templomban misét és
megemlékezést tartottak, melyen

Fotó: GA-Pix Fotó.

Óriási érdeklődés övezte a magyarságra sorscsapást hozó Trianoni Békediktátum aláírásának centenáriumára emlékező ünnepséget
Békésen. Hosszú hónapok óta ez volt az első, szabadon látogatható
szabadtéri rendezvény, talán ez, továbbá a történelmi esemény jelentősége indokolja, hogy szinte egy demonstráció volt a Honfoglalás téren megtartott megemlékezés.

Mécsesekkel, a jelenlévők százainak közreműködésével a történelmi Magyarország sziluettjét rajzolták ki a Honfoglalás téren, ahol a Trianoni Emlékmű van.

részt vett Kálmán Tibor polgármester és három önkormányzati
képviselő (Deákné Domonkos Julianna, Balog Zoltán, Csíbor Géza),
valamint Tárnok Lászlóné jegyző
asszony, és Dr. Bocskay Árpád al-

jegyző. A templom előtt a harangszó meghallgatása, és a magyar
Himnusz eléneklése után a polgármester köszöntötte a jelenlevőket,
ezután következett a szentmise.
(Folytatás a 3. oldalon)

Támogassuk az állatvédőket!
óriások mind szebb időkről álmodnak. Ők nem igen tehetnek semmiről... Az egymást félrelökő kölykök

szemükben csillog még az a kíváncsiság, az őszinte érdeklődés és szeretetigény, amit csak egy valódi gaz-

Fotó: Apáti-Nagy Lajos.

A Békés határában lévő állatmenhelyre látogatott el a közelmúltban Polgár Zoltán polgármester. Ezen a helyen járva közvetlenül szembesülhetünk az emberi felelősséggel, pontosabban annak hiányával. Mert sajnos vannak
olyanok, akik a kutyájuktól, házi
kedvencüktől mint valami hamar
megunt mobiltelefonként szabadulnak meg. Hasonló felelőtlenség
az is, amikor átgondolatlanul engedik szaporodni az ebet vagy a cicát,
nem törődve a kölykök sorsával.
– Az állatmenhelyen a visszahúzódó, az átélt viszontagságokat
mérges csaholással leplező törpék,
vagy épp a mostanra már közönyösen heverésző, az egykori felségterületüket rettenthetetlenül védelmező

Közös ismeretterjesztő, figyelemfelkeltő, az adakozó kedvet serkentő kampányt
indít a város és az állatvédők egyesülete. Erről egyeztetett Polgár Zoltán alpolgármester és Szabados Erika, a civil szervezet vezetője.

di elégíthet ki teljesen – írta közösségi oldalán a látogatás élményeiről
az alpolgármester. Hozzátette, hogy
milyen nagy öröm és érték, hogy
vannak közösségünkben, akiknek
önként vállalt feladata a segítség, a
gazdátlan kisállatok megmentése.
A Szabados Erika vezette csapat az
év 365 napján végzi ezt az önzetlen
munkát. A békési állatvédők jelenleg 74 kutyusról gondoskodnak. Az
állomány folyamatosan cserélődik.
Örvendetes, hogy előbb-utóbb minden kisállat megtalálja a hozzá méltó gazdit, de szomorú, hogy mindig
újabbak érkeznek a helyükre.
Az „Esély” Állat- és Természetvédő Közhasznú Egyesület adományokból tartja fenn magát.
(Folytatás a 3. oldalon)

Önkormányzati hírek, felhívások

Választókerületi
képviselők fogadóórája
Képviselő neve

Ügyfélfogadási idő

Helyszín

KÁLMÁN TIBOR
polgármester
– 5. sz. vk.

Kijelölt napon
és időpontban.
Előzetes időpont
egyeztetés:
66/411-011

Békési Polgármesteri
Hivatal
(Petőfi u. 2.)

POLGÁR ZOLTÁN
alpolgármester
– 2. sz. vk.

Minden páros hét
hétfőn 14–16 óra
Előzetes időpont
egyeztetés:
66/411-011

Békési Polgármesteri
Hivatal
(Petőfi u. 2.)

VÁMOS ZOLTÁN
alpolgármester
– 1. sz. vk.

Előzetes időpont
egyeztetés alapján:
66/411-011

Békési Polgármesteri
Hivatal
(Petőfi u. 2.)

BALOG ZOLTÁN
3. sz. vk.

Minden hónap
második hétfőn
16–17 óra

Békési Polgármesteri
Hivatal
(Petőfi u. 2.)

CSIBOR GÉZA
6. sz. vk.

Előzetes időpont
egyeztetés alapján:
66/411-011

Az ügyféllel
való
egyeztetés szerint

DEÁKNÉ
DOMONKOS JULIANNA
4. sz. vk.

Minden hónap
második kedd
16–17 óra

Dr. Hepp Ferenc
Általános Iskola
(József A. u. 12.)

MUCSI ANDRÁS
7. sz. vk.

Minden hónap
első péntek
8–9 óra

Békési Polgármesteri
Hivatal
(Petőfi u. 2.)

RÁCZ ATTILA
8. sz. vk.

Telefonos
egyeztetéssel
30/938-7487

Az ügyféllel való
egyeztetés szerint

Gázszünet lesz Békésen!
Ezúton tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy az FGSZ Földgázszállító Zrt. az üzemeltetésében lévő földgázszállító rendszeren, Békés városát érintően

július 16-án, csütörtökön, 10-14 óra között

gázszolgáltatási szünettel járó karbantartási munkát végez,
amelynek következtében ekkor a Társaság a gázellátását nem tudja biztosítani.
A meghatározott gázszüneti időszakban a veszélyhelyzetek megelőzése és a szolgáltatás zavartalan újraindítása érdekében a GÁZMÉRŐ ELŐTTI FŐCSAPOT ZÁRVA KELL TARTANI ÉS A GÁZVÉTELEZÉST SZÜNETELTETNI SZÜKSÉGES. Ebben kérik a
fogyasztók aktív közreműködését a karbantartási munkák zavartalan
elvégzéséhez.

Békési újság

Közösen a parlagfű ellen
Magyarország Kormánya különösen nagy hangsúlyt fektet a parlagfű elleni védekezésre, a parlagfű fertőzöttség visszaszorítására és
a megelőzésre.

telen időben és módon elvégzett
művelet fokozott oldalhajtás képződést indukál, ami nagyobb biomassza produkciót és magasabb
pollenszámot eredményez, mint-

Hasonlóan az előző évekhez idén
is folytatni szükséges közterületeken a közfoglalkoztatási programok keretén belül, magánterületeken az ingatlantulajdonosok által végzendő parlagfű-mentesítési
munkákat.
Az Agrárminisztérium Élelmiszerlánc Felügyeleti Főosztályának
szakvéleménye szerint a 2020. évre 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 időpontjának, a megfelelő vágási magasságnak, gyakoriságnak a meghatározása nagyon fontos. A hely-

ha nem is kaszáltak volna. A kaszálás során nem szabad túl alacsonyan, „a talajt mintegy felszántva” kaszálni, mert az a további parlagfűmagvak csírázását
eredményezheti, és az eredeti növénytakaró parlagfű elnyomó hatását is csökkenti.
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a parlagfűmentesítési munkák elvégzése mindannyiunk kötelessége.
A Békési Polgármesteri Hivatal
közterület-felügyelői folyamatosan ellenőrzik Békés közigazgatási területét, hogy ne szaporodhasson el a kellemetlen
egészségügyi panaszokat okozó
parlagfű.
A parlagfű kaszálásának elmulasztása esetén a Békési Polgármesteri Hivatal intézkedik, melynek költségeit az ingatlantulajdonos számára kiszámlázza.

Képünk illusztráció.
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Ülésezett a KDNP elnöksége
A Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP) helyi szervezete tartotta meg szokásos elnökségi ülését. Az előző év beszámolójának
előkészítését szolgáló technikai kérdések megbeszélése után az aktuális helyzetről ejtettek néhány szót.
A párt tagságából sokan döntéshozóként is ráhatással voltak és vannak a vészhelyzet kezelésére. Úgy
értékelték, hogy az elvégzett munka a párt értékrendjét képviselve,

a kormányzat elképzeléseivel összhangban, nemzetünk érdekeivel
egyezően történt. Természetesen
az elkövetkező időszakra vonatkozó elképzeléseiket, várható feladataikat is áttekintették. Az elnökség
tagjai egyetértettek abban, hogy a
naprakészség, a friss információk és
az enyhítő szabályváltozások követése szükséges a békési élet, a helyi
gazdaság mielőbbi beindításához,
megerősítéséhez.

aktuális

Békési újság

Az egész város emlékezett…

Emelkedett szavakkal Kálmán Tibor polgármester emlékezett.

gárság sokaknak adott reményt.
Évente magyarországi fiatalok ezrei jutnak el az elcsatolt területekre, építve tovább az emberi kapcsolatokat – hangzott el a polgármestertől.
Az ünnepség során Szeverényi
Barnabás tanár úr Juhász Gyula Trianon című versét mondta el, valamint új és látványos koreográfiával, nagy sikerrel fellépett

a Belencéres Néptáncegyüttes. A
megemlékezés végén földre helyezett mécsesekkel, a jelenlévők százainak közreműködésével a történelmi Magyarország sziluettjét rajzolták ki. Az apró lángocskák százai még sokáig emlékeztették az
arra járókat a Nemzeti Összefogás
Napján a trianoni döntésre és a magyarság túlélésére, egységére.
Szegfű Katalin

Támogassuk az állatvédőket!
(Folytatás az 1. oldalról)
Nagyon sokan érzik szívügyüknek a segítséget. A lehetőségeihez
mérten az önkormányzat is mindig patronálta a szervezetet. Erről
egyeztetett a civil szervezet vezetőjével Polgár Zoltán, megerősítve őket, hogy továbbra is kiemelt
figyelmet kapnak.
Arról is megállapodtak, hogy

Közérdekű információk
Gyógyszertári
ügyeleti rend

Fotó: GA-Pix Fotó.

