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megjelenik: Békés, Bélmegyer, Kamut, Murony, Tarhos településeken

Több mint 300 megmentett 
kutya egy évben

- Több vagy kevesebb munkája adódott az elmúlt időszakban a 
békési állatvédőknek?

- Az „Esély” Állat- és Természetvédő Közhasznú Egyesület gon-
dozásába tavaly 309 kutya és 39 cica került. Ebből örökbe ad-
tunk 249 kutyát és 26 cicát. Betegség illetve egyéb okból 27 ku-
tyát kellett elaltatni. Sajnos tíz év tapasztalata, hogy ha gazdától 
kerül be a gyepmesteri telepre a kutyus, olyan lelki sérülést él át, 
hogy többségük legyengül és elpusztul. A chipezésnek köszönhe-
tően a 2016-os évben 29 ebnek találtuk meg a gazdáját és visz-
szavittük nekik. Az év során négy bagoly és nyolc más védett ma-
dár mentését végeztük el. Minden gyepmesteri telepre bekerült 
kutyát féregtelenítünk, bolhátlanítunk, betegségek elleni védőol-
tással látjuk el. A Békés városába új gazdához kerülő kutyákat az 
önkormányzat oltatja és chipezteti, mi minden kutyát ivartalaní-
tunk és így kerülnek az új gazdához. 

- Ezek a sivár számadatok és szikár tények. De a mindennapok-
ban mindez hogyan jelenik meg?

- Ezen adatok mögött nagyon sok munka, lelkierő, emberiesség, 
erőfeszítés van. Mindez továbbra is erőt próbáló feladat egyesü-
letünk önkéntesei számára. Egy kisállat megmentése, egy sérült 
kutya felépülése, gazdára találása azonban mindig szívmelenge-
tő, és további lendületet ad az egyesület munkájához. Egyesüle-
tünk fizikai munkát végző aktivistái az év folyamán napi 10-12 óra 
társadalmi munkát végeztek a kóborló vagy sérült állatok befogá-
sa, ellátása és beszállítása, valamint a gyepmesteri telepen tartott 
és gondozás alatt lévő állatok érdekében. Mindez évente mintegy 
négyezer óra társadalmi munkát jelent. 

- A békési társadalomtól milyen támogatást kaptok?
- Alapvető célunkkal, tehát hogy az elhagyott, gazdátlan ebek 

a modern kor követelményeinek megfelelően, az állatvédelem-
mel kapcsolatos jogszabályi rendelkezésekkel is összhangban, 
méltó körülmények megteremtése mellett élhessenek, minden 
jó érzésű ember egyetért. Egyesületünk társadalmi támogatott-
sága jelentős és példaértékű, ami önmagában is összefogásra 
buzdítja a lakosságot. Közösségi oldalunkon a békésiek segít-
ségégével sok-sok elkóborolt állat kerül vissza a gazdájukhoz, 
vagy új gazdára lelnek. Sokszor bejelentést kapunk segítségre 
szoruló állatokról. 

(Folytatás a 3. oldalon)

Interjú Kocsorné Szabados Erikával

Generációk találkozója
Április 2-án a Tiszántúli Re-

formátus Egyházkerület gyüle-
kezeteinek tagjai gyűltek össze 
városunk református templo-

mában. Öt generáció ünnepelt 
együtt ezen az istentiszteleti 
rendezvényen, bizonyságot té-
ve hitükről. Egy 88 éves déd-
nagymama Sarkadkeresztúr-
ról – ennek a gyülekezetnek a 
gondnoka egyben -, aki a leg-
idősebb korosztályt képviselte. 
A hatvanas korosztályt Gellén 
János tanár úr, a békési refor-
mátus gyülekezet gondnoka je-
lentette. A negyvenes generá-
cióhoz tartozik Újfalusi László, 
körösladányi pedagógus. Ha-
lász István, békési református 
általános iskolai tanító és hitok-
tató, a húszas éveinek végén jár. 

(Folytatás a 3. oldalon)

200 személy kaphat munkát
A Békési Járás területén élő 

200 személy remélheti, hogy 
munkához jut abban a prog-
ramban, amelyet a napok-
ban szentesítettek aláírásuk-
kal Békésen a közreműködő 
szervezetek képviselői. A kor-
mányzat által támogatott pro-
jektről van szó, melyben a Bé-
kés Megyei Kormányhivatal, 
Békés Város Önkormányzata, 
és a KBC Békés Megyei Te-
lepülések Fejlesztéséért Non-
profit Kft. működik együtt. 
A kezdeményezés lényege és 
egyben újítása, hogy benne az 
iparfejlesztés és a gazdaságfej-
lesztés egyaránt hangsúlyos, 
magyarul, hogy a munkálta-
tók igényeit szem előtt tart-
va képezik ki vagy képezik 
tovább a megcélzott – élet-
koruk, alacsony iskolázottsá-
guk, cigányságuk vagy más 
ok miatt hátrányos helyzetű 
– álláskeresőket, hogy vissza-
kerülhessenek a munka vilá-

