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kamut, murony, tarhos 
településeken

Lépések
/polgármesteri jegyzet/

Az ember haladásának, előrejutásának sok 
módja lehet, erre ékes magyar nyelvünk is több 
lehetőséget kínál. Nem mindegy, hogy vala-
ki sétál, vagy oson, esetleg törtet, mint ahogy 
az sem elhanyagolható, ha csak poroszkál, ahe-
lyett, hogy sietne, vagy legalábbis szaporázná a 
lépteit. Így van ez a magánélet és a közélet út-
vesztőin haladva egyaránt. Mert a lépések út-
tá, jó esetben akár életúttá állnak majd össze és 
irányuk, dinamikájuk sok dolgot határoz meg 

magában az életben is. Lépni elhatározás kérdése elsősorban: célra, irány-
ra van szükségünk ahhoz, hogy végül eljussunk valahová. Állomásról ál-
lomásra, eredményről eredményre. 

Így halad lépésről lépésre városunk, Békés élete is, ezért adta magát 
a cím, amit jegyzetemhez választottam. Két testületi ülés között ezek a 
léptek több maratonná állhatnának össze, ezért úgy gondoltam, talán 
hasznos lenne, ha rendszeresen megosztanám Önökkel a Békési Újság ha-
sábjain a legfontosabb döntések közül néhánynak a hátterét, velük kap-
csolatos gondolataimat, bízva abban, hogy a kommunikáció nem csupán 
kampányelem, hanem a mindennapok közös életének egyik éltető része.

A koronavírus-járvány utáni első képviselő-testületi ülés egyik legna-
gyobb tanulsága, hogy kikre számíthattunk a veszélyhelyzet idején és kik 
voltak azok, akik az ellenzéki szerepet jócskán félreértve három hónap 
hallgatás után csupán viaskodtak, hogy szót kaphassanak. Viszont ezúton 
is szeretném megköszönni mindazon képviselőtársak, alpolgármesterek, 
bizottsági elnökök, tanácsnokasszony munkáját, akik a nehéz időkben 
mellettem voltak, segítettek.

(Folytatás a 8. oldalon)

Harangszentelés és könyvbemutató 
a 40 évvel ezelőtti árvíz emléknapján

Július 28-án lesz a körösi ár-
víz negyvenéves jubileuma. 
Ezen a keddi napon, délután fél 
hattól a békési református gyü-
lekezet udvarán kerül sor a rossz-
erdei harangnak is otthont adó 
harangláb felavatására, amelyet 
Kocsor István békési vállalkozó 
készít el. Az ünnepségen a régi 
rosszerdei református gyülekezet 
harangját szentelik újra, amely az 

árvíz után a termelőszövetkezetbe 
került, onnan költözött be pár éve 
a református egyházhoz. A harang 
a most elkészülő haranglábba köl-
tözik, az (újra)szentelést Kato-
na Gyula református esperes-lel-
kipásztor végzi. A haranglábnál 
megrendezendő városi árvízi meg-
emlékezésen beszédet mond Kál-
mán Tibor polgármester. A szer-
vezők tervei szerint harangláb le-

hetne az 1980-as árvíz és az el-
pusztult kelet-békési tanyavilág 
városi emlékhelye. 

A megemlékezés után könyv-
bemutatóra kerül sor a reformá-
tus gyülekezeti teremben. A könyv 
a Jantyik Mátyás Múzeum „Téka” 
sorozatában jelenik meg. Benne ol-
vasható lesz Mucsi András tanul-
mánya a tanyavilágról, és Szalkai 
Imre írása a tanyákról és az 1980-as 

árvízről. A könyvben eddig még 
nem publikált képanyagot adnak 
közre az árvízről.

Aki pedig szeretne kilátogat-
ni a gátszakadás helyszínére és az 
ott felállított emlékműhöz, várják 
őket egy kerékpártúrára, amely 
július 26-án, vasárnap lesz. Szal-
kai Imre és Vidó Edit túravezeté-
sével felkereshetik Povád, Ludad és 
Vizesbánom területeit. 

Kik lépnek fel 
az idei Madzagfalvin?

Javában tart a XXII. Madzag-
falvi Napok szervezése, melynek 
időpontja szeptember második 
hétvégéje lesz, azaz szeptember 
11-13. A város legnagyobb szabá-
sú gasztronómiai, hagyományőr-
ző és kulturális fesztiválja idén is 
sok-sok jól ismert programelemet 
rejt majd, sportversenyeket, kiál-
lításokat, kézműves játszóházat 
és kirakodó vásárt, de a szerve-

zők ígérete szerint számos újdon-
ságot is. 

A legtöbbek által várt esti élő 
koncertek előadói már véglegesek. 
Az Erzsébet-liget színpadán fel-
lép majd a tervek szerint pénteken 
Ganxsta Zolee és a Kartel, szom-
baton akusztikus koncerttel Kala-
pács József, valamint Bye Alex és 
a Slepp, míg a záró napon Deniz, 
továbbá Szikora Robi és az R-GO.
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Új képviselő a roma 
önkormányzatban

Július másodikán ülésezett a Bé-
kési Roma Nemzetiségi Önkor-
mányzat, ahol letette a képviselői 
esküjét Mohácsi Gyuláné – tudtuk 
meg Kovács Gusztáv elnöktől. 

A képviselő-testület mind az 
öt képviselője jelen volt az ülésen, 
amelynek elején Palatinus Pál, a 
Helyi Választási Bizottság elnöke 
adott tájékoztatást arról, hogy le-
mondás miatt megürült egy man-
dátum, amelyet a soron követke-
ző legtöbb szavazatot kapott jelölt, 
Mohácsi Gyuláné (CÖCE) vehetett 
át. A mandátumot a jelölt elfogad-
ta, így a nemzetiségi önkormány-
zat képviselő-testületi ülésén letet-
te a képviselői esküjét. 

Döntöttek a képviselők arról, 
hogy augusztus 8-án roma nem-
zetiségi napot rendeznek Béké-
sen, amelynek keretében gasztro-
nómiai és zenei programokra ke-
rül sor. A költségek fedezetét a 

képviselők a költségvetés terhé-
re megszavazták. Ugyancsak dön-
töttek arról, hogy kiírják a Béké-
si Cigányságért Díj pályázatát. 
Szeptember 15-ig tehetnek városi 
magánszemélyek, intézmények, 
egyesületek javaslatot olyan sze-
mélyre, aki szerintük sokat tett a 
városi cigányságért. A felterjesz-
tettek közül az októberi ülésen 
választják ki a legméltóbbat a ro-
ma nemzetiségi képviselők. 

Folytatódik 
a kéményellenőrzés 

Békés megyére vonatkozóan a 2020. évi kéményseprő ipari társas-
házi sormunka ütemtervét a koronavírus-járvány elleni védekezés mi-
att felfüggesztették. Azonban Békés városában július 1-től folytatják 
a kémények ellenőrzését a társasházakban, az ellenőrzési munkák el-
végzésére november 30-ig a békési társasházak mindegyikében sort 
kerítenek.

A sormunka ütemtervvel és a tevékenység ellátásával kapcsola-
tos minden további információ megtalálható a www.kemenysepres.
katasztrofavedelem.hu weboldalon. A kéményellenőrzés új időpont-
járól hirdetmény, illetve postaládába dobott értesítő útján úgyszintén 
értesítik az érintetett lakosokat. Gázszünet lesz Békésen

Ezúton tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy az FGSZ Földgázszállí-
tó Zrt. az üzemeltetésében lévő földgázszállító rendszeren, Békés városát 
érintően 

július 16-án, csütörtökön, 10-14 óra között
gázszolgáltatási szünettel járó karbantartási munkát végez, amely-

nek 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 SZÜNETEL-
TETNI SZÜKSÉGES. Ebben kérik a fogyasztók aktív közreműködését a kar-
bantartási munkák zavartalan elvégzéséhez. 

Dareh ügyfélfogadás
A Dareh Bázis Hulladékgazdálkodási Nonprofit Zrt. tájékoztatás sze-

rint a békési, Verseny utca 4. szám alatti ügyfélkapcsolati pontjukon az 
ügyfélfogadás július, augusztus és szeptember hónapban minden ked-
den 8-16 óra között lesz elérhető. Hulladékszállítással kapcsolatos kér-
désekben ügyfélszolgálati időn túl telefonon lehet tájékoztatást kérni, a 
66/447-150-es számon. Bővebb információ: www.dareh.hu.

Kopjafaavatás lesz 
a Rózsa temetőben

A Szent György Lovagrend kopja-
fát avatott 2014 januárjában a II. vi-
lágháborúban elhunyt több százezer 
magyar honvéd emlékére a Rózsa te-
metőben. A lovag Füredi Gábor ál-
tal megmunkált gyönyörű alkotást 
ismeretlen kegyeletsértők ellopták az 
elmúlt év őszén. Jobb érzésű békésiek 
gyűjtést kezdeményeztek annak ér-
dekében, hogy az emlékművet hely-
reállítsák. A magyar hadseregben az 
anyaországon kívül nagyon sok er-

délyi, felvidéki, vajdasági honvéd is 
harcolt, ezért a kezdeményezők az 
újraavatás időpontjának a Nemzeti 
Összetartozás programsorozatát ja-
vasolták. A Szelekovszky László fafa-
ragó keze munkáját is dicsérő mű a 
napokban elkészült. A szervezők jú-
lius 19-én, vasárnap 10:15 órára vár-
ják azokat, akik személyesen, egy 
szál gyertya meggyújtásával kívánják 
leróni kegyeletüket valamennyi ma-
gyar hősi halottra emlékezve. 

Lakossági felhívás
Tisztelt Békési Lakosok! Békés 

Város Önkormányzata azon gaz-
dálkodók jelentkezését várja, akik 
vállalják a Kőrösi Csoma Sándor 
utcától a Gyulai útig húzódó – ár-
vízvédelmi körtöltésként funkcio-
náló ingatlan kaszálását. A jelent-
kezőkkel az Önkormányzat 1 év 
határozott időre szóló megállapo-

dást köt, akik a kaszálás ellenér-
tékeként a kaszálékkal szabadon 
rendelkezhetnek. 

Bővebb információért hívják 
a Békési Polgármesteri Hivatalt 
a 66/411-011-es telefonszámon, 
vagy keressék az ügyintézőket sze-
mélyesen, a Polgármesteri Hivatal 
30-as irodájában.

Áramszünet
Az NKM Áramhálózati Kft. a Békés városát ellátó közcélú villamos 

hálózaton előre tervezett munkálatokat fog végezni, melyek időtartamá-
ban a villamosenergia-szolgáltatás szünetelni fog.

Július 16-án 7:30-16:30 és július 23-án 7:30-16:30 között az aláb-
bi területeken: 

Békés, Csatárkert 1-9313.,4-11326.; Gyulai utca 1131.; Külterület 13-
15.; Malomasszonykert 9-9179., 2-9082.; Tanya IX. kerület 14.; Tanya VI. 
7/1., 752/14.;  Tanya X. 13-8755.,12-072/11.; VI. kerület 33-35.