(Folytatás az 1. oldalról)
A Honfoglalás térre június 4-én
este hétre hívták az emlékezőket.
Becslések szerint 300-400 személy
jelent meg, köztük prominens vezetők is, így Dankó Béla, térségünk országgyűlési képviselője;
Zalai Mihály, a Békés Megyei Közgyűlés elnöke; és Hidi József, a Békési Járási Hivatal vezetője.
Ünnepi beszédében Kálmán Tibor polgármester arról beszélt,
hogy a diktátumot elismerni és
elfogadni képtelenség. Bár azon
könnyen és gyorsan túllépett Európa, vagyis a döntéshozó hatalmak,
azonban hatása máig érezhető. De
a magyarság száz év alatt bizonyította, hogy szétszakítottságában is
képes volt a megmaradásra. A különböző országokba kényszerített
magyarok egymásra találása a polgári gondolattal vált teljessé az elmúlt évtizedekben.
- Nemzeti egységünk épül.
Élénkek a kulturális és a gazdasági kapcsolatok. A kettős állampol-

elsőként egy közös ismeretterjesztő, figyelemfelkeltő, az adakozó
kedvet serkentő kampányt fognak
szervezni.
A kiadások között legnagyobb
tétel az állatok élelmezése. Ezt a
kötelező chipezés, a szükségszerű
ivartalanítások, és állatorvosi költségek követik. Tehát mind a természetbeni, mind a pénzbeni ado-

mányok nagy segítséget jelentenek. Polgár Zoltán adakozásra bíztatja a békésieket, ő maga húszezer
forintos személyes adománnyal járult hozzá az önkéntes munkát
végzők gondoskodásához. Az adományozás mellett legalább ennyire
fontos a felelős állattartás, hogy az
egyesületnek minél kevesebb munkája legyen.

Lehoczki autómosó és autókozmetika
 külső vaxos mosás
 motor- és alvázmosás
 belső takarítás
 kárpittisztítás
 polírozás – fényszóró
polírozás
 utánfutó kölcsönzés

Bejelentkezés: 20/33-44-088
30/496-54-37, 66/414-544.
Békés, Táncsics u. 29/1.
Nyitva: hétköznap 8–17 óráig,
szombaton 8-12 óráig.
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Ügyeletes gyógyszertár
június 13–20. között
Oroszlán Patika (Kossuth u.)
június 20–27.
Levendula Patika (Csabai u.)
június 27.–július 4.
Jázmin Patika (Rákóczi u.).
A gyógyszertári ügyelet
hétfőtől-péntekig 18-20 óráig, vasárnap 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.

Anyakönyvi hírek
Házasságkötés
Edömér Mihály és Nyíri Veronika,
Horváth Máté Lukács és Varga Klaudia.
Sok boldogságot kívánunk!
Elhunytak
Szlancsik Pálné született Viczián Mária (72 évesen, Kamut), Prorok Mihály
(58), Veres Sándor (70, Bélmegyer),
Domokos Mihály (79), Kis László
Gyula (78), özv. Kovács Mihályné
Nyeste Zsófia (79), Szűcs Sándor
(85), Gyaraki Imréné Szabó Zsuzsanna (73), özv. Nyárfádi Andrásné Kis
Magdolna Mária (81), Szabó Gábor
(86).
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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Nyári táborozások

Békési újság

Publicisztika

Békési újság

Üzenet Trianon alkalmából
„Kedves megemlékező békési
testvéreim! A mai napon 100 éve
annak, hogy az akkori Európa nyilvános merényletet tett a magyar
nemzet eltiprására. Azt a nemzetet
darabolt a fel, amelyik évszázadokon át vérét ontotta a keletről jövő
tatár, török és mongol zsákmányszerzőkkel vívott küzdelemben.
Azért nem hiányosak a nyugati fejedelmek étkészletei, mert magyar
erő, küzdelem és véráldozat feltartóztatta a pusztítókat.
Sok mindent megtanulhatunk
történelemkönyveinkből, hogy miért sorstragédia, ami történt, de
sok mindenre nincsenek szavak.
Megtanulható, hogy miért volt etnikai katasztrófa a magyarság számára. És megtanulható, hogy miért volt kulturális katasztrófa egyetemeink, történelmi városaink elvesztése, az érintett egyházi felekezetek szétzilálása.
Az igazi sorstragédiák azonban
nemcsak ezekben a mégoly fontos tényekben rejlenek. Azt is meg
kell tanulnunk, hogy a történelmi események mögött emberi sorsok vannak, amelyek sebei nem
gyógyulnak néhány évtized alatt.
Egyik napról a másikra a magyarság egyharmadát egy tollvonással
kizárták az országból.
Az, hogy 1920. június 4-ét 2010ben az Összetartozás Napjává nyilvánította a Magyar Országgyűlés,
üzenet és küldetés! Az üzenet az,

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

Adószám:
18392607-1-04.

hogy van közös ügy, van közös jövő!
Az év egy napja arra szegezi figyelmünket, hogy nemzetünk ereje a közösségben van és nekünk
küldetésünk megélni ezt a közösséget.
A 100 éve ejtett trianoni sebek
mindig is fájni fognak, mert igaztalanok voltak. Mégis, Istennek
hála, miénk a törhetetlen magyar
jövő, mi vagyunk a határok felett
egyesült magyar nemzet.
Kedves megemlékező Testvéreim!
Mi, akik az európai kereszténységet védő nemes harcosok földjét
tudhatjuk magunkénak, meggyőződéssel valljuk és üzenjük, hogy
a hazát nem a térképen kell keresni, hanem szívben és lélekben. Szívekben és lelkekben, mert a haza
nem én vagyok, hanem a haza mi
vagyunk.
Innen, ahol megíratott, hogy
„ez a föld mindig székely volt és
az is marad”, a Kárpátiával együtt
zengjük és üzenjük: „Míg Isten
megtart minket,/ S nyelvében él a
nemzet,/ Addig ezer gyökér összeköt itt/ Minden magyar lelket.”
Nagy Zoltán, polgármester
(Gyergyószentmiklós,
2020. június 4.)

Rendőrségi
hírek
 Békés külterületén, a 47-es főúton június 4-én igazoltattak
a rendőrök egy dobozi férfit.
Személygépkocsit vezetett annak ellenére, hogy korábban a
rendőrség eltiltotta a járművezetéstől. A Békési Rendőrkapitányság a 24 éves férfit őrizetbe vette és a rendőrkapitányság munkatársai járművezetés
az eltiltás hatálya alatt szabálysértés elkövetése miatt bíróság
elé állították.
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Jegyzet

Sikertörténet
Trianon kapcsán emlegette ezt a
kifejezést Bayer Zsolt, aki lehet szeretni vagy sem, de történelmi valóságlátása, intelligenciája, tudása és
magyarságtudata megkérdőjelezhetetlen.
Mellbevágó első hallásra ez a
megfogalmazás, de ha belegondolunk nemcsak a „van benne valami” illik rá, hanem a „teljesen
igaz” is. Mert megmaradtunk, ma
is vagyunk, létezünk magyarként.
Csonkává tett országként, de országhatárokon messze túl terjedő
nemzetként is. Bayer Zsolt példája naturalisztikus, de plasztikus is
egyben: Trianon, egy emberi testre levetítve olyan volt számunkra,
mintha valakinek levágnák mind a
négy végtagját, fele vérét kieresztenék, majd bedobnák a megcsonkított testet egy üres szobába, utána
szólván: maradj életben, ha tudsz!
És mi életben maradtunk ebben a
csaknem lehetetlen helyzetben is.
Sőt, nemcsak életben maradtunk, hanem annak ellenére, hogy
a száz év alatt elszenvedtük a második világháború borzalmait, kaptunk fasizmust, majd negyvenöt
év kommunizmust, volt 1956-os
forradalom, nos, mindezek ellenére prosperáló ország vagyunk. És
prosperáló, izmosodó nemzet is,
pedig az elszakított részek magyarjai külön is megkapták „extrájukat”, például egy Ceausescut, egy
Husákot, vagy Titót.
Mi lehet ennek a titka? Érdekes
kettőség rejlik ebben. Hisz egyrészt azért maradhattunk meg,
mert féltve őriztük nemzeti értékeinket. A nyelvtől a hímzésig, a zenétől az étkezésig. Sokszor az utolsó pillanatban, sokszor már a hamunak hitt néhai tűzben a legkisebb, már éppen csak pislákolva
égő parazsat megtalálva leheltünk
életet beléjük. Nagy volt a kísértés,
nagy volt csábítás, nagy a lemorzsolódás, és mégis, mindezek ellenére vagyunk. És sosem mások ellenében, másokkal szemben, mások kárára, hanem inkább kettőzött erővel tanulva, dolgozva, tel-