gába. A bevont személyek ke-
resetpótló támogatást is kap-
nak, de nem szükségszerűen 
a járás településein találnak 
majd munkát, a cél ugyanis 
az álláskeresők mobilitásának 
fokozása – mondta el Pántya 
Imre főosztályvezető-helyet-
tes, ismertetve a terveket. A 
projekthez egy úgynevezett 
Pankumirodát is fognak nyit-
ni városunkban, ez év máso-
dik felében, amelynek segít-
ségével egymásra találhat az 
egyre komolyabb munkaerő-
hiánnyal küzdő munkaadó és 
a leendő munkavállaló. Már-
is többen jelezték, hogy sze-
retnének a kezdeményezőkkel 
együttműködni ebben a rend-
szerben – ismertette Gyebnár 
Péter projektmenedzser. 

A projekt 40 hónapon ke-
resztül, összesen 300 millió 
forintból gazdálkodhat majd, 
melyhez önerőre nem volt 
szükség.  Szegfű Katalin

A generációs református találkozón készült felvétel előterében Kato-
na Gyula esperes, mellette Fekete Károly püspök.
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Az együttműködési megállapodás aláírásának pillanata. A felvételen 
balról jobbra Glózik Klára, a KBC ügyvezetője, Izsó Gábor polgármes-
ter, Takács Árpád, a Békés Megyei Kormányhivatal főigazgatója, Tol-
nai Péter, a Békés Megyei Önkormányzat alelnöke és Orosz Tivadar, a 
Békés Megyei Iparkamara elnöke.
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Minden olvasónknak 
békés húsvétot kíván  

 a Békési Újság  
szerkesztősége!
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A tökéletes gardrób titka
Az évszakváltás remek alkalom arra, hogy új célo-
kat tűzzünk ki magunk elé, változtassunk az éle-
tünkön, és nem utolsó sorban felfrissítsük ruhatá-
runkat. A gazdaságos ruhatár titka a jól variálható, 
divattrendeken átívelő, szezontól független alapda-
rabok beszerzése. 

Tökéletes farmernadrág
Valamennyi stílusos ruhatárban szükség van rá. 

Bármilyen alkatunk is van, egé-
szen biztosan megtaláljuk az 
adottságukhoz leginkább pasz-
szoló fazont. Érdemes figyelni a 
zsebek és díszek elhelyezkedé-
sére, hogy a kiválasztott farmer 
valóban az előnyös részeinket 
emelje ki.

Letisztult, fehér ing
A gardrób alapdarabja. Válasszunk letisztult fa-

zont, amit bátran párosíthatunk elegáns szövet-
nadrággal, szaggatott farmerrel vagy akár egy flit-
teres miniszoknyával. Mindig más és más arcát 
mutatja majd.

Nőies blézer
Minden nő gardróbjában kell, hogy legyen egy 

jól szabott blézer, mert időnként adódnak olyan 
alkalmak, melyek elegánsabb megjelenést köve-
telnek. Egy állásinterjú, egy fontos megbeszélés 
vagy egy színházi est. 

Bőrdzseki
Ha kedveljük a sportos, vagány megjelenést, 

akkor az átmeneti időszakok nagy sztárja, a bőr-
dzseki sem hiányozhat a gardróbodból. Gyakorla-
tilag bármivel kombinálható.

Tornacipő
Még a tűsarok-rajongók cipős szekrényében is 

elkél egy torna/sportcipő, hiszen sokszor a kénye-
lem és a praktikusság a legfon-
tosabb szempont. A legideáli-
sabb darab városnézéshez, be-
vásárláshoz, vezetéshez.

Közepes méretű táska
Elsőre vonzónak tűnnek a 

nagyméretű táskák, mert az 
ebédtől kezdve a laptopig min-
dent el tudunk rejteni bennük. 

De a mindennapokra praktikusabb egy közepes mé-
retű táska, ami a vállakra nem tesz túl nagy terhet.

Nagyméretű sál vagy kendő
Ez a kiegészítő ügyes kezekben igazi átválto-

zó művész. Lehet puha és praktikus nyakmelegí-
tő, egy üde színfolt a kabáton. Nyári estéken lazán 
a vállunkra tehetjük, strandkendőként is megáll-
ja a helyét, sőt a bohém stílus kedvelői a fejükre 
is tekerhetik turbánként. Mindenképpen olyat vá-
lasszunk, melynek színe és mintája a ruhatár több 
darabjához is illik.