Július 16-án 7:30-15:30 között az alábbi területeken:
Békés, Bethlen utca 1-15., 2-26.; Damjanich utca 1-23., 2-28.; Kossuth 

Lajos utca 35/1., 8-30/3/.; Kökény utca 36.; Posta utca 1-13., 2-14.
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Anyakönyvi hírek
Házasságkötés:
Mészáros József és Erdő Noémi, Ol-
lé Péter és Varga Enikő, Hégely Lász-
ló és Molnár Erzsébet, Hajdú István 
és Honecker Melinda Brigitta, Kukár 
Róber és Burkus Melinda, Szilágyi 
Ruben és Lakatos Alexandra.

Sok boldogságot kívánunk!
Elhunytak:
Tóth József (83 évesen, Murony), 
Baukó Gábor (84), Hack Julianna 
(89), Kugyelka János (70), özv. Czene 
Andrásné született Bíró Mária (78), 
Szűcs Imréné Zsibrita Ilona (69), Guti 
Sándor (73), Szabó István (66), Oláh 
István (70), Bodor Ildikó (63), Kovács 
Anna Ibolya (64), Berczik Erzsébet 
(88), Szegfű Mihály (71), özv. Balázs 
Gáborné Püski Julianna (85), Tóth 
Attila Flórián (51, Bélmegyer), Samu 
Zoltán László (71).

Nyugodjanak békében!

Közérdekű információk

Gyógyszertári 
ügyeleti rend

Ügyeletes gyógyszertár
július 11-18. között 
Oroszlán Patika (Kossuth u.)
július 18-25. 
Levendula Patika (Csabai u.)
július 25. - augusztus 1. 
Jázmin Patika (Rákóczi u.).

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

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

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

békési-tem temetkezési 
szolgáltatás

Békés, Szarvasi út 27.
Egyházi vagy polgári kegyeleti  

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

30/2-512-102

ROHU14
„A természeti értékek megőrzése,

védelme és népszerűsítése a Nagyszalonta- Békés határ mentén”

Interaktív látogatóközpont Békés-Dánfokon

A határon átnyúló INTERREG ROHU14 projekt részeként interaktív látogatóközpont létesült a Nagyszalonta-Bé-
kés határmenti térség természeti értékeinek megőrzése, fejlesztése, rehabilitációja, valamint hozzáférés biztosí-
tása érdekében.  A fejlesztések élményközpontúan mutatják be a település és környékének természetvédelmi 
területeit, helyi természeti értékeit, növény és állatvilágát, a szabadidő hasznos eltöltésének széleskörű lehető-
ségét is biztosítva a Dánfokra érkezőknek – tudtuk meg Kálmán Tibor polgármestertől. 

A településvezető felhívta a figyelmet arra, hogy a közel 3 millió euró összköltségű pályázatból a Békés tele-
pülésre eső rész mintegy 844 ezer eurónak megfelelő forintból a megvalósítás során a jelenlegi Békés-dánfo-
ki Üdülőközpont meglévő épülete került átalakításra, felújításra. Az épületben lévő vizesblokk feletti lapostető 
térdfal kialakításával magastetőt kapott, mellyel így 396 négyzetméter beépíthető, hasznos területtel bővült az 
épület. Itt kapott helyet a Látogatóközpont kiállító- és konferenciaterme.
A hamarosan látogatható Körösök Világa elnevezésű bemutató terem kialakításához Békés és környékének 
környezetét bemutató enteriőrök, egyedi szoftverek és informatikai eszközök, valamint bútorok, kiállítási és be-
mutató eszközök, projektorok, LED televíziók kerültek beszerzésre. 55 millió forintért számos eszköz sikerült 
beszerezni, az interaktív látogatóközpont eszközein kívül például 40 kerékpár, 10 gumicsónak, 5 csónakmotor, 
úszóstégek. Ezek és a további felszerelések a látogatóközpont eszközei lesznek. 

A látogatóközpont egyik részében egy háromdimenziós vetítőtermet is kialakítottak, ahol a Körösök élővilágá-
ba nyerhetnek bepillantást az érdeklődők. Az állatok szinte életre kelve mozognak, virtuálisan beleléphetünk 
egy csobogó patakba, amely ennek nyomán fodrozódik és a lábunk körül halak úszkálnak. Emellett játékok 
és filmek fogják még teljesebbé tenni az élményt. A látogatók, diákcsoportok akár több órát is eltölthetnek a 
központban, számos szakmai rendezvénnyel, szemléletfejlesztő programmal – többek közt zöldiskola, ökoklub 
– várja majd az érdeklődőket – hangsúlyozta Kálmán Tibor. 

A beruházás részeként játszótér épült, lakókocsiparkot hoztak létre, továbbá a folyók árterére jellemző fafaj-
ták szaporítására génmegőrzési park is helyet kap Dánfokon a Körös-menti, őshonos faállomány megmentése 
érdekében. Mindemellett az Élővíz-csatorna nyugati partján tanösvény létrehozásával bemutatásra kerülnek a 
helyi védett növény- és állatfajok. Az érdeklődők hamarosan megismerkedhetnek az Élővíz-csatorna, a Fehér-, 
a Fekete- és a Kettős-Körös menti települések múltjával és jelenével, jellemző élővilágával.
A Kettős-Körös folyó NATURA 2000 védett területeinek fenntartása érdekében az ott élő fajok bemutatása, 
egyedi védettségű fafajok látogathatóvá tétele, megőrzése teljesül.

A projekt vezető partnere Nagyszalonta Önkormányzata, további partnerek Békés Város Önkormányzata mellett 
a Körösök Völgye Natúrpark Egyesület és a Milvus Egyesület.

Szerző:
Békés Város Önkormányzata

„Jelen anyag tartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió hivatalos álláspontját.”

www.interreg-rohu.eu

Hirdessen a Békési ÚjságBan! 
Lapunk kéthetente öt településen jelenik meg.  Hirdetése mintegy 24 ezer személyhez juthat el. 

Hívjon minket! Telefon: 0036-30/432-20-30. 
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Összetartozás, bizonyosság, elszántság 
Beszélgetés Polgár Zoltán alpolgármesterrel

- A legutóbbi interjúnkban a Trianoni Em-
lékévről beszélgettünk. Az a Békési Újság a vá-
rosi megemlékezés előtt jelent meg, amikor még 
nem tudhattuk, milyen formában lehet egyál-
talán megtartani június 4-én. Hogyan értékeli 
a történteket?

- A Nemzeti Összetartozás Napján végre 
együtt, közösen ünnepelhettünk. Nagyon so-
kan tisztelték meg személyes jelenlétükkel a 
rendezvényt. A közben lehulló pár csepp eső is 
talán az égiek szomorúságának könnyeként áz-
tatta az emlékművet. A Csibor Géza képviselő-
társam által megálmodott Nagy-Magyarország 
sziluettjét rajzoló mécsesek fénye a nemzet ösz-
szetartozását szimbolizálta. A városi megemlé-
kezés méltósággal, méltón képviselte a Trianon 
emlékezetét, nemzeti összetartozásunk értékeit. 
Közös szándék vonta egybe a személyes és ki-
sebb csoportok üzeneteit, melyek, mint a kár-
pát-medencei harangok hangja összeadódva áll-
tak egy szilárd, határozott véleménynyilvánítás-
sá. Az összetartozás fájának helyét is kijelöltük. 
A Madzagfalvi Napokon elültetendő facsemete 
reményeim szerint legalább száz évig fogja hir-
detni, hogy a „Történelmünk közös, múltunk 
egy tőről sarjad!” A testvérvárosaink közös kö-
szöntését és énekét tolmácsoló kisfilm által ki-
váltott, hozzám eljutó rengeteg őszinte köszö-
net és elismerés hangja szerencsére feledteti az 
elszórt irigység suttogását. Az emlékév további 
eseményeiről természetesen folytonos tájékozta-
tást nyújtunk majd. Még egyszer szeretnék kö-
szönetet mondani mindenkinek, aki részt vett, 
és részt vesz az emlékév szervezésében, annak 
eseményein.

- Másik „slágertéma” a békési piac. Ennek 
élete is visszazökkenni látszik a régi kerékvá-
gásba. Ön is így látja?

- A jogszabályi hátteret folyamatosan figye-
lemmel kísérve, a kereskedők, a vásárlók érde-
keit és az egészségügyi elvárásokat szem előtt 
tartva, ezeket összehangolva hoztuk meg a pi-
ac működését érintő döntéseket. Hiszek abban, 
hogy ezek helyessége igazolást nyert. Természe-
tesen a szigorú(bb) intézkedéseknek köszönhe-
tő utólagos siker könnyebben teszi óvatlanab-
bá az embereket. Országos szinten is látható, 
hogy vannak, akik megkérdőjelezik, elfelejtik 
a lassító intézkedések jelentőségét, pedig épp 
ezek tették, teszik enyhébbé a járvány lefutását. 
Utólag sosem szabad feltegyük a „mi lett volna 
ha...” kezdetű kérdéseket, illetve, ha fel is tesz-
szük, csak egy teoretikus vitába, esélylatolga-
tásba gabalyodhatunk. Fel kell vállalnunk a tet-

teink következményeit, el kell viselnünk azok 
megmérettetését, de leginkább önmagunk fe-
lé kell elszámolnunk velük, tiszta lelkiismeret-
tel. Így vagyok a piaccal kapcsolatos döntésso-
rozattal is. A rengeteg kritika ellenére is hiszem, 
hogy átgondolt, egymásra épülő döntések szü-
lettek. Azt azért le szeretném szögezni, hogy a 
„Határtalan Piac” megvalósítása mögött nem 
kevés munka van. A város érdekében ezt öröm-
mel végeztük el. Bebizonyosodott, hogy a sok-
szor felülről vezérelt ötleteken alapuló elméle-
tek - még ha jók, és nemes célt is szolgálnak - 
kevésbé működőképesek. A vészhelyzet olyan 
valós kérdéseket, kéréseket hozott felszínre, ahol 
az „alulról” jelentkező igények összehangolása 
már hálás feladat volt. A pozitív visszajelzések 
alapján biztosan jó irányt jelöltünk ki. Az akció-
ban résztvevők pozitív tapasztalatai erősítenek, 
hogy nem végeztünk hiábavaló munkát. Közö-
sen olyan rendszert teremtettünk, melynek esz-
mei értéke kiadott forintok százezreit ellensú-
lyozza mindkét oldalon.  A piac valódi hangu-
lata és lételeme azonban a személyes kapcsolat, 
a közvetlen értékesítés. Amint ez folyamatosan 
helyreállhatott, vissza is tért a pezsgő élet az 
egyik legfontosabb és legforgalmasabb közössé-
gi terünkbe. Senki ne higgye, hogy mi azt gon-
doljuk, hogy a munkánk itt véget ért. Éppen 
ellenkezőleg, az igazi felelősség most hárul csak 
ránk. Meg kell őrizni az elért eredményeket, se-
gíteni, amikor szükséges, és szabályozni, amikor 

muszáj. Ez elengedhetetlen, viszont a felesleges 
beavatkozás teljesen szükségtelen. Végezetül 
remélem, hogy a házhozszállítás és a háztól vá-
sárlás kicsit kényszerként való fellendítése olyan 
eszközt és lehetőséget adott mindannyiunk ke-
zébe, ami továbbra is sikerrel egészíti ki a ha-
gyományos kereskedelmi formákat.

- Hogyan vélekedik az eddig elvégzett mun-
kájával, az „újrainduló élettel” kapcsolatban?