Pálmai Tamás
jesítve, hiszen aki kisebbségben él,
annak ezt kell tennie. A zsidók így
maradtak meg, igen kemény történelmi idők alatt. Mindig emlékezve. Hisz náluk egyrészt minden generációnak kötelessége továbbadni
a család, a nép történetet a következőnek. Másrészt pedig minden
összekuporgatott pénzüket arra
fordították, hogy a gyermekeik a
legjobb iskolában tanuljanak. Ezek
az úgynevezett egyszerű, de mégis
nagyszerű dolgok.
Az emlegetett kettőség másik
ága - az értékmegőrzés mellett - a
magyarság hihetetlen beolvasztó,
asszimiláló képessége. Történelmünk teljes eddigi ismert sorában
és sodrában nem egyszer úgy tudtunk megmaradni, hogy befogadtuk a hozzánk csatlakozni akarókat, mert felismertük, hogy, ha ők
azt érzik, hogy hozzánk tartozni
rang, „érdemes”, akkor nekünk erre csak egyet kell tenni: mosolyogva
kezet nyújtani. Hiszen gondoljunk
csak bele a svábokba például, akik
közül az öregek ma is éneklik népdalaik, beszélik érdekes nyelvüket
(melyet az echt németek talán nem
is értenek), de közben magyarnak
vallják maguk. Vagy a Nobel-díjasainkra, akik közül nagyon sok
a zsidó származású, akik büszkén
vallják magyarnak magukat, vagy
1848-ra, ahol a szabadságért harcolók közt ott van egy, a pesti zsidó
kereskedők által felállított zászlóalj.
A győztes Habsburg hatalom nevében fellépő Haynau pedig óriási
összegű hadisarcot vetett ki a magyar zsidóságra a forradalmi szerepvállalás miatt.
Trianon mélységesen igazságtalan, de nekünk mégis sikertörténet.
Ezt sose feledjük, mert gerincünk
csak így maradhat egyenes. És így
lehet a jövő alapköve.
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Agrártámogatási program indul
Az Agrárminisztérium három
szakaszban hirdeti meg a Gazdaságvédelmi Alap által a koronavírus-járvány gazdasági hatásainak kezelésére biztosított
25 milliárd forintnyi, támogatási programot amelyek a mezőgazdasági termelőket, termelői
szervezeteket és élelmiszeripari vállalkozásokat segítik – tájékoztatott sajtóközleményében
Dankó Béla.
Az országgyűlési képviselő
hangsúlyozta, a támogatási program első – június legvégétől két
héten keresztül tartó - kérelembenyújtási szakaszában nyílik meg az
élelmiszeripar számára egy 8 milliárd forintos, a baromfitartók számára egy 3 milliárd forintos, a sertéstartók részére egy 2,75 milliárd
forintos, a dísznövényágazat részére 1,4 milliárd forintos, a halgazdálkodók számára pedig egy 500 millió forintos támogatási keretösszeg.
A baromfi- és sertéságazati tá-

Dankó Béla.

mogatás alapja az állatjóléti támogatások során igazolt állategység,
a dísznövény- és a halgazdálkodók
esetében a vállalkozásokban dolgozó foglalkoztatottak száma.
A második szakaszban – július második felében – nyílik meg a
juh- és húsmarha ágazat számára
az 1-1 milliárd forintos, a tejhasznú szarvasmarha ágazat számára
az 1,8 milliárd forintos, a méhészet
számára az 1 milliárd forintos és a

zöldségnövény termesztők esetében az 1,2 milliárd keretösszegű támogatási lehetőség.
E támogatások alapja a tej- és
húshasznú szarvasmarhák, valamint a juhok tekintetében 2019.
évi állatlétszámok, a méhészek
esetében a méhcsaládok száma, a
zöldségnövény termesztők esetében pedig a zöldségkultúrákkal
művelt terület nagysága.
A harmadik szakaszban – augusztus első felében – nyílnak meg
a nehéz helyzetbe került borászatok 1,8 milliárd forintos és a lótenyésztők 250 millió forintos keretösszegű támogatási konstrukciói. A
támogatás alapja a borászatok esetében az árutermelő szőlőültetvény
terület nagysága, míg a lótenyésztők esetében a vemhes kancák száma.
A támogatások igénybevételét
lehetővé tevő konstrukciók rendeletei várhatóan a következő hetekben jelennek meg.


Ol v a s ó i
levél

Köszönetnyilvánítás

Békésen, a Malom utcában
június 2-án, kedden, a délelőtti
órákban balesetet szenvedtem.
Szeretném hálásan megköszönni az ismeretlen fiatalembernek
az önzetlen segítségét, aki megállt autójával és hívta a mentőket. Ezzel elősegítette, hogy minél hamarabb orvosi segítségben részesülhettem.
Nánási Miklósné

Online kajakozás
Békési nyertese is van a
#maradjotthon kajak-kenus kihívásnak. A kihívás résztvevői április
elejétől négy héten át minden hét-

Az általam alkalmazott mikropigmentációt, más néven hajtetoválást –
melyet a világ számos országában alkalmazzák a legnagyobb minőséget képviselő skalptetováló specialisták – Madridban sajátítottam el.

A hajtetoválás egy olyan kezelés, amely hosszú távú megoldást
nyújt kopaszodásra, teljes hajvesztésre (alopecia), hajritkulásra,
foltos hajvesztésre, fejbőrön található műtéti-baleseti hegekre.
A fejbőr tetoválása sokkal kifinomultabb technika, mint a szokványos testtetoválás, mert nem a bőr mélyébe juttatjuk a pigmentet, csak a hám és irha határára, egy speciális tűvel, ezért fájdalommentes a kezelés.
A haj mikropigmentációval a tökéletesen élethű, frissen levágott
haj borostás hatását hozzuk létre.
Napjainkban sajnos nagyon gyakori a női hajhullás is, amely esetben hajsűrítést végzünk. A hajszínnel egyező pigmentet tetováljuk
a hajhiányos fejbőrbe, így nem tűnik elő a fehér, hajhiányos fejből.
Ennek eredményeként sokkal sűrűbbnek látszik a haj. Gyakran
előfordul, hogy a nagyon költséges hajbeültetés sem hozza meg
a kívánt eredményt, de ez esetben is alkalmazható a haj pigmentálás,
amellyel tökéletes sűrítést tudunk elvégezni.

HAJ PIGMENTÁCIÓ – AZ EGYETLEN TARTÓS MEGOLDÁS

utána

Tatár Péter.

főn új feladatot kaptak. A Békési
Kajak-Kenu Club egyik versenyzője, Tatár Péter is díjazott lett. Minden nyertes #kajakkenukihívás feliratú pólóval, valamint egy „Ahogy
tőlünk telt” című kajak-kenu történeti könyvvel lett gazdagabb.
Gratuláció minden versenyzőnek!

Tűzifa akció
a békési MAGIX FATELEPen
Minőségi tölgy, bükk tűzifa kapható

MINDEN HAJVESZTÉSI PROBLÉMÁRA!

konyhakészen 3300 Ft/q, kugliban 3100 Ft/q.

Személyes konzultáció ingyenes!

Konyhakészen 3150 Ft/q, kugliban 2950 Ft/q.
Akácfa rendelhető.
Szállítás Békésre és Muronyba!

PANKOTAI DÁNIEL
Előtte

Amatór felvétel.

Világszínvonalú hajtetoválási
technika Békésen!

Telefon: 20/352-85-88
Cím: Békés, Széchenyi tér 8. Web: www.skalptetovalas.hu

20 mázsától kedvezményes ár!

Érdeklődni: 06-70/281-09-41
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Békési sorsok, békési arcok

A legjobb patika a természet
A címben megfogalmazott gondolat Sebastian Kneipp katolikus
paptól származik. Hasonlóképpen nyilatkozott a kérdésről a 45
éves Dr. Csótó Péter is, jelenlegi beszélgetőtársam. Szerinte is igaz a
népi bölcsesség, miszerint fűben-fában orvosság, de ha már muszáj
valakinek gyógyszertárba mennie, akkor…
vényköteleles készítményeknek,
hogy átláthatóbbak legyenek mindenki számára a gyógyhatású termékek, pl. a vitaminok, a szépségápolási cikkek. Így bárki nyugodtam leveheti a polcról, amit szeretne, és ha bizonytalan, természetesen szívesen adunk szaktanácsot. Mivel a Gyöngy Patikahálózat referenciapatikája vagyunk,
őket kerestem meg az elképzeléseimmel. Elkészítették a terveket,
amin feleségemmel saját észrevételeink alapján módosítottunk.
A betegfogadó tér arculata megszépült, mint ahogyan azt láthatja bárki, aki hozzánk jön. Az átépítés a koronavírus miatti vészhelyzettel terhelt időben történt,
ezért is nagy kihívás volt biztosítani a lehető legmagasabb szintű
ellátást, hiszen a betegek szinte
csak velünk, a gyógyszertári dolgozókkal találkoztak az egészségügyi ellátáson belül. Mi voltunk
és vagyunk a frontvonalban, így
mindent meg kellett tennünk értük. Itt ragadnám meg az alkalmat, hogy megköszönjem a kedves betegek türelmét és biztatását
a felújítási munkák alatt. Nagyon
jól estek a kedves szavak és örömmel látjuk, hogy tetszik a végeredmény.
- Ön a vezető, de…
- Mint vezetőnek, az én feladatom a gyógyszerrendelés és
az ügyeletek ellátása. Két gyógyszerésszel is találkozhatnak még
a patikában, a feleségemmel és a
korábbi, nyugdíjas gyógyszertárvezetővel. Mellettük több szakasszisztens kolléga segíti munkámat. Ez igazi csapatmunka, mely
igen magas szakmai felkészültsé-