- Szeretném elmondani, hogy hatalmas el-
szántsággal, rengeteg elképzeléssel vágtam ne-
ki az alpolgármesteri poszt kihívásainak. Ter-
mészetesen én sem számolhattam a kialakuló 
járványhelyzettel. A „munkatervem” a város ré-
gi, megszokott életén, eseményein alapult. Tes-
tületi ülések, bizottsági ülések, konferenciák, 
rendezvények, események. A tettek emberének 
tartom magam, vérbeli sportolóként a társaság, 
az állandó mozgás a lételemem. A tavasszal be-
induló életet törte derékba a vírus megjelenése. 
Nekem sem volt könnyű átprogramozni magam 
a megváltozott helyzetre. De úgy érzem, sike-
rült. Nem kevés dolog történt három hónap so-
rán. Remélem, hogy a nagyobb hangsúlyt kapó 
városi kommunikációval elértük a célunkat. Az 
erre való igényt többek között a kérdőívet kitöl-
tők is megfogalmazták. Nagy hangsúlyt fekte-
tünk arra, hogy ne ígéretekről, tervekről beszél-
jünk, magyarázkodással dagasszuk a parttalan 
vitákat, tüzes pletykákat takargassunk pokróc-
cal, vagy netán locsoljunk petróleummal. Meg-
valósult dolgokról adunk tájékoztatást, valós, a 
városunk számára fontos eseményekről és em-
lékekről adunk hírt, érdeklődésre számot tartó 
információkat osztunk meg a lakossággal. 

Az „újraindulásra” nagy igény mutatkozik, 
de nem megy könnyen. Hiszem, hogy az a vé-
kony rozsdaréteg, ami ránk rakódott, hamar 
lepattogzik. Megújulva, új ötletekkel, tapasz-
talatokkal és plusz erővel felvértezve vágha-
tunk a jövő kihívásainak. Egy dologra azonban 
jómagamnak is figyelemmel kell lennem: a vi-
lág jónéhány részén jelenleg is tombol, sőt erős 
felfutásban van a járvány. A Magyarországon 
- és városunkban is - meghozott, és következe-
tesen betartatott és betartott intézkedések úgy 
látszik, jelenleg kordában tudják tartani a ví-
rust. A megszerzett, megtanult óvatosságunk 
ne legyen haszontalan, ne dobjuk őket kukába 
a használt maszkokkal együtt. 

Óvatossággal, előrelátással, türelemmel 
megtalálhatjuk azt az életet, ahol a vírus oly-
annyira háttérbe szorul, hogy talán végleg el is 
tűnik az életünkből. Sz. K.

Polgár Zoltán.
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Templom-bár
Amíg a vírus engedte, szerettük 

járni a világot. Előbb, fiatalon, há-
tizsákkal szülőföldünket, Erdélyt, 
majd kis, maradék hazánkat a gye-
rekekkel, aztán a Kárpát-meden-
cét, majd a világot. Ahogy a zse-
bünk engedte. Magunk főzve itt-
honiból, a másik ország lakóival 
vegyülve, hogy megismerjük őket. 
Említettem már, hogy sógorom ír. 
Náluk járva mentünk be egyszer a 
számtalan dublini kocsmák egyi-
kébe egy sörre. Odabent olyan is-
merős volt minden, mégis furcsa. 
Sógor világosított fel: az épület ré-
gen templom volt. Ma vendéglő. 
Hihetetlennek tűnt. Aztán láttuk, 
mivé lett Európa. Saját szemünk-
kel. Ma meg ott tartunk már, hogy 
olvassuk az alább idézett sorokat és 
csak bólogatni tudunk.

„Egyetlen esélyünk a megmara-
dásra, hogy felvesszük a harcot! Az 
elszántságunk és a lehetőségeink 
megvannak arra, hogy megőrizzük 
a hagyományos európai értékein-
ket, gondolkodásunkat, kultúrán-
kat, keresztény értékrendünket, és 
ne engedjük be azokat a nyugat-
európai vagy Európán kívüli tö-
rekvéseket, melyek ezek ellen dol-
goznak – mondta Harrach Péter.  
Olyan, számunkra teljesen termé-
szetes és értékes közösségeket pró-
bálnak támadni és fellazítani, mint 
a család, az egyház vagy a nem-
zet, ezért van miért küzdenünk. 
Aki egyszerűen, józanul gondolko-
dik, hamar szemben találja magát 
azokkal, akik szerint a sakkjáték 
rasszista, mert fekete és fehér bá-
bukból áll. 

Ami minket illet: a legnagyobb 
magyar demográfus mondta, hogy 
igazi változást a népesedési hely-
zetben egy kulturális fordulat hoz-
hat, azaz előbb a szemléletmód-
ban, majd az életformában kell be-
következnie a fordulatnak. Jó pél-
da erre a koronavírus-járvány, ami 
sokak esetében hozott szemlélet-
beli váltást. Az emberek egy ré-
sze rájött, hogy életükben mi fon-
tos és mi nem. A régión belül pe-
dig meghatározóvá kell válnunk, 

Magyarország gazdasági, politikai 
erejét növelve. A teremtett világ-
nak megvannak a maga törvény-
szerűségei. A rendezett világ olyan 
közeget jelent, ahol nemcsak le-
het, hanem szép és érdemes is élni. 
Ha a család, az egyház és a nemzet 
erős közösség, akkor ez reményt 
ad arra, hogy a ránk váró kihívás 
jó eredményt hoz. Nyugat-Euró-
pa társadalmait meggyengítik az 
öngyilkos ideológiák, ez Közép-
Európa normális világát felértéke-
li. Ezt a küzdelmet csak okosan és 
bátran lehet megvívni. Nem sza-
bad félve, aggódva harcolni! És 
mindezt nem idejétmúlt stílus-
ban, hanem közérthetően, a fiata-
loknak is emészthető módon kell 
tenni. Ahogy az egyháznak, úgy a 
kereszténydemokrata politikának 
is folyamatosan meg kell újulnia. 
A korszerűség követelménye napi 
feladatot jelent, hisz a világ napon-
ta változik.”

Sommás, de igaz szavak.  A do-
log anno szintén Amerikában kez-
dődött, mint most is. A pedo-
fil, nőző, homoszexuális papoktól 
volt hangos a média, éppúgy, mint 
most a Harrach Péter által emlí-
tett „sakk-rasszizmustól”. Aztán 
mindez begyűrűzött Európába, és 
ma ott tartunk, hogy a pap nem 
meri a jól viselkedő gyerek buksi-
ját megsimogatni, mert pedofilnak 
mondhatják, nem mer egyedülál-
ló hölgyet, özvegyet meglátogatni, 
mert biztos félrejár, nem mer egye-
dülálló férfihoz elmenni, mert ho-
moszexuálisnak mondhatják. És 
ez ma, itt, Magyarországon törté-
nik. Mivé lett a világ! – mondhat-
juk. És mondjuk is! De értsük jól 
és tegyük helyre a dolgokat! Hogy 
helyesen és gyorsan tudjunk csele-
kedni. Mert „ideje van a hadako-
zásnak és ideje a békességnek.”

Jegyzet

Pálmai Tamás

Minden szolgáltatás 
elérhető a könyvtárban

A Békés Városi Püski Sándor 
Könyvtár tájékoztatása szerint jú-
nius 29-től az intézmény minden 
korában megszokott szolgáltatá-
sával várja a felnőtteket és a gye-
rekeket. A könyvtár augusztus 30-
ig a következő rendben tart nyit-

va: hétfőn, szerdán és csütörtökön 
13-18 óra, míg kedden és pénteken 
8-13 óra között. 

A könyvtárhasználat során az 
egészségügyi rendelkezéseket (száj-
maszk, kézfertőtlenítő használata 
és távolságtartás) be kell tartani. 

„KEZED MUNKÁJA”
Tisztelt Karacs Teréz Utcai Lakosok!

Közös takarítási napra invitálom Önöket, hogy lakókörnyezetünket együtt te-
gyük szebbé, élhetőbbé. A takarítási napon, aki tud, eszközöket, szerszámokat 

hozzon magával, a BKSZ Kft. is tud biztosítani néhányat a lakóközösség részére. 
Időpont: július 25. szombat 8 óra 

Találkozási pont: az általános iskola Karacs Teréz utcai nagykapu bejárója

Szeretettel várom Önöket! Legyünk minél többen! 
Tegyük rendbe együtt a Karacs Teréz utcát!

Polgár Zoltán
Békés város alpolgármestere, Békés 2. sz. választókerületének képviselője

SAJÁT PÁLINKÁT SZERETNE?
FŐZESSEN NÁLUNK!
A Békési Pálinka Zrt.

megkeZdte A BérfőZési előjegyZést. 

GYÜMÖLCSVÁSÁRLÁSI LEHETŐSÉG 
PÁLINKAFŐZÉS CÉLRA!

Bérfőzésre jelentkezés: Békési Pálinka Centrumban (Békés, Ady u.1.), 
keddtől péntekig 8-17 óráig, illetve szombaton 8-12 óráig.

Telefonon: 06-66/741-550
Mobil: +36-70/946-83-21

FŐZÉSI DÍJAK: Békés, Gőzmalom sor 12.:  1.835 Ft/liter (szeszadóval, 50%-os pálinkánál) 
Békési Pálinka Centrum, Békés, Ady u. 1.:   2.460 Ft/liter (szeszadóval, 50%-os pálinkánál)

Folyamatos akciók, friss információk: www.bekesipalinka.hu
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A TE ORSZÁGOD.
A TE HANGOD.

NEMZETI KONZULTÁCIÓ  
A KORONAVÍRUSRÓL
ÉS A GAZDASÁG ÚJRAINDÍTÁSÁRÓL

Készült Magyarország Kormánya megbízásából.

Mondja el Ön is véleményét! 
Kérjük, vegyen részt a Nemzeti Konzultációban! 

A NEMZETI KONZULTÁCIÓ 1. KÉRDÉSE

u A járvány újabb hulláma esetén Ön az alább  
javasolt intézkedések közül melyiket támogatná? 

• Kijárási korlátozás bevezetése 

• Távolságtartás elrendelése

• Maszkviselés elrendelése 

• Országhatárok lezárása

• Az oktatási intézmények bezárása,  
és áttérés a digitális oktatásra 

• Rendezvények korlátozása

• Védett idősáv a 65 év  
felettieknek 

• Védekezéshez szükséges eszközök 
kivitelének korlátozása

• Ingyenes parkolás

MK_koronavirus_konzultacio_213x275mm_4.indd   1 2020. 06. 30.   14:57
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Erősebb a félelemnél
John C. Maxwel szerint ,,A tűzoltó nem azért rohan be az égő ház-
ba, mert rettenthetetlen, hanem azért, mert az elhivatottsága erő-
sebb a félelménél.” Azt, hogy valóban így van-e, ki lenne elhiva-
tottabb megválaszolni, mint egy tűzoltó. Felkerestem hát Araczki 
Zsoltot, a Békési Önkormányzati Tűzoltóság parancsnokát, egy kis 
beszélgetésre.

- Ön egyszer azt nyilatkozta, 
hogy „Békéshez köt a jelen és a jö-
vő.” No és mi van a múlttal?

- Természetesen a múltam is ide 
köt, az elemi tanulmányaimat is 
itt illetve a megyeszékhelyen vé-
geztem, kizárólag a tűzoltóhivatás 
elsajátítása szólított el a fővárosba 
hosszabb-rövidebb időre, de mind-
végig megmaradtam békési lakos-
nak. Ezen kívül még Békéshez köt 
a családom, a gyerekkori barátsá-
gok és megannyi szép régi emlék.

- Úgy érzem, szereti a kettőssé-
geket, mentőzés és tűzoltás. Melyik 
a szíve csücske és miért?

-  Igazából nem gondolom, hogy 
ez kettősség lenne. Mindig is úgy 
gondoltam, hogy rokonhivatás a 
kettő. A mentőszolgálatnál meg-
szerzett tudást és tapasztalatot be 
tudtam építeni a tűzoltóságnál 
végzett munkámban és fordítva is. 
Habár a tűzoltóság hamarabb jelen 
volt az életemben, a mentőszolgá-
latnál eltöltött 7 év is ugyanolyan 
jelentős a számomra. Mivel a Bé-
kési Önkormányzati Tűzoltóság-
nál magasabb beosztásba kerültem 
és szerettem volna minden figyel-
memet erre fordítani, így két évvel 
ezelőtt búcsút intettem a mentő-
zésnek.  

- Immár két esztendeje tűzol-
tóparancsnok Békésen. Mik a ta-
pasztalatai?

- Az első naptól kezdve kihívás-
ként élem meg. Nem volt egyszerű 
dolgom, hiszen a kinevezésemkor 
az ország legfiatalabb parancsnoka 
voltam, valamennyi önkormány-
zati tűzoltóság parancsnoka közül. 
A kollégáimat 11 éve ismerem, ak-

kor kerültem a szervezethez. Na-
gyon jól működő csapatot alkot-
nak az itt dolgozók. Ez nemcsak az 
alapfeladatok ellátása során mu-
tatkozik meg, hanem számtalan 
plusz, önként vállalt feladat köz-
ben is. Évente közel 200 kárese-
ményhez riasztják a békési tűzol-
tókat. Sokan azt gondolják, hogy 
két bevetés között a tűzoltók csak 
heverésznek a laktanyában. Keve-
sebben tudják, hogy mennyi kép-
zés és gyakorlat kell heti rendsze-
rességgel ahhoz, hogy egy kárese-
mény helyszínén minden jól mű-
ködjön, és mindenki azt tegye, 
amit kell.

- Milyen a kapcsolata a város-
vezetéssel?

- A feladatátvétel zökkenőmen-
tesen zajlott. A városvezetéssel és a 
városi szervezetek vezetőivel, úgy 
gondolom, hogy jó kapcsolatot 
ápolok. Általánosságban elmond-
ható, hogy sajnos sokan még a mai 
napig nem tudják, hogy Békésen 
folyamatosan készenlétet ellátó, a 
nap 24 órájában riasztható tűzol-
tóság működik.

- Ha tűzoltó, az emberek rögtön 
valamilyen tűzesetre gondolnak, 
pedig… Mikor hívhatjuk a tűzol-
tókat?

- A tűzoltóság feladatait felso-
rolni teljes szélességben talán lehe-
tetlen is. A tűzoltóság alapfeladata 
a tűzoltás, életmentés, viharkárok 
felszámolása, mélyből és magas-
ból mentés, közlekedési balesetek-
nél történő beavatkozás, épület-
omlás, veszélyes anyaggal kapcso-
latos beavatkozások, gázszivárgás 
vagy robbanásveszély elhárítása is. 

Ha röviden szeretném összefoglal-
ni, akkor a Békési Önkormányza-
ti Tűzoltóság az év minden napján 
a lakosság védelmében áll minden 
olyan veszély elhárítása során, ami 
a tűzoltók szakfelszerelését és szak-
tudását igényli.

- Gondolom, akad olyan hívás 
is, mikor nem önök az illetékesek. 
Ebben az esetben mit tudnak ten-
ni?

- Valóban akad olyan hívás is, 
mikor mi nem tudunk intézked-
ni, hiszen nem a mi hatáskörünk. 
Szerencsére ez a központi hívószám 
bevezetése óta egyre ritkább, már 
ott megszűrik a segélyhívást illeté-
kességi szempontból. Ha közvetle-
nül hozzánk fut be téves hívás, út-
baigazítjuk a hívó felet, hogy hova 
forduljon a problémájával, de van, 
hogy már a telefonos segítség is ele-
gendő a gond megoldásához.

- Az idei első félévre a szélsősé-
ges időjárás volt jellemző. Mennyi-
ben érintette ez az önök munká-
ját, mely események voltak a leg-
gyakoribbak?

- Január és február hónapban 
volt kiemelkedően sok az időjá-
rással összefüggő káresetek száma. 
Ezek általában fakidőlések, vagy a 

szél miatt megrongálódott ingat-
lanokban történő beavatkozások 
voltak. Sajnos elmondható, hogy a 
szélsőséges időjárás okozta kárese-
mények száma évről-évre emelke-
dik.

- Nem éppen veszélytelen a fog-
lalkozása. Hogyan viseli ezt a csa-
ládja?

- Nem veszélytelen, de a mai vi-
lágban melyik hivatás mondható 
annak?! Aki tűzoltónak áll, az a ki-
hívást és valahol mélyen ezt a kis 
veszélyt keresi. Alapos felkészülés-
sel és jó kiképzéssel a veszély mér-
téke azért jelentősen csökkenthe-
tő és szem előtt tartjuk a tűzoltók 
hitvallását: „Erős kar, bátor szív, 
testvéri szeretet!” A családom ter-
mészetesen (remélem) félt, de elfo-
gadták a döntésemet és támogat-
nak mindenben.

- Mivel csökkenti a megnöveke-
dett adrenalin szintet és a fáradt-
ságot?

- Aki huzamosabb ideje végzi ezt 
a hivatást, már megszokta, hogy ri-
asztás során a másodperc tört része 
alatt önti el az adrenalin. Ha meg-
felelően kezeljük, akkor ezt a hely-
zetet az előnyünkre lehet fordítani, 
így nem feltétlenül szükséges csök-
kenteni.  A fáradtságot csak aktív 
pihenéssel lehet csökkenteni, ezt az 
időt a párommal szeretem eltölte-
ni.

- Mit vár a jövőtől? Tervek, ál-
mok?

- A jövőben is szeretném a je-
lenlegi beosztásomat a legjobb tu-
dásom szerint ellátni. Szakmailag 
fontos tervem, hogy a technikai fel-
tételeket folyamatosan javítsuk, és 
a lakosságot minél jobban megis-
mertessük a tűzoltóság munkájá-
val. Magánemberként pedig még a 
családalapítás, vagy pontosabban a 
családbővítés előtt állok.  Gugé

Következő beszélgetőtárs: Rochy Ág-
nes, kézműves. 

békési sorsok, ékési arcokB
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NEVEZÉSI LAP
BÉKÉS TORTÁJA – gasztronómiai verseny

TORTA NEVE / FANTÁZIANEVE:  ..............................................................

NÉV:  ...............................................................................................................

LAKCÍM:  ........................................................................................................

TELEFON:  .....................................................................................................

E-MAIL:  .........................................................................................................

Az elkészített torta kritériumai: 20 cm átmérőjű, kerek torta, küllemében 
és díszítésében Békéshez köthető, nem tartalmazhat különleges alapanyagot és 
nem ehető díszeket a dekoráció sem. Az idei téma a dió, amely alapanyag-
ként valamilyen formában jelenjen meg benne. Egy versenyző maximum 
két tortával nevezhet.

A szakmai zsűri tagjai:  Nagy Lajos, Lagzi János, Juhász Zoltán 
cukrászmesterek

Nevezési határidő:  2020. július 19.

Nevezések benyújtásának helye:  Békési Polgármesteri Hivatal 
(5630 Békés, Petőfi u. 2.)

A borítékra írják rá: „BÉKÉS TORTÁJA”

Dátum: 2020. ................................  Aláírás:  ..........................................

Kérjük, aláírás előtt X jellel adja hozzájárulását az adatkezeléshez!
Adatvédelmi tájékoztató
A megadott személyes adatok kezelése az Általános Adatvédelmi Rendeleten (GDPR) 
alapszik. A Szervező (Békési Polgármesteri Hivatal – 5630 Békés, Petőfi u. 2.) a szemé-
lyes adatokat csak és kizárólag a Békés Tortája elnevezésű gasztronómiai versenyben való 
részvétel céljából használja fel, harmadik fél rendelkezésére nem bocsátja azt. A verseny 
lezárását követő 2 hónapon belül az adatokat a Szervező megsemmisíti. 

 Hozzájárulok, hogy a megadott személyes adataimat a Békési Polgár-
mesteri Hivatal a fenti feltételekkel kezelje. 





Lépések
/polgármesteri jegyzet/

(Folytatás az 1. oldalról)
Ülésezésünk fő témája az új lakásrendelet volt, melyet hosszas előké-

szítő munka után terjesztettünk a testület elé. Előtte többek között kon-
ferenciát szerveztünk öt környékbeli város ezirányú tapasztalatairól és 
több bizottsági ülésen tárgyaltuk a felmerülő javaslatokat, észrevételeket. 

A rendelet lényege a város vagyonával történő felelős gazdálkodásban 
és a lakások igazságosabb elosztásában rejlik, amely az egész lakosság ér-
dekeit szem előtt tartja. Megszűnik az eddigi hosszú várólista, ehelyett 
minden egyes lakásra pályázatot írunk ki, melyet összetett és több té-
nyezőt is figyelembe vevő szempontrendszer szerint értékelünk majd. 
A lakásokat szociális és piaci alapon lehet majd bérelni, az előbbiben a 
rászorultsági, míg az utóbbiban a gazdasági szempontok kerülnek előtér-
be. A bérleti díjakat - követve az elmúlt évek piaci folyamatait - emeljük 
majd, ám azok még mindig a piaci ár alatt maradnak.

A júniusi időjárás több szempontból is próbára tette a várost, a lehullott 
csapadékmennyiség időnként rendkívüli módon igénybe vette az árko-
kat, csatornahálózatot. Sok közös munkára van még szükség ahhoz, hogy 
a rendszer felkészült legyen a rapszodikus időjárásra, de lényeges, hogy az 
ingatlanok előtti árkok, átereszek karbantartása a lakók feladata, olyan 
kötelezettség, mely az egész hálózat működését meghatározza. Az árkok 
egyre gyakoribb befedése nagymértékben korlátozza a tárolókapacitást.

A mostanság megnövekedett vízmennyiség pedig sajnos kedvezett a 
szúnyogpopulációnak, a frissen kikelt rovarok sok kellemetlenséget okoz-
nak városunkban. A kialakult helyzetben igen szigorú uniós rendelkezé-
sek szabályozzák a gyérítés módjait, amely immár repülőgépről tilos, a 
földi védekezés vegyszereit pedig szigorúan korlátozza a vonatkozó rende-
let. Fontos tudni, hogy a gyérítést a területileg illetékes katasztrófavédel-
mi igazgatóság szervezi és rendeli meg, nem az önkormányzat.