Fotó: gazsó jános

- Milyen szél fújta Önt Békésre?
- Baranya megyében, Bóly városban születtem és éltem sokáig. Középiskolába Pécsre jártam.
Az egyetemet már Szegeden végeztem el és ott ismerkedtem
meg a feleségemmel, aki békési
kötődésű. A diplomaosztó után
mintegy tíz esztendeig Győrben
és környékén dolgoztam, mint
orvoslátogató, de gyökértelennek
éreztem magamat, mindenáron a
családi gyógyszertárunkban szerettem volna dolgozni. Az édesanyám és az édesapám, továbbá az
anyósom, Dr. Kecskeméti Ferencné Éva néni szintén gyógyszerész,
így amikor a költözésen gondolkodtunk, adódott a kérdés, hogy
Bólyba vagy Békésre menjünk.
Mindkét helyen tárt karokkal vártak minket, s végül Békés mellett
döntöttünk. Szeretem ezt a várost, örömmel dolgozom itt. Úgy
érzem, befogadtak és én is mindent megteszek a közösségért.
Számomra fontos például a környezetvédelem, éppen ezért részt
veszünk fásítási programokban is.
- Tudomásom szerint az ön tulajdona az Oroszlán Patika. Megfelel ez a valóságnak?
- Igen, a családunk tulajdonában van teljesen.
- Mi indokolta a felújítását?
- Szerettem volna, ha egy európai színvonalú gyógyszertárba térnének be a betegek, mert
egy barátságosabb környezet
megnyugtatólag hat mindenkire. Az volt az elképzelésem, hogy
nagyobb, levegősebb tér álljon a
rendelkezésükre,
szabadpolcos
rendszert álmodtam meg a nem

get, rátermettséget és empátiát
igényel nap mint nap. Folyamatosan képezi magát a gyógyszertár
összes dolgozója, hogy a legmagasabb szintű egészségügyi ellátást
kaphassa az, aki Oroszlán Patikába jön.

Dr. Csótó Péter.
- Felmerült beszélgetésünk során, hogy gyógyszerész családból
érkezik. Mennyiben fedi ez a valóságot?
- Abszolút valós, hiszen mind
az én szüleim, mind a feleségem édesanyja is gyógyszerészek. Mondhatjuk, hogy ez családi örökség mindkettőnk részéről.
Ha összejön a család, az asztalnál
van, amikor hét gyógyszerész ül.
Erre mi büszkék is vagyunk. Feleségem, Dr. Csótó-Kecskeméti Éva
homeopata szakgyógyszerész, természetgyógyász és belsőépítész.
Jelenleg a gyermekeinket neveli,
de mellette besegít a patikában,
illetve természetes gyógymódokkal foglalkozik. Négy gyermek
büszke szülei vagyunk, Csenge 14,
Zsombor 13, Kincső 9, Zselyke pedig 6 éves.
- A népi bölcsesség szerint fűben-fában van az orvosság. Ön,
mint gyógyszerész, ezt miként
gondolja?
- Mikor mire van szükség. A
gyógyszeripar működése elengedhetetlen, sokat tesz az egész-

ségünkért, de sokszor a természetes gyógyítás is elegendő. Régi álmom a gyógynövénytermesztés, melyhez a szükséges ismereteket Hódmezővásárhelyen, az
Agrártudományi Egyetemen tanultam. Első lépésként 5 hektáron biotermesztéssel foglakozom.
Egyelőre gabonaféléket termesztek, többek között kölest és hajdinát. A legjobb orvosság mégis
inkább a megelőzés, az egészséges
életmód. Ezt tartom gyógyszerészi munkám legfontosabb részének. Az egészségügyben dolgozók
kötelessége az emberek folyamatos segítése és támogatása, hogy
minél jobban érezzék magukat.
- Bár részben sok mindent
megtudtam már Önről, a magánéletéről azért elárulna valamit?
- A gyógyszertár és a gazdaság vezetése mellett nagyon kevés
szabadidőm marad, de azt szeretem a családommal eltölteni. Amikor csak tehetjük, sokat kirándulunk, szeretjük Magyarország értékeit felfedezni, megismerni. Egészen fiatal gyerekkorom óta a motorozás szerelmese vagyok, persze
csak hobbi szinten. A bólyi barátaimmal minden évben nagy motortúrákat teszünk meg. Mivel borvidékről származom, így az egészséges borkultúra ismerete nagyon fontos számomra. Édesapám
a gyógyszerészi hivatása mellett
szőlőtermésztéssel és borászattal is
foglalkozik. A föld szeretete meghatározó az életünkben, hiszen a
feleségem és az én családomban
egyaránt szinte mindenki foglalkozik földműveléssel is. Szerencsés
embernek tartom magam, hiszen
az ország különböző részein vannak barátaim, családtagjaim és azt
csinálom, ami igazán érdekel.
Gugé
Következő beszélgetőtársak: Kovács
Anna és Kovács Zoltán versenytáncosok.
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Olvasói levél, interjú

A Békési Polgármesteri
Hivatal konyháján, munkanapokon házias ételekből készített napi menü igényelhető elvitelre. (Kiszállítást nem
vállalnak.) Igényléseiket a hivatal nyitvatartási ideje alatt
minden nap 14 óráig tehetik
meg személyesen vagy telefonon. A kedvezményes menüre való igényüket a szociális szolgáltató központban jelezhetik, a Jantyik u. 1. szám
alatt. A Békési Polgármesteri
Hivatal konyhája telefonszáma: 66/411-011/170-es mellék
(Csorba János konyhavezető).
A menü ára: 650 Ft. Átvehető a Békési Polgármesteri Hivatal konyháján (bejárat
a Piac felől) munkanapokon
11:00-13:30 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.

A Kamuthoz tartozó négy egyenes dűlői egykorvolt általános iskolában - ma a Hunor Vadásztársaság vadászházában - tartottunk
évfolyam-találkozót június 5-én.
Főként az 1960-ban, 1961-ben és
1962-ben iskolai tanulmányaikat
itt kezdő, ma már nagyrészt nagymamák és nagyapák vettünk részt
rajta. Sokan 60 év után láttuk újra egymást. Volt itt minden: rácsodálkozás a másikra, a régi történetek felelevenítése (azóta még a
rossz is megszépült), sztorizgatás,
életutak megismerése. Hál’ istennek a politika kimaradt, így mindenki szeretettel beszélt a másikkal. Igaz, volt, hogy a mogyorófa
pálcát - fenyegetőleg - elő kellett
vennem, de a használatára nem került sor. Az akkori időben a nádpálcának volt divatja, de azt nem
találtam. Volt egy osztálytársam,
akinek az apukája ezt a bizonyos
nádpálcát befonta vesszővel, hogy
a tanító néninek jó fogása legyen
rajta. Persze másnap rajta próbálta

NÉVJEGY

Staféta

Név: Almási Márta
Foglalkozás: táborvezető
Kedvenc zene: Welshly Arms: Sanctuary
Kedvenc hely: Szilvásvárad
Kedvenc film : Hosszú utazás (Nicholas
Sparks regé nyé ből)
Kedvenc étel, ital: r ántott camembert áfon
yaszósszal,
limonádé
Kedvenc idő töltés: kirá ndulás
- Milyen út vezetett el oda, ahol
most tartasz?
- A családommal együtt mindig
is Békésen éltem. A város egyik
legszebb részén nőttem fel, a Békési Duzzasztónál, édesapám hivatásának köszönhetően, hiszen
gátbiztosként dolgozik. Itt alakult
ki bennem a természet iránti rajongásom és szeretetem. Valószínűleg
ezért is választottam hivatásomnak
az idegenforgalmat. Gimnazista
éveimet helyben töltöttem, majd
tanulmányaimat Békéscsabán fejeztem be. Ez a szakma nagyon sok
mindenre tanít, amivel építhetem
belső énemet és továbbra is fejleszthetem szakmai tudásomat.
- Mit tartasz az eddigi legnagyobb sikerednek?

- Szerencsésnek mondhatom
magam, hiszen nem sokkal a tanulmányaim befejezése után a
Dánfoki Üdülőközpontban kezdtem el dolgozni, mint recepciós. Az
itt eltöltött évek munkájának köszönhetően 2018-ban megkaptam
azt a bizalmat, hogy a következő
évet már vezetőként kezdhettem
el. Ezt a tevékenységet mai napig
szívvel-lélekkel csinálom. Talán
azért érzem akkora sikernek, mert
viszonylag fiatalon megtaláltam az
utam.
- Hogyan képzeled el az életed
egy-két évtized múlva?
- Nem is kérdés számomra, hogy
a jövőmet - melybe beletartozik
a családalapítás is - Békésen képzelem el a párommal, akivel idén

Olvasói levél
ki a tanító néni. Kibírta a próbát a
pálca is és a tanítvány is, de a következő „fonásra” már nem akarta
hazavinni a nádpálcát.

Köszönetet szeretnénk mondani
a vadásztársaságnak, amiért ilyen
szépen felújították és karbantartják a volt iskolánk épületét. Szin-

Rovatgazda:
Serfecz Dávid

Fotó: Gazsó János.