A fentiekhez hasonló helyzetek nagymértékű alkalmazkodást kíván-
nak, megoldásuk mindannyiunk érdeke, köszönet ezért minden egyes bé-
késinek, aki hivatásszerű vagy társadalmi szerepvállalásával segíti ezen 
feladatok megoldását. Mindemellett természetesen folyik választási prog-
ramunk megvalósítása is. Így érkezik Dankó Béla országgyűlési képvise-
lő úr közreműködésével mintegy 180 millió forint, melyet nagyobbrészt 
utak aszfaltozására, valamint békési műemléképületek állagmegóvására 
fordíthatunk majd. 

Bízom benne, hogy ha csak egy-két téma erejéig is, de sikerült rá-
irányítanom a figyelmet néhány aktuális kérdésre, melyeket lényegesnek 
tartok az elmúlt hónap történései közül. Megosztva őket hiszem, hogy 
ezekről közösen gondolkozva, ötletelve együtt haladhatunk tovább közös 
célunk: Békés boldogulása felé.

Kálmán Tibor

Újra elérhető a mozgás- 
korlátozottak ügyfélfogadása

A Mozgáskorlátozottak Békés Megyei Egyesületének Békési Helyi 
Csoportja értesíti a tagtársakat, érdeklődőket, hogy a koronavírus mi-
att elrendelt járványügyi veszélyhelyzet elmúltával, június 29-től újra 
személyesen elérhetőek. 

Ügyfélfogadás kedden és pénteken 8 órától 12 óráig a Polgármes-
teri Hivatal lapos tetejű épületének 21-es irodájában. Telefon: 0036-
70/334-3397, 0036-20/567-1461. 

Új ügyvezető igazgató 
a BKSZ-nél

Békés Város Képviselő-testülete 
július elsejével három évre Nánási 
Lászlót bízta meg a kommunális, 
környezetvédelmi és közszolgálta-
tási feladatokat ellátó Békési Kom-
munális és Szolgáltató Kft. ügyve-
zetői feladataival. Polgár Zoltán 
alpolgármester a szavazás után el-
mondta, hogy a korábbi ügyvezető, 
Váczi Julianna közös megegyezés-
sel távozott április végén. Ezt kö-
vetően Szabóné Szabó Erzsébet lát-
ta el a feladatokat, akinek a megbí-
zatása június végéig szólt. Nánási 
László fiatal, ambiciózus személyi-
ségével a remények szerint új len-
dületet visz majd az önkormányza-
ti tulajdonú cégeink irányításába. 
Mindezidáig a Békési Járási Hi-
vatal gépjármű ügyintézője volt. 
A több nyelven beszélő, 29 éves 
új ügyvezető igazgató a Nemzeti 

Közszolgálati Egyetem Európai és 
Nemzetközi Igazgatás mesterkép-
zésén végzett, és hamarosan jogi 
diplomát szerez. 

Nánási László.
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- Milyen út vezetett el oda, ahol 
most tartasz?

- Igazság szerint zeneileg szinte 
magától értetődő volt, hogy előbb 
vagy utóbb az élet erre a pályára 
fog sodorni valamilyen formában. 
A szintén zenész Édesapám ré-
vén hamar bele tudtam kóstolni az 
éneklésbe. Többször jelentkeztem 
énekversenyekre, amik megerősí-
tettek abban, hogy a jó utat válasz-
tottam.

2014-ben, kisfiam születése után 
ez a hobbi természetesen háttérbe 
szorult, de három évvel ezelőtt új-
ra a mindennapjaimmá vált a ze-
ne. Itt köszönném meg a szüleim-
nek, hogy mindenben segítenek és 
támogatnak. 

- Mit tartasz az eddigi legna-
gyobb sikerednek?

- Családilag természetesen a 
hatéves kisfiamat, aki nagyon sok 
mindenre megtanított az elmúlt 
években. Egy igazi vidám kis ener-
giabomba, aki mellett nem lehet 
unatkozni. Zeneileg a 2013-ban 
megrendezett Én hangom ének-
verseny első helyét, illetve hogy 
megtaláltam Antovszki Tamás ve-
zetésével az Antovszki Band zene-
kart, ahol már három éve lehető-
ségem van zenélni négy különösen 
tehetséges zenésszel. 

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

- Bízom benne, hogy a zene ak-
kor is jelen lesz az életemben, de 

mivel családcentrikus embernek 
tartom magam, így örülnék, ha ad-
digra az a bizonyos „amerikai álom-
szerű élet”: férj, gyerekek, kutya, 
macska, kertes ház megvalósulna. 

A Stafétát Zsombok Rékának adom 
tovább.

NÉVJEGY
Név: Rácz Renáta 
Foglalkozás: szakápoló, énekes 
Kedvenc zene: Lara Fabian - Wonderful life
Kedvenc film: Holiday
Kedvenc étel, ital: tárkonyos csirkeraguleves, zero cola Kedvenc hely: ahol a barátaimmal lehetek 
Kedvenc időtöltés: éneklés, kirándulás

Staféta
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Rovatgazda: 
Serfecz DávidEbédrendelés

A Békési Polgármesteri Hi-
vatal konyháján, munkanapo-
kon házias ételekből készített 
napi menü igényelhető elvitel-
re. (Kiszállítást nem vállalnak.) 
Igényléseiket a hivatal nyitva-
tartási ideje alatt minden nap 
14 óráig tehetik meg személye-
sen vagy telefonon. A kedvez-
ményes menüre való igényüket 
a szociális szolgáltató központ-
ban jelezhetik, a Jantyik u. 1. 
szám alatt. A Békési Polgár-
mesteri Hivatal konyhája tele-
fonszáma: 66/411-011, 170-es 
mellék (Csorba János konyha-
vezető).

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

Csak indokolt esetben hívják 
az orvosi ügyeletet! 
Az indokolatlan riasztások száma még mindig nagyon ma-
gas. A lakosok több esetben inkább az ügyeletet riasztják, 
minthogy felkeressék a település szakrendelőjét, ezzel hat-
ványozódik az indokolt, gyors ellátását igénylő eseteknél a 
késedelmes ellátás veszélye. A lakosok részéről fokozottabb 
mérlegelést igényel, hogy tényleg csak indokolt esetben hív-
ják az ügyeletet, egyéb esetekben a szakrendelők ellátásait 
vegyék igénybe.   

Városunkban 2014 óta az Al-
föld Ambulance Kft. végzi az or-
vosi ügyelet ellátását, tizenkét or-
vos alkalmazásával. A békési or-
vosi ügyelet vegyes ügyeleti rend-
szer, hétvégén igyekeznek olyan 
orvosokat alkalmazni, akiknek 
napi rutinjuk van a felnőttek és a 
gyermekek ellátásában egyaránt. 
Jelenleg a Központi Orvosi Ügye-
let Békés, Murony, Tarhos és Bél-
megyer településeken látja el fel-
adatait. Az elmúlt több mint öt 
évben mintegy 32 ezer betegel-

látás történt, Békés megye leg-
forgalmasabb ügyeleteként mű-
ködik. Mindemellett az ügyele-
ti szolgáltatással kapcsolatosan 
mindösszesen egyetlen panasz ér-

kezett, amelyet kivizsgáltak és 
nem találtak jogosnak. Az Alföld 
Ambulance Kft. a gyógyszerek és 
gyógyászati segédeszközök tekin-
tetében a minimálisan előírtnál 
jóval nagyobb mennyiséget bizto-
sít az ügyeleti munkához, melyet 
csak indokolt esetben használ fel. 
Az ügyeletet ellátó orvosok a bé-
kési önkormányzat tulajdonában 
lévő gépjárművel jutnak el a beje-
lentések helyszínére. 

Kérjük, hogy csak indokolt eset-
ben hívják az ügyeletet! 

„Részeg 
szemüveg”

A Békési Rendőrkapitányság 
az ittas vezetés visszaszorítása ér-
dekében kampányt hirdet. Az ér-
deklődőknek szeretnék bemutatni 
játékos feladatok végrehajtása al-
kalmával az úgynevezett „részeg 
szemüveget”. Ennek kipróbálása 
során szembesülhetnek vele, hogy 
milyen veszélyeket rejt az ittas álla-
potban történő vezetés. Az érdek-
lődőket július 21-én, kedden, 9-11 
óra között várják a piac területén. 

 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.

Lehoczki autómosó és autókozmetika

Békés, Táncsics u. 29/1.
Nyitva: hétköznap 8–17 óráig,

szombaton 8-12 óráig.



Befőttes üvegek eladók. 70/210-19-33.
Szekrénysor, konyhaszekrény, ebédlőasztal el-
adó. 20/57-18-379.
Eladó: kisebb színes tévé, videólejátszó, sok vi-
deofilm, DVD-lejátszó, fenyő polcrendszer, asz-
talok, székek, vas nyúlketrec, kültéri ajtó tokkal, 
beltéri üveges ajtó. Nagy üveges teraszajtó in-
gyen elvihető. 70/216-37-03.
Eladó: előszobafal cipőtartóval. Aprójószágot ér-
tékegyeztetéssel beszámítok. Irányár: 6000 Ft. 6 
db felújított kerti retró szék eladó, vagy csere is 
érdekel. Érd.: 30/29-97-907.
Hungaropán üvegezésű fatokos ablak különböző 
méretben, alig használt 15 l-es gázbojler, hátsó kifo-
lyású Alföldi WC-csésze eladó. Tel.: 30/685-49-77.
Nyolc részből álló, jó állapotú szekrénysor el-
adó. Érd.: 70/619-03-01.
Modern, barna színű kihúzhatós kanapé jó álla-
potban két párnával eladó. Irányár: 38 ezer Ft. 
Érd.: 70/216-37-03.
Veszek: lemez mosófazekat, lemez mosóteknőt, 
húsdarálót, lemez gyermekfürdőkádat, fatalics-
kát, fa kiskocsit, rézmozsarat, vasmozsarat, 
réz mérlegtányért, köcsögöket, kanapét, fenyő 
szekrényeket. Révész u. 7. Tel.: 66/413-716.
Eladó: hatrészes, fehér, jó állapotú ebédlőbútor 
kihúzhatós asztallal. Irányár: 60 ezer Ft + 25 
ezer Ft az asztal. Érd.: 70/216-37-03, délután.
Veres szilva és besztercei szilva szedéssel el-
adó. 20/355-77-26.
Keveset használt hároméves vegyestüzelésű 
kazán 75 ezer Ft-ért, Hajdu Energomat mosógép 
10 ezer Ft-ért eladó. Tel.: 30/494-81-05.
Eladó: VRF-530-as vízszintes gatterfűrész pia-
ci lehetőséggel kihasználatlanság miatt kedvez-
ményesen, valamint vasipari keretes fűrészgép, 
ipari ponthegesztő. Irányár: 250-750 ezer Ft. Tel.: 
20/520-15-40.
Gyulán eladó: kétszárnyú fakapu hat kerítésbetét-
tel, NB méhkaptár, méhészeti kellékek, 720 ml-es 
befőttes üvegek lapkával. Tel.: 30/648-39-12.
Eladó: német masszázsfotel, ivóvíztisztító új-
szerű állapotban, munkaasztal székkel, súlyzó-
pár, fűrészek, műanyag bödönök. Tel.: 30/272-
43-50.
Vásárolnék régi, disznótoros asztalt, hústokot, 
lócát, padot, gyaluasztalt, satupadot, tejes ha-
gyatékot. Tel.: 30/245-6925.
Kézi hajtású, megkímélt szőlőzúzó eladó. Irány-
ár:10 ezer Ft. Fehér hintaszék megkímélt állapot-
ban eladó. Apró jószágot pucolva beszámítok. 
Érd.: 30/29-97-907.
Eladó: Lehel 120 l-es hűtőszekrény, üvegpoha-
rak, lábasok, dísztárgyak, nippek, nyújtódeszka, 
képek, tükrök, fotel, elektromos orgona-zongo-
ra, csempézett asztali sparhert, 2 db fali kis-
szekrény. Érd.: 70/216-37-03, délután.
Eladó: 28-as női kerékpár, gázpalack, fekete-fe-
hér tévé, csillárok, asztalok, fotelok, jó kereszt-
fűrész, nagy gereblye, nagy fogas, jó mázsa, régi 
szobabútor, befőttes üvegek, női ruhák. Rákóczi 
u. 18.
Szúnyoghálós ajtók, fehér harmonika ajtók, sze-
mélykocsira csomagtartók és szélterelő eladó. 
30/530-96-23.
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Ingatlan 2 millió forintig

Lakható kis hétvégi ház gyümölcsöskerttel 
Békés-Rosszerdőn eladó. Irányár: 1,8 millió Ft. 
Érd.: 20/39-23-450, 66/634-372.