Ebédrendelés
a Polgármesteri
Hivatal konyhájától
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nyár végén házasodunk majd ös�sze. Fontosnak tartom, hogy a helyi
közösségi élet munkájában is részt
vegyek önkéntes tevékenységeimmel. Ezt feltett szándékom a jövőben is folytatni.
A Stafétát Csökmei-Szurovecz
Nórának adom tovább.
tén köszönettel tartozunk volt iskolatársunknak, Tánczosné Balogh
Eszternek - aki a mezőberényi Tópart Vendéglő tulajdonosa - vacsoránk nagyon finom, bőséges és igen
kedvező áron volt számolva. A szervezésben sokat segítettek egykori
évfolyamtársaim és családom Kamuton élő tagjai.  Bíró András

Fotó: Daróczi Ilona.

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

Békési újság

Apróhirdetések

Ingatlan

Kiadó ingatlan

Munkát keres, ajánl

Tisztelt olvasóink!

Garázs kiadó a Fáy utcában. Tel.: 20/345-51-71.
Ék utcában garázs kiadó. 70/21-60-092.

Szarvasmarhák mellé állatgondozót keresek.
30/484-80-44.
Kisnyugdíjas nő napi 4-6 órában könnyebb fizikai munkát vagy bedolgozói munkát keres. Tel.:
70/216-37-03.
Kerti-házkörüli munkát keresek. Tel.: 70/519-8754.
Benzines láncfűrésszel favágáshoz keresek egy
személyt. Tel.: 70/216-37-03.
Takarítói munkát keresek. Tel.: 20/430-99-66.

Lapunkban KIZÁRÓLAG olyan
ingatlanhirdetéseket teszünk közé,
amelyben FELTÜNTETIK
AZ INGATLAN IRÁNYÁRÁT is.
Megértésüket köszönjük.
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.
Tarhoson kétszobás, összkomfortos, vegyes falazatú családi ház eladó, beépített csempekályhával. Irányár: 4,2 millió Ft. Érd.: 30/322-53-33.
Ingatlan 5-7 millió Ft között
Békésen vegyesfalazatú, háromszobás, összkomfortos családi ház eladó. Irányár: 5,2 millió
Ft. Érd.: 30/322-53-33.
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
Vásárszélen, 2. emeleti, 38 m2-es, azonnal költözhető lakás eladó. Irányár: 7,6 millió Ft. Érd.:
70/327-16-53.
Békés-Dánfokon nyaralóingatlan eladó. Irányár:
7,9 millió Ft. Érd.: 30/482-65-89.
Ady 12-ben 3. emeleti kétszobás lakás eladó 10
millió Ft-ért. Tel.: 70/50-21-067.
Ingatlan 10 millió Ft fölött
Malomvégesi városrészen ház eladó. Irányár: 12
millió Ft. Tel.: 30/914-36-33.
Karacs T. u. 2. alatt II. emeleti, kétszobás lakás
eladó. Irányár: 12,2 millió Ft. Tel.: 20/380-06-25.
Jó elosztású háromszobás, háromfázisos téglaház garázzsal eladó 13,5 millió Ft-ért. Érd.:
70/241-82-97.
Kétszintes nagy családi ház eladó. Tágas, világos, összkomfortos, ebédlős. Csendes helyen.
Irányár: 14,6 millió Ft. Érd.: 70/216-37-03. Kisebb ingatlant beszámítok.
Baky 5-ben földszinti lakás eladó. Irányár: 15,9
millió Ft. Tel.: 30/915-46-83.
Háromszobás, nappalis ház bölcsőde mellett eladó. 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: 20 millió Ft. Te.:
30/648-39-12.
Bethlen utcában 3,5 szobás, 1997-ben épült,
igényesen kialakított családi ház eladó. Irányár:
32 millió Ft. Érd.: 30/322-53-33.

Kert, szántóföld
Szécsénykertben 1040 m2 kert eladó fúrt kúttal
és villannyal. Érd.: 20/285-18-50.
Borosgyáni területen, a 470-es út mellett 2724
m2-es terület eladó. Tel.: 70/77-34-336.
Sebők kertben kövesúthoz közel 1195 m2-es kert
eladó termő gyümölcsössel, téglaépítésű nyaralóval, pincével, kamrával, szerszámossal. Víz,
villany. 70/645-31-79.

Jármű, alkatrész
2001-es Opel Agila 111,5 ezer km-rel, kitűnő állapotban eladó. Irányár: 440 ezer Ft. Tel.: 20/49778-44.
Régi motorkerékpárt és ezek alkatrészeit venném. MZ, Jawa, Simson, Pannónia, Csepel,
egyebek. Tel.: 20/495-21-73.
Műszakizott lakókocsi teljes felszereltséggel
(klíma, mikró, tévé, hűtő, aggregátor, elősátor,
kempingbútor, WC) eladó. Irányár: 750 ezer Ft.
Tel.: 20/520-15-40.
Régi motorokat keresek, vásárolok: Simson, MZ, Jawa, Pannónia, stb. Telefon:
0036-20/572-51-42.

Állat
Vágóbirka és bárányok eladók. 70/646-62-45.

Társkeresés
Látássérült, zárkózott, komolyzenét kedvelő, 27 éves, békési fiatalember feleséget keres.
70/268-68-15.
22 éves fiatalember párját keresi komoly kapcsolatra. Károly szenvedélytől mentes. Tel.:
70/539-52-90.

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

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 23. kedd 12 óra

Egyéb
Akció! Száraz kemény konyhakész tűzifa
eladó. 3000 Ft/mázsa. Tel.: 0036-20/3966642.
Hibátlan állapotú, bontott, bézs színű beépíthető
fürdőszobai kiegészítők eladók, egyben 2500 Ftért. Tel.: 30/655-25-15.
Légpuskát vennék tízezer forintig. Rossz, régi is
érdekel. Tel.: 20/495-21-73.
Eladó: középszőnyeg, dohányzóasztal, Lucznik
lábbal hajtós varrógép, befőttes üvegek (0,8 l és
1,7 l). Tel.: 70/612-83-74.
Eladó: 2 db 1000 l-es vastartály, 10 kg-ig mérő
skálás mérleg, olasz tésztakészítőgép, 22-es
húsdaráló + bárd, használt görkorcsolya (3437-es között állítható), 41-es új férfi bőrcipő.
Érd.: 20/325-40-74.
Eladó: pad, lóca, fali díszfogas, kerti napozóágy,
hokedli, szék, ládák, gyerekjáték, 60-as évekbeli felvonulási képek, pénzérmék, magyar festős képeinek nyomatai, üzemképes rádiók. Tel.:
20/445-73-48.
Ajtók, ablakok bontásból eladók. Tel.: 30/39330-82.
Eladó: 2 db fém sertés önetető, 2 db betonvályú. Tel.: 70/77-34-336.
Bontásból ajtó-ablak elvihető. Tel.: 66/411-586.
Régi mozsarat, vasalót, kardot, bajonettet és
régi pénzt vennék. Tel.: 20/495-21-73.
Eladó 2 db narancssárga színű használt fotel (alacsony ülőkés kivitelű) 1500 Ft/db. Tel.:
30/655-25-15.
Alig használt jó minőségű 5 KW kályha, füstcsövek (100 cm, 40 cm és könyök) eladók. Tel.:
30/381-83-58.
Gyulán eladó: kétszárnyú fakapu hat kerítés betéttel, NB méhkaptár, méhészeti kellékek, 720
ml-es befőttes üvegek lapkával. Tel.: 30/64839-12.
Eladó: grilltárcsa, kukoricadaráló, kukoricamorzsoló, slag, bográcstartó kovácsoltvas nyárssal.
Tel.: 30/272-43-50.
Eladó: VRF-530-as vízszintes gatterfűrész piaci lehetőséggel kihasználatlanság miatt kedvezményesen, valamint vasipari keretes fűrészgép,
ipari ponthegesztő. Irányár: 250-750 ezer Ft, Tel.:
20/520-15-40.
2 db 50 l-es üvegballon kosárban eladó. Házi
tisztított aprójószágot beszámítok. Érd.: 30/2997-907.
Elektromos láncfűrész eladó. Tel.: 70/216-37-03.
Eladó: rácsos kiságy, gyerek etetőszék, toli
kapa, 26-os agyváltós női kerékpár. Tel.:
20/440-53-28.
Cirkula 3 fázisú 4kW-os motorral eladó 60 ezer
Ft-ért. Érd.: 30/29-97-907.
Jó állapotú, teljesen felszerelt 20-as KTM leány
kerékpár eladó. Tel. 20/426-60-50.
KD 160-as elektromos takarmánydaráló eladó.
Tel.: 30/368-52-91.

Eladó: háromrészes ülőgarnitúra, előszobafal,
gázpalack, ablakszárnyak, női és férfi ruhák, cipők, munkásbakancs, vas virágállvány, szódás
üvegek, négyszemélyes rekamié. Érd.: 30/90549-14.
Egyszemélyes rugós ágyneműtartós ágyak,
négylábú háromégős, gázpalackról üzemelő
gáztűzhely, dohányzóasztalok, kisszekrények eladók. Tel.: 30/530-96-23.
Régi rádiók, alkatrészek is, előszobafal, 2×10
szódásüveg ládában, hatágú csillár eladó. Házi
tisztított aprójószágot beszámítok. Érd.: 30/2997-907.
Eladó: műanyag szódás szifonok ládával együtt,
tükrök, kenyérszeletelő, sok plüssjáték, gyerekruhák, vezetékes telefon, fotel, nagy, szétnyitható
asztal, festmények, grillezőtárcsa, nyárs, grillező, olajsütő. Tel.: 70/216-37-03.
Kihúzható kétszemélyes rekamié olcsón eladó.
Tel.: 30/55-12-853.
Régiséget vásárolok: fenyőbútort, szekrényt,
kanapét, sublótot, fatalicskát, favillát, festett köcsögöket, petró lámpát, rézmozsarat, rézcsengőt, kannákat, lemez gyermekfürdőkádat, réz
mérlegtányért. Révész u. 7. Tel. 66/413-716.
Eladó: német masszázsfotel, ivóvíztisztító újszerű állapotban, munkaasztal székkel, súlyzópár, fűrészek, műanyag bödönök. Tel.: 30/27243-50.
Eladó: rugós gyerekágy, kúpcserép, szalagcserép, háromajtós szekrény, 50 évnél idősebb
konyhaszekrény. Te.: 30/530-96-23.
Felújított 120 l-es Hajdu villanybojler eladó.
70/21-60-092.
Eladó: monitor, könyvek, nippek, vas gyertyatartók, porcelán bögrék, kávés csészék készletben,
üvegpoharak, dísztárgyak, tokos ajtó, régi 120
l-es Lehel hűtő. Tel.: 70/216-37-03.
Kerti retró fémvázas szék és fehér bútorágy eladó. Csere is érdekel. Érd.: 30/29-97-907.
Eladó: Alföldi hátsókifolyású WC csésze, 10 l-es
gáz vízmelegítő bojler, üveges ablakok különböző méretben, 500-as lapradiátor. Érd.: 30/68549-77.
Eladó: öntvény fürdőkád, mosdókagyló, kapaszkodó, falra szerelhető szappantartó, ös�szecsukható szárítók, többféle tükör. Tel.:
30/530-96-23.
Eladó: székek, asztalok, konyhaszekrény, fenyő polcrendszer, babaetetőszék, Samsung
videokészülék eredeti filmekkel, elektromos
zongora+orgona 36 ezer Ft-ért. Nagy üveges
ajtó ingyen elvihető. Tel.: 70/216-37-03.
Kültéri trambulin (360 cm) eladó 25 ezer Ft-ért
vagy tisztított háziszárnyasra, sertéshúsra, marhahúsra cserélhető. Érd.: 30/29-97-907.
Eladó: mázsa, férfi és női bicikli, régi színes és
fekete-fehér tévé, kerek asztal, kis fotelok, székek, asztalok, ruhásszekrény, konyhaszekrény,
rekamié, régi ágyak, faliképek, tükör, csillárok,
szőnyegek, íróasztal, régi írógépek. Érd.: Rákóczi u. 18.
Régiséget, gyűjteményt vásárolok. 30/60-66764.

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

Következő
lapmegjelenés:
június 30.

Békési újság
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Ottlakán Ani
Tetováló Szalon

Sminktetoválás
természetesen
Szemöldök-,
szemhéj- és ajaktetoválás!

Professzionális gépek, színek és a
legújabb sminktetoválás technikák.
(a fotókon saját munkáim vannak)

Ha szeretnél megújulni egy szép
természetes szemöldök-, szemhéj-,
vagy ajak sminktetoválással?
Keress bizalommal!
Szeretettel várlak!

Címem: Békés, Szélső utca 49.
Bejelentkezés telefonon: +36-30/477-91-77

Élménytáborok Dánfokon
A Kecskeméti Gábor Kulturális Központ július 6-tól kezdődően heti
váltásokban Nyári Napközis Élménytáboraiba várja a 8 és 14 év közötti
békési és Békés környékén élő gyerekeket. Naponta 8-16 óra között játékos, élményközpontú szabadidős programokkal tölthetik el a napot.
Részvételi díj: 27000 Ft/tábor/fő, melybe a napi négyszeri étkezés is beletartozik. Bővebb információ: almasimartus91@gmail.com, vagy telefonon: 20/272-39-59.


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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KORMÁNY

INFORMÁCIÓ

A 13. havi nyugdíj
visszaépítése
fizetett hirdetmény

EGYETLEN MAGYAR SINCS EGYEDÜL.

MK_GAT_213x275mm.indd 4

Készült Magyarország Kormánya megbízásából.

GAZDASÁGVÉDELMI AKCIÓTERV

5/15/20 16:08

interjú
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„Békés az otthon melegét, az Alföld
az igazi Magyarországot jelenti nekem”
Interjú az Egyesült Államokban élő Varga Villő restaurátor-festőművésszel
- Sok szállal kötődik Békéshez, a számos idősebb békési személy körében máig emlékezetes
író édesapja, Varga Imre révén. Milyen emlékeket őriz a településről?
- Mindig nagy örömmel utaztam Békésre,
ahol gyerekkorom boldog vakációit tölthettem.
Itt éltek hőn szeretett nagyszüleim, az édesapám
húga, Dr. Szúdy Gézáné Zsófi és férje, unokatestvéreim és sok kis barátom. A Körös-parti für-

2019 novemberében az American Artists Professional Ligue országos kiállításán, melyen Varga Villő
díjat vehetett át.

dőzések, az éjszakába nyúló Malomasszonykerti,
népdalos szalonnasütések a kiterjedt rokonság
részvételével felejthetetlenek maradnak számomra! S ezért mindig Békés jelentette a meleg
otthont nekem, szemben a fővárosi élettel. Az
Alföld a szabadságot, a békési emberek az igazi
Magyarországot jelentik még most is.
- Mikor járt utoljára „itthon”? Kivel élő a
mai napig a rokonságból a kapcsolata?
- Tavaszonként igyekszem hazajutni, s ilyenkor sietek nagynénémhez, Zsófihoz Békésre. Mint tavaly is, mikor sikerült együtt megünnepelnünk a 90. születésnapját. Olyan ő a
számomra, mintha a második édesanyám lenne. Rajta kívül már csak egy unokatestvérem,
Csarnai Mihály lakik Békésen, velük is ott tudjuk folytatni, mintha el sem váltunk volna…
- Sok éve már az Egyesült Államokban él,
ott fejt ki képzőművészeti tevékenységet. Mikor
és miért döntött úgy, hogy ilyen távol fog élni?
- 1983 óta élek New York környékén. Az
1972-es március tizenötödikei politikai „bűnöm” után (röpcédulák és tüntetésszervezés)

igen kellemetlenné, illetve behatárolttá vált a
létem otthon. Nem vehettek fel a Képzőművészeti Főiskolára és egyéb tanárképzőkbe felsőbb utasításra, így aztán restaurátor lettem.
A Nemzeti Galériában kezdtem, majd onnan
a Budapesti Történeti Múzeumba mentem át.
Aztán egy hosszabb londoni nyelvtanulás idején
született meg döntésem, hogy szeretnék a megfigyelés alól kibújni végre, és szabadon élni! Nevelőapám öccse meghívott az USA-ba, így kerültem ide. Restaurátorként dolgoztam, dolgozom. Pár éve azonban eldöntöttem, hogy folytatom félbehagyott terveimet, ismét festeni fogok. Azóta rendszeresen kiállítok országos kiállításokon, tagja lehetek különböző szövetségeknek, s néha díjakat kapok munkáimra.
- A jelenlegi alkotói tevékenységéről mit árul
el az olvasóknak?
- Eddig két nagyobb sorozatot festettem. Az
első felnagyított, élénk színű zöldségeket ábrázol, ahol a „főszereplők” kissé absztrakt módon
viszonyulnak egymáshoz, eltérően a megszokott
csendéletektől. Elsősorban kolorista vagyok, hiszem, hogy szükségünk van arra, hogy környezetünkben a színek jelen legyenek és pozitívan
befolyásoljanak. Második sorozatom címe: New
York üzenetei. Ezek városképek, azonban nem
építészeti késztetésűek. Évekig „vadásztam”
reklámszövegekre és egyéb vicces vagy komoly
feliratokra, melyek híven tükrözik a város aktuális „gondolkodását”. Ezen kívül fotózással is
foglalkozom, és a fotóimmal is részt veszek kiállításokon, illetve három szóló kiállításom volt,
az első Pesten, a Szépműhely Galériában, majd
Angliában, és itt, az Államokban.
- Mint említette, New York Államban él.
Ott, ahonnan az elmúlt hetekben rémisztő hírek jöttek az elszabaduló járványról, és a rengeteg munkáját elvesztő emberről. Ön hogyan
élte meg a koronavírus-járvány heteit? Félt,
bezárkózott, vagy munkába temetkezett?
- Továbbra is NY környékén lakom, nagyon
megszerettem ezt az örökké változó, mozgó,
energiával teli várost. Mindnyájunkat különösen sújt a vírus általi bezártság, ez a szokatlan,
dermedté vált élet. Egyelőre még sétálni sem lehet, nem beszélve a kulturális intézmények és
éttermek látogatásáról. Személy szerint nem panaszkodhatom, kertes házban lakom, legalább
kertészkedhetek... Tehát nem annyira a bezártság, mint inkább a kizártság tesz szomorúvá!

A New York üzenetei című sorozatból: A hihetetlen
keresésében című festmény.