Ingatlan 2-5 millió Ft között

780 m2-es telken, felújításra szoruló kis ház te-
lekáron eladó, 2,5 millió Ft-ért. Csak készpénzes 
vásárlás lehetséges. 30/30-57-955. 

Ingatlan 5-7 millió Ft között

Csatárkertben tanya eladó kövesút mellett 6 mil-
lió Ft-ért. Tel.: 30/96-18-765.
Mátra utcai régi típusú, egyszobás, de nagy te-
lekkel rendelkező házamat elcserélném tömbla-
kásra. Irányár: 7 millió Ft. Érd.: 30/402-26-37.

Ingatlan 10 millió Ft fölött

Irányi utcában kétszobás ház eladó 12 millió Ft-
ért. Tel.: 30/96-18-765.
Rákóczi u. 17. számú kertes ház eladó 12 millió 
Ft-ért. Érd.: 30/24-49-299.
Jó elosztású, háromszobás családi ház eladó a 
Tompa utcában. Nappali, műhely, garázs. Irány-
ár: 13,5 millió Ft. Érd.: 70/241-82-97.
Ady 12-ben II. emeleti, erkélyes, háromszobás 
lakás eladó 13,5 millió Ft-ért. Tel.: 20/326-79-26.
Malomvégesi részen kétszintes, 120 m2-es, 3,5 
szobás, két fürdőszobás, gáz+vegyestüzelésű 
családi ház eladó. Nyolcmillióig ingatlant beszá-
mítok. Irányár: 13,99 millió Ft. Érd.: 70/216-37-
03, délután.
Háromszobás+nappalis, 140 m2-es családi 
ház eladó a Posta utcában. Irányár: 18 millió Ft. 
Tömblakásra csere érdekel. Érd.: 70/385-78-70.
Gyulán 2,5 szobás, összkomfortos, 76 m2-es 
családi ház garázzsal, melléképületekkel, gon-
dozott kerttel eladó. Irányár: 18 millió Ft. Tel.: 
30/648-39-12.
Málna utca végén, kertkapcsolatos háromszo-
bás, költözhető, kétgarázsos, jó állapotú ház el-
adó 21,9 millió Ft-ért. Érd.: 30/55-243-77. 

KIadó INgatLaN
Egyszobás, második emeleti, bútorozott lakás 
igényesnek kiadó. 70/21-60-092.
Dolgozó, tiszta, káros szenvedélytől mentes nő-
nek kertes háznál albérlet kiadó. Tel.: 70/216-37-
03, délután.

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

INgatLaN 

TiszTElT olvAsóiNk! 
lapunkban kizÁRólAG olyan 

ingatlanhirdetéseket te szünk kö zé, 
amelyben FElTÜNTETik 

Az iN GATlAN iRÁNYÁRÁT is.  
Megértésüket köszönjük.

Kert, sZáNtóFöLd
Szécsénykertben 1040 m2 kert eladó fúrt kúttal 
és villannyal. Érd.: 20/285-18-50.
Borosgyánban, a 470-es főút mellett 2724 m2 
terület eladó. Víz, villany bekötése megoldható. 
Tel.: 70/77-34-336.

Jármű, alkatrész

Régi motorokat keresek, vásárolok: Sim-
son, MZ, Jawa, Pannónia, stb. Telefon: 
0036-20/572-51-42.

1,3-as Fiat Uno diesel motorra eladó. Műszaki 
2020. augusztusig érvényes. Érd.: 70/77-34-336.
MTZ traktorra alkatrészek eladók. Tel.: 66/411-
857, este.
Műszakizott lakókocsi teljes felszereltséggel 
(klíma, mikró, tévé, hűtő, aggregátor, elősátor, 
kempingbútor, WC) eladó. Irányár: 750 ezer Ft. 
Tel.: 20/520-15-40.

áLLat
5 db japán tyúk és egy kakas eladó. Érd.: 
66/410-204.
Július 4-én kelt gyöngyösök eladók. Fürjtojás 
keltetéshez vagy étkezésre, valamint étkezési és 
keltetni való tyúktojás eladó. Tel.: 30/858-19-11.
Hathetes előnevelt csirkék eladók. Tel.: 30/279-
46-96. 
Választási malac eladó. Tel.: 70/240-73-50.
Fejős kecske, kiskecskék eladók. Tel.: 66/634-
507.

társkeresés
Látássérült, zárkózott, komolyzenét kedvelő, 27 
éves békési fiatalember feleséget keres. 70/268-
68-15.
67 éves nő vagyok. Férfitársam keresem 70 
éves korig. Kalandorok kíméljenek. 70/292-35-
74.
23 éves fiatalember párját keresi komoly kap-
csolatra. Tel.: 70/539-52-90.

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

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

MuNKát Keres, ajáNL
Kerti munkát, házkörüli munkát, segédmunkát 
keresek. 70/519-87-54.

Takarítói munkát keresek magányszemélyeknél, 
vállalkozásoknál, cégeknél. Tel.: 20/430-99-66.
Idősgondozói munkát, vagy részükre besegítői 
munkát keresek. Tel.: 70/539-52-90.
Kisnyugdíjas nő négy órában könnyebb fizikai 
munkát keres. Állandó, nem alkalmi munka ér-
dekel. Tel.: 70/216-37-03.

egyéb 

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

Eladó 4 db fotel, világos színű újszerű gardrób-
szekrény, sötét színű tálalószekrény, rekamié, 
heverő és egyéb bútorok. Tel.: 30/65-52-515.
Vásárolnék 2 dl és 5 dl szódásüveget, szerszá-
mokat, 22 és 32 húsdarálót, háború előtti pénz-
érméket, katonai tárgyakat. Tel.: 30/245-6925.
Meggy fáról, szedéssel eladó. Érd.: Rákóczi u. 18.
Többfajta rádió eladó alkatrésznek, egyben, ol-
csón. 5kW-os cirkula (70 cm) eladó. Tanyasi jó-
szágot pucolva beszámítok. Irányár: 60 ezer Ft. 
Érd.: 30/29-97-907.
Vadonatúj, rozsdamentes, egymedencés, csur-
gatós mosogató eladó. Érd.: 70/532-46-97.
12 kalapácsos takarmánydaráló 220 V-os motor-
ral vagy motor nélkül eladó. Tel.: 70/77-34-340.
360 cm átmérőjű trambulin eladó. Irányár: 25 
ezer Ft. Baromfit értékegyeztetéssel beszámítok. 
Érd.: 30/29-97-907.
Működőképes, 70 cm képátlós színes tévé táv-
irányítóval eladó. Tel.: 30/85-81-911.
Gyulán eladók leánderek, hibiszkusz, citromfa, 
babérlevélfa. Érd.: 30/648-39-12.
Eladó: kukoricadaráló, kukoricamorzsoló, 
slag, bográcstartó kovácsoltvas nyárssal. Tel.: 
30/272-43-50.
5 kg-os nagykalapács és 5 tonnás olajemelő el-
adó. Tel.: 66/411-857, este.
Alig használt, 20-as gyermekkerékpár eladó 20 
ezer Ft-ért. Tel.: 70/539-52-90.

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: július 21. kedd 12 óra

ingyenes apróhirdetés!

Apróhirdetések

A HARILA - PLUSZ KFT 
újra várja a kedves ügyfeleit. 

Új hallókészülékek, elemek, 
tartozékok, hallókészülék-tisztítószerek, 

hallásgondozás. 

Telefonos egyeztetés: 
0036-30/984-14-38

Hétfői és csütörtöki napon 
a Rendelőintézetben.

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

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

Akácfa rendelhető. 
Szállítás Békésre és Muronyba! 

Érdeklődni: 06-70/281-09-41 
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Gyulai Szakképzési Centrum 
Ady Endre–Bay Zoltán Szakgimnáziuma 

és Szakközépiskolája
Ingyenes képzési kínálatunk 2020/2021-es tanévre:

ÉREttSÉGiZEttEknEk 
 Informatikai rendszer- és alkalmazás-üzemeltető technikus (2 év)
 Postai üzleti ügyintéző (2 év)
 Logisztikai technikus (2 év)
 Kereskedő és webáruházi technikus (2 év)

AlApfokú vÉGZEttSÉGGEl, 16 Év fElEttiEknEk
 Kereskedelmi értékesítő
 Szociális ápoló és gondozó

iSkolánk jEllEMZői:
Aktív diákélet, sok program  Ösztöndíjrendszer  Biztos elhelyezkedési 
lehetőség, gyors karrier Többletpontot kapsz a szakmai végzettség alapján 
a felsőoktatásban  Tanulmányi utak, kirándulások

jelentkezési határidő: 
Biztosítsd a helyed! Jelentkezz 
minél hamarabb, de legkésőbb 
2020. augusztus 31-ig!

Elérhetőségeink:
http: // www.adybaygyszc.hu
e-mail: 
sarkadszakkepzes@gmail.com
telefon: 66/218-908
vagy 0036-20/314-2323

ADJUNK ESÉLYT 
AZ ÉLETRE NEKIK IS!
Telefon: 70/947-35-04, 

20/399-78-09.  
Honlap: 

www.bekesiallatvedok.hu

Adószám: 
18392607-1-04.

folyamatosan induló e-learning tanfolyamok
Bejelentkezés telefonon:

Pogoszov Miklós +36-20/312-35-96

Világszínvonalú hajtetoválási 
technika Békésen!
Az általam alkalmazott mikropigmentációt, más néven hajtetoválást – 
melyet a világ számos országában alkalmazzák a legnagyobb minősé-
get 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 szokvá-
nyos testtetoválás, mert nem a bőr mélyébe juttatjuk a pigmen-
tet, csak a hám és irha határára, egy speciális tűvel, ezért fájda-
lommentes a kezelés. 
A haj mikropigmentációval a tökéletesen élethű, frissen levágott 
haj borostás hatását hozzuk létre.
Napjainkban sajnos nagyon gyakori a női hajhullás is, amely eset-
ben hajsűrítést végzünk. A hajszínnel egyező pigmentet tetováljuk 
a hajhiányos fejbőrbe, így nem tűnik elő a fehér, hajhiányos fej-
ből. Ennek eredményeként sokkal sűrűbbnek látszik a haj. Gyak-
ran 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 
MINDEN HAJVESZTÉSI PROBLÉMÁRA!
Személyes konzultáció ingyenes!
PANKOTAI DÁNIEL
Telefon: 20/352-85-88 
Cím: Békés, Széchenyi tér 8. Web: www.skalptetovalas.hu
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A TE ORSZÁGOD.
A TE HANGOD.