- Kihat ez a csak lassan javuló helyzet valamiképpen az ön és férje mindennapi életére
vagy például a kiállítások, bemutatók megszervezésére?
- Jelenleg két kiállításon lógnak munkáim.
Ebből az egyiknek megvolt megnyitója, a másodikat a megnyitó napján lakatolták le, így
nem is láthattam. Egyelőre nem tudjuk, mi lesz
a folytatás... Az azonban biztos, hogy az e hónap végére tervezett brooklyni kiállítás már a
neten lesz, és ugyancsak két másik, őszi kiállítás is az online térbe tevődik. Ez igen szomorú,
mert nem hiszem, hogy a számítógépen látható
alkotások látványa valaha összevethető lenne a
valós, fizikai élménnyel, amit egy kiállítás nyújt!
Mindennek sajnos anyagi vetületei is vannak: az
online eladások sokkal bizonytalanabbak... Így
hát egyelőre restaurálok, s közben próbálok festeni is, és legalább az online kiállításokon megjelenni. Férjem, Sebek Miklós szobrászművész
ugyancsak otthonunkban dolgozik, szerencsére
egyelőre van megrendelése, ha már az időszakos
tanítása egyelőre meg is szűnt.
- Mikor jön legközelebb Magyarországra, és
tervezi-e a békési látogatást?
- Természetesen szeretnék hazalátogatni,
amint ez lehetségessé válik. Feltétlenül megyek,
elsősorban nagynéném miatt, így hát a békési
út elengedhetetlen!
Szegfű Katalin

Gyerekeknek, Gasztronómia
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Rovatgazda: Horváth Hajnalka alkotóművész

Békési újság

Cukrász Álom

Rovatgazda: Mucsiné Fodor Hajnalka mestercukrász

Lacáék a gyümölcsösben
Laca alig tért magához a látványból, annyira lenyűgözte a sok
színes fa, ínycsiklandó termésruhába öltöztetve, amikor egy aprócska
süni, almával a hátán, átölelte őt
hátulról. Micsoda aranyos és kedves kis meglepetés! Ő volt a süncsalád legfiatalabb tagja, a kit mindenki csak Kistüskének nevezett.
De nehogy azt higgye kedves olvasó, hogy tüskés természetéről kapta ezt a becenevet, mert az egész
Sün család a kedvességéről, barátságosságáról volt híres, hanem
Kistüske nagypapája volt Nagytüske és innen az elnevezés. Nagyapjuknak a természet hatalmas
tüskéket adott, hogy sok gyümölcs
ráférjen és így egyszerre többet is
elkaphasson a fáról, s Kistüske
ezeket a tüskéket örökölte. Fiatal
kora ellenére már akár 10 gyümölcsöt is el tudott velük kapni egyszerre! Gondolhatjuk, hogy milyen figyelmesnek és fürgének kellett ehhez lennie. Laca is megölelte volna, de nem merte, mert attól
félt, hogy megszúrják a csülkeit a
tüskék, így csak a pofiját simogatta meg és összepiszéztek az orrukkal. Laca elolvadt a meghatódottságtól. Apa meg is jegyezte, hogy

milyen piros lett az orra, teljesen
belepirult a röffentője a boldogságba. A zsákokat a kerítés mellé tették le, a Sün család felsorakozott és
a rövid bemutatkozás után, hiszen
nem állhat meg a munka, a gyümölcsök tovább érnek, Laca és Apa
a vendégházba értek. A bejárat
fölött egy cuki kis táblán az állt:
Sünkuckó. Laca firkafüzete egyből
elő is került, egyetlen részlet sem
maradhat ki belőle. Friss szénával
töltött dunnák várták a megfáradt
érkezőket, már az illata is messziről érződött. Az asztalon vasalt terítőn pöttyös vázában friss vágott
virágok és gyümölcsös tál látványa
fogadott. A malacnak még a nyála is kicsordult. A vendégház falait apró kis képek díszítették, voltak ott családi fotók, gyerekrajzok, oklevelek, gyümölcsportrék a
legszebbekről, közös fotók a betérőkkel. Laca nem győzte lerajzolni őket, csak úgy füstölt a grafit a
csülkeiben...
Kedves Olvasóm! A következő feladatod is ehhez kapcsolódik. Válassz
ki egy témát az előbb felsoroltak közül és te is készíts egy képet a Sünkuckó falára! A technika szabadon választható.

Pavlova
Történet:
Anna Matvejevna Pavlova korának legnagyobb balerinája volt.
Hatása a mai napig érezhető. A
róla elnevezett desszert a születési helyének címéért a Dél Keresztje csillagkép alatt két ország
is verseng. Anna Pavlova 1926-ban
Ausztráliában és Új-Zélandon
turnézott. Nagy esemény, az év
kulturális eseménye volt ez abban
az időben. Ausztrália, de még inkább Új-Zéland nemzeti desszertje, de mindkét ország a magáénak tudja. A népszerűség legékesebb jeleként az Aussie-slangben
„Pav” lett a neve. 1935 októberében Perth városában az Esplenade
hotelben egy bizonyos Bert Sache
már olyan recept szerint sütötte a Pavlova tortát, ahogy ezt ma
is teszik. Az úriember igazi újítása a kukoricaliszt volt. Európában
már a középkorban is használták a felvert tojáshabot, bár akkor
még nem habcsóknak nevezték,
hanem fehér kekszkenyérnek. A
klasszikus-hagyományos Pavlova,
ahogy ma az ausztrálok ismerik,
nagy és kerek édesség, amelynek
összetevője a felvert tojásfehérje,
cukor, ecet, kukoricaliszt, tejszínhab, gyümölcs.

Illusztráció: Horváth Hajnalka.

Hozzávalók:
- 4 db tojásfehérjéje
- 240 ml porcukor

Fotó: internet.
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- 1 tk. ecet
- ½ ek. kukoricakeményítő
- ½ tk. vanília kivonat
- 120 ml cukrozatlan tejszín
- egy csipet só
- friss gyümölcsök
Elkészítése:
Előmelegítjük a sütőt 140 fokra. A tojásfehérjéket a sóval felverjük, és lassan hozzáadagoljuk a
porcukrot. A kemény tojáshabra
rászórjuk a kukoricalisztet, aztán
rápermetezzük az ecetet, majd
spatulával óvatosan elkeverjük a
tojáshabbal. Legvégül a vanília
kivonat kerül bele, de ezzel már
csak éppen forgassuk össze, ne
törjük a habot. Sütőpapírral kibérelt tepsi közepén kör alakú tortaformát alakítunk ki a tojáshabból, és ezt kb. 70-75 percig sütjük
vagy amíg rózsaszínes színe nem
lesz. A tejszínhabot és a gyümölcsöket csak közvetlenül tálaláskor
tegyük rá.
Jó étvágyat!

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

Békési újság

Interjú
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Karantén filmek, gasztronómia,
képzőművészet, na meg az amerikai foci
Beszélgetés a békési kötődésű, Gyulán élő Bimbó Lajos sportújságíró-filmessel
- Korábban írt róla a Békési Újság, hogy
dokumentum rövidfilmek készítésébe fogtál,
amellett, hogy Gyulán sportújságíróként dolgozol. Mik a legfrissebb fejlemények ezen a területen? Milyen új filmek kerültek ki a stúdiódból?
- Januárban megalapítottam saját egyéni
vállalkozásomat, amelyet a kisfiam nevezett
el, így most BimboPictures néven alkotok. Sok
új munkát adok ki a kezeim közül, amelynek
egy része a kisfiammal közösen forgatott videókból áll össze, a másik része pedig felkérések alapján készül. Az úgynevezett karantén
filmek a Kristóffal eltöltött idő dokumentálásáról szólnak, hiszen megmutattuk például, hogyan építünk bunkert, hogyan focizunk,

Bimbó Lajos.

vagy hogyan „robbantunk” kólát. A stúdióm
legfrissebb sorozatát Prohászka Béla olimpiai bajnok mesterszakáccsal forgatjuk, amely a
Gasztrokalandok címet kapta.
- Van valami konkrétabb kötődésed a gasztronómiához? Miért pont ez a téma?
- Nagyon szeretek belekóstolni különböző
tájak vagy országok gasztronómiájába. Prohászka Bélával néhány éve ismerkedtünk meg
egy főzős kisvideó kapcsán, most pedig elérkezettnek láttuk az időt, hogy közösen készítsünk egy gasztrosorozatot. Számára izgalmas
volt az a látványvilág és az a szabad alkotási folyamat, amelyet én képviselek, számomra pedig nagyon fontos volt, hogy ezt a vonalat is megreformáljam, egy kicsit megmutassam, hogy ki lehet lépni a szabályok adta kötöttségekből. Azt gondolom, hogy kiválóan sikerült, hiszen a két részt több tízezren látták
már mindkettőnk közösségi oldalán.