NEMZETI KONZULTÁCIÓ  
A KORONAVÍRUSRÓL
ÉS A GAZDASÁG ÚJRAINDÍTÁSÁRÓL

Készült Magyarország Kormánya megbízásából.

Mondja el Ön is véleményét! 
Kérjük, vegyen részt a Nemzeti Konzultációban! 

u A koronavírus-járvány a világ sok országában  
az egészségügyi rendszer összeomlását eredmé-
nyezte. Magyarországon sikerült a járvány terjedését  
lelassítani, ezzel időt nyertünk, hogy az egészségügyi rend-
szert kellően felkészíthessük. Ugyanakkor egy újabb járvány-
hullám veszélye továbbra is fennáll.  

Ön egyetért-e azzal, hogy a járványügyi készültséget mind-
addig fenn kell tartani az egészségügyben, amíg fennáll a jár-
vány visszatérésének kockázata?

A NEMZETI KONZULTÁCIÓ 2. KÉRDÉSE

MK_koronavirus_konzultacio_213x275mm_4.indd   2 2020. 06. 30.   14:58
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Újraszentelték a murvahelyi Jantyik-kápolnát
Július 4-én kápolna újraszentelésre gyűltek össze a római katolikus hívek és az érdeklődők 
a Békéstől három, Muronytól mintegy másfél kilométerre lévő Jantyik-kápolnához. Pályá-
zati pénzből sikerült az elmúlt hónapokban felújítani a romos állapotú szent helyet, melyet 
ekkor adtak át és szenteltek újra.

A korábban a helyi jelentőségű védett épí-
tett értékek közé felvett, klasszicista stílusú ká-
polnát 1861-ben emelte id. Jantyik Mátyás és 
neje, Kutyik Mária, a család korábbi birtokhe-
lyén. A picike, mindössze 12 négyzetméter alap 

területű helyiség egyszerű berendezésű, benne 
mindössze egy Mária szobor található, karján a 
kis Jézussal. A kápolna Szűz Mária, a Menny-
ország Királynőjének tiszteletére épült. Egykor 
harang is volt benne, amely jelezte az imádko-
zás idejét a Jantyik-birtok lakóinak, azonban a 
harangot az első világháború idején hadi célok-
ra elvitték és beöntötték. 

Ezekről Szigeti Antal, a Békéscsabai Belvárosi 
Római Katolikus Plébánia plébánosa beszélt kö-

szöntőjében. A muronyi fília ehhez a plébániá-
hoz tartozik, amely a javarész európai uniós pá-
lyázati forrásból megvalósuló beruházáshoz az 
önerőt biztosította, és a szentelési ünnepséget is 
megszervezte. A felújításhoz vállalkozók és ma-

gánszemélyek úgyszintén hozzájárultak adomá-
nyaikkal, és a korábban vadregényes környezet 
rendezéséhez, parkosításához nagyon sok órányi 
önkéntes munkát végeztek el. A kápolna-felújí-
tás kivitelezését megyei szakemberek végezték: a 
kőműves munkákat és a szobor restaurálását Sza-
kács Árpád kőműves, míg az évtizedeken keresz-
tül egy magánszemély által őrizgetett míves ko-
vácsoltvas kerítés felújítását Harangozó Balázs. 

- Közös összefogással megmentettünk egy 
emlékhelyet, amely a jövőben nem pusztán ide-
genforgalmi nevezetesség, hanem méltó zarán-
dokhely is lesz – fogalmazott Szigeti Antal plé-
bános, aki a kápolnát körüljárva szenteltvízzel 
megáldotta azt. 

Az ünnepség - melyre több száz hívő jött el 
szerte a megyéből - később szentmisével folyta-
tódott, melyen Esiobu Anayo Augustus, vagyis 
Ágoston atya, a békési katolikusok plébánosa 
mondott szentbeszédet. Ebben a hívek szívére 
helyezte az Irgalmasság és Reménység Anyjá-
nak, Szűz Máriának a helyes tiszteletét. 

Szegfű Katalin

Felújítás előtti állapotában így nézett ki a kápolna. a Jantyik-kápolna az átadás előtti napokban.

sok-sok hívő zarándokolt el a kápolna újraszente-
lő ünnepségre és szentmisére a murony közelében 
fekvő szent helyre. szabó István felvétele.

A KáPolNAéPíttEtő 
JANTyIK cSALÁdRóL

A Felvidékről származó Jantyik család az 1800-as 
évek elején Csabáról költözött Békésre és földművelés-
sel foglalkoztak. Id. Jantyik Mátyás volt az, aki a csa-
ládból elsőként hírnevet szerzett, ugyanis a város bí-
rájává választották a XIX. század közepén. Hivatali te-
kintélyével, személyes vagyonával patronálta az iskolai 
oktatást, az egyházat. Fia, Jantyik Mihály - aki gazdálko-
dott és építészetet tanult - építtette a békési római ka-
tolikus „Üdvözítő mennybemenetele” temetőkápolnát, 
amit 1857-ben szenteltek fel. A most felújított murvahe-
lyi kápolnát felirata szerinte az apja, id. Jantyik Mátyás 
és annak felesége, Kutyik Mária építtette 1861-ben. 

A család neve elsősorban 
a festőművészként hírnevet 
szerzett Mátyás miatt ismert 
mindmáig, akiben minden bi-
zonnyal a legelső és legjelen-
tősebb itt született festőmű-
vészt tisztelhetjük. A rendkívüli 
rajztehetség mestere nagyon 
fiatalon Orlai Petrics Soma, 
később Székely Bertalan és 
Lotz Károly volt. Mindössze 18 
évesen Munkácsy Mihály ke-
ze alatt a párizsi Julien Akadémián csiszolhatta tudá-
sát. Hazatérve hírlapillusztrátorként dolgozott, grafikái 
messze kiemelkednek a kor átlagából. Számos külföl-
di útja eseményeit megörökítő élethű, aprólékosan ki-
dolgozott rajza mellett békési témájúak is napvilágot 
láttak a rendkívül népszerű Vasárnap Újság hasábjain. 
1895-ben visszaköltözött Békésre. A család murvahelyi 
birtokán építtetett magának műtermet, amely még ma 
is áll (magtárnak használják). Itt születtek legfontosabb 
alföldi ihletésű táj- és életképei. Festményeivel időnként 
országos sikert aratott. 1901-re készült el az a két tör-
ténelmi témájú, monumentális falképe, melyek ma is 
megcsodálhatók az Országház főrendi termében. Je-
lentős továbbá Jantyiknak a fiatalkori Kossuthot ábrá-
zoló portréja, amely jelenleg a Városháza emeleti dísz-
termét ékesíti, és a Szentháromság Plébániatemplom-
ban látható, a megfeszített Jézust ábrázoló festménye. 
Mindössze 38 évet számláló élete során mindig mar-
cangolta az önvád és a kétely, hogy elég tehetséges-e. 
Vesebetegségben hunyt el Békésen. Korai halálával so-
kat veszített a magyar művészet. Halála után egy évvel 
a Köröshát utcát Jantyik Mátyásról nevezték el, szülő-
háza máig áll. Boros Péter által elkészített mellszobrát a  
ház közelében hat éve adták át. Jantyik Mátyás nevét 
múzeumunk 1971-ben vette fel, amely jelentős gyűjte-
ménnyel rendelkezik festményeiből és rajzaiból. 2014-
ben, a művész halálának 150. évfordulóját emlékévvel 
ünnepelte meg Békés. 
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Laca és a Sünlakoma...
Ahogyan a képek körül for-

golódott Laca és hallgatta tátott 
szájjal a történeteket, észrevette, 
hogy hirtelen megnyúlt az asz-
tal széltében és hosszában is, szó 
szerint kikerekedett, mint Nagy-
papa hasa a vasárnapi ebéd után. 
Apró kezek sündörögtek körü-
lötte, kis tányérokat, szalvétákat 
és poharakat helyeztek az asztal 
szélére körbe. Mindegyiket egy 
kis eper díszítette. Ez volt a Sün 
család és e hatalmas gyümölcsös 
kert védjegye. A nagy gyümöl-
csös tál középen maradt, szinte 
folytak le róla a szebbnél szebb és 
érettebb gyümölcsök. Nagytüske 
szelte őket falatokra éles bicskájá-
val, hogy mindenkinek jusson be-
lőle. Először az idősebbek, majd a 
fiatalabbak felé indult az osztás, 
mert ugye úgy illik, amióta vi-
lág a világ, hogy az idősebbeké a 
megtiszteltetés, hogy először kós-
toljanak.

Nagy csámcsogások közepette 
Lacáék és a sünmalacok is jól lak-
tak, a szalvéták rongyosra törö-
lődtek, de a szép kockás terítőnek 

kutya baja sem lett, arra minden-
ki vigyázott. A nagy tál szépen ki-
ürült, a malacpocakok pedig szé-
pen megteltek. Már egy falat sem 
csúszott le a torkukon, alig bírtak 
legördülni a székekről, minden-
ki csak az ágyáig jutott, hogy egy 
kis időt hagyjon a malacpocaknak 
az emésztésre. Mert a cucuk és a 
sünmalacok nemcsak a nevükkel 
hasonlítanak egymásra, hanem a 
szokásaikban is, hiszen minden-
ki tudja, hogy a pocak csak úgy 
emészt megfelelően, hogyha ki-
csit lepihen a testünk. Egy kis 
szunyóka és máris folytatódhat a 
móka!

Kedves Olvasóm! A feladatunk ez-
úttal az lesz, amíg pihennek a ma-
lacok, hogy megnézzük a képen lévő 
nagy gyümölcsöstálat, amit most már 
csak a fotón láthatunk, hiszen még egy 
málnaszem, annyi sem maradt belőle, 
s leírjuk, hogy milyen gyümölcsökkel 
teltek meg a malacpocakok, miket lá-
tunk a képen. S mindenki rajzolja le 
egy tetszőleges lapra - bármilyen tech-
nikával - a saját kedvencét!  

Felhő torta 
A sütemény neve szimbolikus: 

utal a könnyedségére, puhaságára 
és krémességére. Azt is mondhat-
nánk rá, hogy egyenesen: mennyei! 
Gluténérzékenyek is fogyaszthat-
ják, mert nem tartalmaz lisztet. A 
cukrot is kiválthatjuk édesítőszer-
rel, ez esetben diétás csúcsdesszer-
tet ehetünk. 