- A gasztronómiai mellett a képzőművészet szintén jó lehetőség egy vizuális médiában
dolgozónak, szinte garantált a kiváló látványvilág és a siker. Ezért készítetted a filmedet el
Póka György festőművészről?
- Gyuri bácsival is éve óta kiváló kapcsolatban vagyunk. Az ő munkássága hihetetlenül inspiráló számomra, az a képzeletgazdag
világ, amelyben ő alkot, mindig hatással van
rám. Emiatt is gondoltam úgy, hogy elkészítek egy lenyomatot az alkotási folyamatáról,
amely olyan visszhangot kapott, hogy egy hatrészes sorozattá bővítettük. Ezekben a kisfilmekben is szabad kezet kaptam a művésztől,
így a saját szabálytalanságaimmal tudtam egy
- szerintem gyönyörű - látványvilágot adnom
az egyébként is színekben gazdag munkáknak.
- Hogy lesz a filmkészítés a számodra jövedelmező? Vagy ez inkább még csak hobbi?
– A filmkészítés már régen nem hobbi számomra. Jelenleg három cégnek készítek videókat, így mondhatni, hogy ebből élek. Folyamatosan nevezek alkotásaimmal a különböző filmfesztiválokra. A tavalyi évben például minden alkotásom döntőben vagy vetítési
listán volt. Az idén is több kiíráson versenyzek, így igazán izgalmas lesz a következő félév. Hamarosan ismét iskolapadba ülök, hiszen
elkezdem a Lumiére Filmakadémia dokumentumfilm-rendező szakát, amelyben olyan szakemberek lesznek a segítségemre, mint például Sós Ágnes, akinek munkája etalon számomra. Rendszeresen kapok felkérést cégektől illetve szervezetektől, így pénzügyileg is látom
magam előtt a sikeres utat. Meglátásom azonban, hogy nagyon le vagyunk maradva a videós összeállítások marketing céllal való felhasználása terén. Sok cég és szervezet inkább
saját maga próbálja megcsinálni, amit egyébként rá kellene bíznia egy szakemberekre. Az
általam gyártott kisfilmek, videók egy része a
BimboPictures Facebook-oldalán tekinthetők
meg.
- Mik a közeljövő filmes tervei?
- A közeljövőben a Magyar Diáksport Szövetséggel készítünk egy nagyobb lélegzetű sorozatot, majd egy erős érzelmi töltésű dokumentumfilm is tervben van, amelyben a családon belüli erőszakról beszélünk majd. A legnagyobb cél azonban a saját játékfilmem megrendezése lesz, amelynek forgatókönyvét jelenleg is írom. Az áldokumentumfilm műfa-

Gasztrokalandok címmel filmsorozat készül a Békésen is ismert Venesz-díjas mesterszakács, Prohászka Béla közreműködésével.

jának elemeit hordozó film a Tanú és a Fogd
a pénzt és fuss című filmek stílusát fogja továbbvinni, a téma pedig az elnyomatottság és
az igazságért való küzdelem különleges bemutatása lesz.
- És végül a sportról is beszéljünk. Úgy tudni, hogy a nagy személyes kedvencedben, az
amerikai futballban is mozgolódsz. Csapatot szervezel Gyulán, ahová a sportág iránt
szintén érdeklődő fiatalokat vársz, akik kipróbálnák magukat. Milyen erre az érdeklődés?
Igaz, hogy Békésről is van, aki amerikai futball „karrierre” vágyik?
- Mészáros György barátommal, aki hozzám
hasonlóan sok-sok évet töltött a sport világában, úgy gondoltuk, hogy elérkezett az idő,
hogy megalapítsuk ezt a csapatot. Mi ketten
elsősorban a klub ügyeit intézzük és természetesen játszani is szeretnénk, az edző feladatait
egy rátermettebb személyre fogjuk bízni. Én
például az egyik legfontosabb és talán a legveszélyesebb poszton szeretnék játszani, az úgynevezett free safety helyén, aki az utolsó ember
a védelemben. A csapat alapjai folyamatosan
épülnek, sok egykori békéscsabai játékos jelezte csatlakozási szándékát, de Békésről is van
már játékosunk. A célunk az, hogy egy olyan
megyei csapatot hozzunk létre, amelyben a régi játékosok, a fiatal kezdők és a hozzánk hasonló egykori élsportolók is szerepet kaphatnak. Ahogy mondtam, ezekben a nehéz időkben mi egy családot szeretnénk alkotni, egy
olyan közösséget, amely együtt lélegzik a sporton belül és után is.
Szegfű Katalin
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Békési újság
Élő fortélyaink

Csendesül...
Maszkban vagy maszk nélkül?
Amikor március elején Magyarországon is megjelent az új típusú koronavírus, tömegek lepték el a boltokat, gyógyszertárakat. A magyar lakosság jelentős része titokban pék lehet, mert az élesztő fogyott el először, de ugyanígy elfogyott a kézfertőtlenítő és az arcmaszk is. Ma a boltokban, gyógyszertárakban, buszokon maszkot hordunk, kötelező jelleggel. Ami azonban eleinte hasznosnak vagy legalábbis szükséges rossznak tűnt, az ma már idegesít
minket: megszabadulnánk maszkjainktól. De megszabadulnánk-e azoktól
is, amelyek mindig rajtunk vannak? „Akinek hamis a szíve, az nem boldogul, bajba kerül, akinek nem őszinte a nyelve.” (Példabeszédek 17:20)
Ez az igevers nem kizárólag a nagy hazudozókról és csalókról szól, hanem rólunk. Az Ige nem tesz különbséget füllentés és hazugság között,
hamis szívet és őszintétlen nyelvet említi. Vajon ha számolnánk, napjában hányszor kapnánk magunkat hazugságon? És nem is feltétlenül mások felé. Az őszinteség nem egyesek privilégiuma, az igazság pedig nem
egy elérhetetlen, elvont fogalom: mindezek, ha úgy döntünk, megnyilvánulhatnak a mindennapok során is. Saját magunkkal és másokkal szemben is. Egyszer lecseng a pandémia, de hogy mi mikor vesszük le végleg a
maszkokat, egyedül rajtunk áll.
D. Nagy Bence, presbiter

Újabb ittas vezetés
Ittas járművezetés gyanúja miatt intézkedtek a rendőrök június 7-én
hajnalban a Rákóczi utcában. Egy elektromos kerékpárral közlekedő
férfinél jelzett alkoholfogyasztást a szonda. A békési férfit a rendőrök
előállították, majd miután a rendőrkapitányságon elvégzett, további
légalkoholmérések eredménye is pozitív lett nála, büntetőfeljelentést tettek ellene.

A HARILA - PLUSZ KFT
újra várja a kedves ügyfeleit.
Új hallókészülékek, elemek,
tartozékok, hallókészülék-tisztítószerek,
hallásgondozás.
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42 éve rengett meg a föld városunkban
42 évvel ezelőtt, 1978. június 22-én
hajnalban megmozdult a föld Békés
megyében. A földrengés központja
Békés, ezen belül is nagy valószínűséggel az Élővíz-csatorna volt.
Korabeli beszámolók szerint hat
hullámban lehetett észlelni a földrengést ama csütörtökön hajnali fél
négytől (egészen pontosan 3 óra 33
perctől) négy óráig. A földlökéseket
morajlás kísérte, a legtöbben ettől
ijedtek meg igazán. A Richter-skála
szerint 4,5 erősségű volt a földrengés. Az álmukból felriadó békésiek házaikból az utcákra menekültek. Személyi sérülés nem történet,
de a lakóházaknak mintegy fele valamilyen fokú
károsodást szenvedett.
Utórengéseket még napokig, sőt hónapokig lehetett érezni, ezek közül a legerősebb (3,8as) június 30-án történt,
ennek centruma ismét
városunk volt. Az előző rengésben
megrongálódott kémények dőltek le,
valamint tovább mélyültek a vályogból épült és vert falú házak falainak
repedései.
A június 22-i fő rengés szerencsére emberi életet nem követelt. Annál
nagyobb volt azonban az épületekben keletkezett kár. Az áram-, gáz-,
és vízellátás üzemzavarait az első teendők között igyekeztek orvosolni a
szakemberek. A villanyvezeték megrongálódott és három transzformátorban keletkezett kár, de a déli órákra az energia- és ivóvíz-szolgáltatást
mindenhol sikerült helyreállítani.
Békés 7000 lakóházából egy sem
dőlt össze, de első körben több mint
100 lakást életveszélyesnek nyilvánítottak, onnan a lakókat kiköltöztették. A városi tanács tíz családot iskolai tantermekben helyezett el, mások
családtagoknál találtak ideiglenesen
otthont, és voltak, akik sátrakban
húzódtak meg. Utóbbi olyanoknak
is lakóhelyül szolgált heteken ke-

resztül, akik az utórengésektől félve
nem mertek bemenni éjszakánként
házaikba. A hetekkel későbbi összesítéskor már közel háromszázra tették a lebontandó épületek számát,
az utolsó ismert adat megközelítette
a négyszázat.
A végső összesítés a következő:
2000 családi ház kéménye dőlt le,
575 házban repedtek meg a falak,
152 esetben állapítottak meg födémrongálódást és 82 tűzfal sérült meg.
Megsérült 245 állami lakás is, 41-ből
a lakókat kiköltöztették.

A legnagyobb kárt a város három
középülete szenvedte el: a 3. számú
általános iskola (a későbbi Zeneiskola épülete), a városi művelődési otthon (a Bérház) és a szociális otthon
(a mai idősek otthona helyén állott).
Komolyan károsodott a református
templom is, melynek felújítása a gyülekezet igen komoly összefogásával
volt csak lehetséges. Megsérült a
baptista imaház is, később le is kellett bontani, a helyén épült modern
imaház 1983-ban készült el.
A földrengés Békésen kívül Békéscsabán is érezhető volt, például
ekkor károsodott meg komolyan a
belvárosi evangélikus nagytemplom,
melynek helyreállítására, annak óriási méretei miatt, éveket kellett várni.
A megyeszékhelyen kívül Bélmegyeren és Muronyban, Gyulán, Dobozon,
de még Mezőkovácsházán is érezni
lehetett a lökéseket. Összesen 16 települést ért kisebb-nagyobb kár. Békést követően a legtöbb kárbejelentést Dobozon regisztrálták.