Hozzávalók: 
- 1200 gramm natúr krémsajt
- 4 db egész tojás
- 2 citrom reszelt héja
- 2 evőkanál citromlé
-  2 evőkanál kristálycukor vagy 

Lovely Sweet édesítőszer
- 1 teáskanál vanília kivonat

Elkészítése:
A hozzávalókat egy nagy tálban 

alaposan keverjük össze. Előmele-
gített 160 fokos sütőben kb. egy 
óráig süssük. Akkor lesz jó, ha a 
teteje aranybarna, belül pedig picit 
remeg a krém. Ez a torta hajlamos 
kicsit összeesni, ezért a formában 
hagyjuk teljesen kihűlni. Kínálhat-
juk friss idénygyümölcsökkel. 

Jó étvágyat! 

Rovatgazda: Horváth Hajnalka alkotóművész

Cukrász Álom
Rovatgazda: Mucsiné Fodor Hajnalka mestercukrász

Hajnal-tár
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tisztelt olvasóink!  
Játékra hívjuk önöket. Készítsék el a Cukrász Álom című ro-

vatunkban közzétett sütemények receptjét, majd az elkészített 
ételt fotózzák le, és a fotót tegyék közzé a Békési Újság Facebook-
oldalán, az aktuális recept bejegyzésénél! A legcsábítóbb sütemé-
nyek 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!
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BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

Kohéziós Alap

hirdetmény, sport

Megnyílt a Fáy utcai futópálya
Néhány napja már birtokba 

vehették a lakosok a Fáy utcai 
rekortán futópályát. A műsza-
ki átadás megtörtént, a felület 
megszilárdult, megfelelően ter-
helhető. A pálya funkciója a fu-
tás, a kocogás és a séta.  

 Polgár Zoltán alpolgármes-
ter személyesen is kért mindenkit, 
hogy tartsa be a használati szabá-
lyokat. Nem használ, sőt kifeje-

zetten árt a rekortán borításnak, 
hogyha kerékpárral, görkorcsolyá-
val vagy gördeszkával, rollerrel haj-
tanak rajta. A nordic walkinghoz 
szükséges botok is csak műanyag 
védődugóval ellátva érinthetik a 
pálya felületét – hangsúlyozta. 

A pálya körül van még tenniva-
ló, a füvesítés már megtörtént, és 
a napokban még néhány fát galy-
lyaztak, hogy a futók zavartalanul 

haladhassanak végig a pálya min-
den szakaszán. Az elültetett ren-
geteg csemete sokszorosan pótol-
ni fogja a megvalósítást akadályo-
zó, szükségszerű, kényszerből ki-
vágott néhány fát. 

További jó hír, hogy a Fáy And-
rás utcai parkban található ját-
szótér is újra megnyitotta a ka-
puit, a gyermekek ismét birtokba 
vehetik annak játékait. 

a pihenést, a kikapcsolódást, és az 
egészséget szolgálja városunk zöld 
szigete, új, piros szalagjával ékesítve. 

Klímatudatos Békés
Békés Város Önkormányzata a „Zöld 14” Békés-
Bihar Eurorégió Fenntartható Fejlődéséért Egyesü-
lettel közösen sikeresen pályázott a Környezet és 
Energiahatékonyság Operatív Programban (KEHOP), 
ahogy erről korábban már beszámoltunk. A támo-
gatásból olyan programok kerülnek megrendezésre, 
amelyek Békés város és térségének klímastratégia 
kidolgozását segítik, és a klímatudatosság szemléle-
tét erősítik. 
A klímaváltozás globális környezeti problémája a bé-
kési gyermekek jövőjére is kihat, így fontos őket is 
bevonni, hogy később környezettudatos felnőttek le-
hessenek. Ennek érdekében általános- és középis-
kolások részére logó- és fotópályázatot, illetve óvo-
dások, általános- és középiskolások számára rajzpá-
lyázatot írtunk ki. A logópályázat 2020. június 15-
én lezárult, és a számos beérkezett pályázó közül 
a szakmai zsűri Kovács Emilia Ildikó, a Békéscsabai 
Evangélikus Gimnázium 11.C osztályos tanuló mun-
káját választotta ki. A nyertessel készült interjú el-
olvasható a Klímatudatos Békés Facebook oldalon. 

Meghirdettük a fotó- és a rajzpályázatot is. Három té-
makörben lehet pályázni:

Meleg a helyzet – azaz Klímaváltozás a váro-
somban
Ebben a témakörben olyan fotókat, rajzokat várnak, 
amelyek bemutatják ezen természeti jelenségek 

szépségét, ugyanakkor felhívják a figyelmet a klíma-
változás jelenlétére, hatásaira a városban.

Süt a Nap, menjünk bringázni!
Ebben a témakörben a természetben rejlő megújuló 
energiaforrások (pl. a nap, a föld, a víz, a szél) ere-
jét, szépségét, ezen energiák környezettudatos fel-
használását, illetve a környezettudatos közlekedés 
lehetőségeit és annak előnyeit bemutató alkotáso-
kat várnak.

Négyszögletű Kerek Erdő
Ebben a témakörben olyan pályamunkákat várnak, 
amelyek figyelemfelkeltő módon mutatják be a fák 
elengedhetetlen szerepét városunkban.

Egy pályázó témakörönként legfeljebb 1 pályázatot 
nyújthat be. A pályázatokat legkésőbb 2020. októ-
ber 30-ig lehet benyújtani. A pályaműveket egy 3 fős 
szakmai zsűri értékeli. 
A pályázat nyertese üdülési lehetőséget nyer 2 sze-
mély részére 6 éjszakára Békés Város Önkormány-
zata fonyódligeti üdülőjébe. A pályázati felhívás és a 
szükséges információk a https://www.bekesvaros.
hu/klimatudatosbekes és a https://www.facebook.
com/klimatudatosbekes oldalakon érhetőek el.

Felnőtteknek, családoknak is lesznek környezettu-
datosságot erősítő programok. Többek között „Klí-

matudatos standok”, „Klíma konferencia”, jó gyakor-
latokat ismertető workshopok, és ismeretterjesztő 
foglalkozások várják az érdeklődőket. A programok 
egy része augusztus 20-án Dánfokon, az üdülőköz-
pontban, és a szeptember 11-13. között a XX. Ma-
dzagfalvi Napokon lesz elérhető. Nagyon ígéretes a 
programkínálat, a „Klíma stand”, gyerekek és felnőt-
tek számára kínál interaktív foglalkozásokat, például 
hogyan lehet PET palackból, szemeteszsákból, szí-
nes műanyag-fóliából, befőttesüvegből, tejes doboz-
ból vagy konzerves dobozból ajándéktárgyakat ké-
szíteni. A „Klíma konferencia” népszerű előadókat 
felvonultatva foglalkozik a környezettudatosság kü-
lönböző aspektusaival, míg a workshopok a gyakor-
latban mutatják meg, hogy hogyan lehet a klímatu-
datosságot a mindennapokba beilleszteni, legyen az 
szó szakmai vagy lakossági szempontokról. 
A programok meghívói a https://www.bekesvaros.
hu/klimatudatosbekes és a https://www.facebook.
com/klimatudatosbekes oldalakon fognak megje-
lenni.

A projekt Európai Uniós támogatás segítségével, a 
Széchenyi 2020 program keretében valósul meg.
Projekt címe: Helyi klímastratégiák kidolgozása, va-
lamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformá-
lás megvalósítása Békésen
Projekt azonosító: KEHOP-1.2.1-18-2018-00038
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Csendesül...
Az El NEm vEHEtő HAzA

A múlt hónap elején, június negyedikén emlékeztünk meg a triano-
ni békeszerződés aláírásának századik évfordulójáról. Ebben a – sokak 
szerint szerződésnek nehezen nevezhető – dokumentumban rögzítet-
ték az első világháborúban győztes országok Magyarország feldarabo-
lását, és területe kétharmadának elcsatolását. Ebben az időben keletke-
zett a jelmondat: „Csonka Magyarország nem ország, egész Magyaror-
szág mennyország.” 

Érdekes, hogy a Bibliában is olvasunk arról, hogy emberek vágytak 
egy jobb haza után. Ezek az emberek vándoroknak tekintették magukat 
egész életükben, mint akiknek nincs itt hazájuk. „Mert akik így beszél-
nek, jelét adják annak, hogy hazát keresnek… jobb után vágyakoztak, 
mégpedig mennyei után. Ezért… Isten… számukra várost készített.” 
Van egy hazánk, amelyet Isten készített azoknak, akik hisznek neki. Bár 
sokan azt gondolják, hogy ez csak a hívők vágyaiban létezik, Jézus szerint 
egy nagyon is valóságos otthon, és ezt nem lehet sem feldarabolni, sem 
elvenni. A költözés ideje akkor jön el, amikor ő visszatér, hogy magával 
vigye a benne bízókat. Nem rossz ajánlat... 

Ön mit gondol erről?  
Simon csaba, lelkipásztor

Hogyan távolítsuk el a szappanlerakódást?

Fürdés után a szappan csíkot hagyhat maga után a fürdőkád vagy a zuhany-
tálca szélén. Ennek a - nem túlságosan jelentős, de olykor zavaró - problémá-
nak számos vegyszermentes megoldása létezik.  

Mosószóda
Ha a mostanság olyannyira diva-

tos vegyszermentes háztartást veze-
tünk, akkor is bizonyára tartunk ott-
hon mosószódát. Ebből készítsük elő 
egy nagyobb tégelybe és egyszerű 
dörzsis szivaccsal tegyünk a problé-
más részre, majd súroljuk át. Pillana-
tok alatt búcsút inthetünk a szappan-
kosznak. 

Szódabikarbóna 
Az előbb leírt eljárást kipróbálhat-

juk szóda-bikarbónával is. Ha maka-
csabb szennyeződéssel van dolgunk, 
készíthetünk kevés víz hozzáadásá-
val pasztát belőle, melyet érdemes 
pár percig a felületre kenve hagyni, 
és később leöblíteni.

 
Ecet
Az örök klasszikus egy öko ház-

tartásban. Kissé szúrós szaga miatt 
nem mindenki kedveli, de meg lehet 
szokni. Használhatjuk hígítatlanul is 
közvetlenül a felületre, de általános 
tisztításhoz keverhetjük vízzel is 1:1-
es arányban, így még a szúrósságá-

ból is veszít. Nemcsak a szappanle-
rakódásra, hanem a szintén sok házi-
asszony életét megkeserítő vízkő el-
távolítására is kitűnő választás.

Citromlé vagy citromsav
A citromlé köztudottan jó 

vízkőtelenítő, de a szappanlerakó-
dást is eredményesen szünteti meg. 
Citromsavat nagyobb kiszerelésben 

háztartási boltban vagy gyógyszer-
tárban tudunk beszerezni és súroló-
porként dolgozhatunk vele. 

Még egy ötlet 
Aki szeretné, akár illóolajjal is 

megtámogathatja ezeket a tisztító-
szereket, nemcsak az illat kedvéért, 
hanem a fertőtlenítő hatás növelése 
érdekében is. 1-2 cseppnél nem kell 
több. Akár a teafa, akár a levendu-
la illóolaj kiváló választás lehet, mert 
mindkét kritériumnak megfelelnek. 
Választhatunk még citrus illóolajat is, 
vagy akár a leírtak keverékéből egye-
di illatot alkothatunk.

Élő fortélyaink

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

 Lapunkat kéthetente 
keresse a postaLádájában! 

Békési Újság – a békési családok lapja.

Következő lapmegjelenés: július 28. 
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