BÉKÉSI ÚJSÁG  5630 Pf.: 61.  E-mail:bekesiujsag@gmail.com

Élő fortélyaink

ÁcS henteS egyKori hÁza

A Rákóczi úton, a régi Fekete-Körös med-
rében épült polgárház jellegzetes, esztéti-
kus homlokzatával hívja fel magára a figyel-
met. A lakóház cölöpökre épült az 1900-as 
évek elején. Ács zol-
tán hentes építtette. 
Hosszú évtizedekig 
az Ács család élt itt. 
Eredetileg a földszint 
egy részében vendég-
lő működött. A jobb 
oldali részét lakta az 
Ács család. A hentes-
üzlet csak az államo-
sítások után került a 
vendéglő helyére. 

Az építmény jobb felső részén, a kis pad-
lásszobában élt a hentessegéd. Hátul volt a 
füstölő. Az utcai homlokzaton felül jól lát-
ható a két padlásszoba félkörív záródású kis 

tornyocskához hasonló része. Az osztott abla-
kok megmaradtak. lelógó köténydíszeket is 
észrevehet a figyelmes szemlélő. Köszönjük 
Szöllősi Sándor tulajdonosnak, amiért ere-

deti állapotban meg-
őrizte a homlokzatot. 
Ugyanígy köszönjük 
Varga Imre úrnak, a 
jobboldali rész tulaj-
donosának, amiért ő 
is szépen helyrehozat-
ta a homlokzatot. Az 
épület utcára nyíló 
üzlethelyiségeiben ke-
reskedelmi és szolgál-

tató egységek várják a betérőket. 
Az építmény az egykori polgárság ízlésvilá-

gát tükrözi. Bízunk benne, hogy még az utá-
nunk következő nemzedékek is látni fogják. 

Bíró györgy, városvédő
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Családi közlekedési verseny 
Az országos Baleset-megelőzési Bizottság idén 

is meghirdette a „Közlekedik a család” elnevezésű 
vetélkedőjét, melyre várják a jelentkezéseket. Az 
országos döntőn minden évben a megyei verse-
nyeken legjobban teljesítő csapatok vesznek részt. 
A fődíj egy Škoda személygépkocsi lesz. A Békés 
megyei versenyt május 6-án tartják. A szervezők 
a közlekedéssel kapcsolatos, játékos és szórakozta-
tó feladatokkal a békéscsabai Szarvasi út 74. szám 
alatt várják majd az érdeklődőket. A kiírás szerint 

a két szülő mellett legalább egy 6 és 17 év közötti 
gyermeknek is részt kell vennie a versenyben. Fel-
tétel, hogy legalább az egyik szülő rendelkezzen 
érvényes B kategóriás vezetői engedéllyel. A meg-
mérettetésen a közlekedési szabályokra, az elsőse-
gélynyújtásra és a rendőri karjelzésekre vonatko-
zó kérdések, gyakorlati feladatok is lesznek. 

A vetélkedésre előzetesen, a program webol-
dalán lehet regisztrálni, de május 6-án 9-12 óra 
között a helyszínen is lehet. 

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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Képzelt riport a valóságról? 
Valós riport a képzeletről?

„Hogyan mondjam el ne-
ked, amit nem lehet, mert 
szó az nincs, csak képzelet. 
Elmennék, elmennék, csak 
tudnám, merre mehetnék! 
Volt egy föld, messze ég, el-
nyelte már a messzeség. Is-
merős volt nagyon, de lehet, 
hogy csak gondolom. Indul-
nék, indulnék, ha egy utat, 
csak egyet tudhatnék.” 

Képzelt riport egy ame-
rikai popfesztiválról. Dé-
ry könyv, Szenes Iván dal és 
szöveg, Almási Éva és ta-
hi-Tóth László duett. Bu-
dapest, 1973, Vígszínház. 
15 éves voltam. Ma is meg-
van a sárga borítójú bake-
lit lemez. Ma is fülemben 
cseng a dal. A pesti isme-
rősök, ahol aludtunk, elné-
zést kértek, hogy nem ma-
radnak otthon, mert már fél 
éve vettek jegyet az előadás-
ra, nem hagynák ki. Persze 
- mondtuk - menjenek, mi 
pihenünk. Ki sem tették a 
lábukat, apám már intett: 
öltözés, nyomás! Be a 850-
es Fiatba, irány a nagykör-
út. Rengeteg ember, a pénz-
tár előtt reménykedő embe-
rek, hátha… Az öreg se perc 
alatt a kasszánál, látom, be-
hajol, duruzsol a hölgy fülé-
be, aztán zsebébe nyúl, fi-
zet, és hozza a jegyeket. Igaz 
pótszékre szóltak, de bent 
voltunk. A szünetben ösz-
szefutottunk az ismerősök-
kel. Belesápadtak a megle-
petésbe. 

Nem tudom, mit is értet-
tem az egészből 15 évesen. 
talán az légkörét éreztem. 
A szabadság illatát. A szere-
lem izét. A zenét. Nem tu-
dom. S hogy most miért ju-
tott eszembe? Azt viszont 
sejtem. Tudom.

Érdekes nap volt a mai. 
nem indult különösnek, de 
már a reggelre rányomta a 
bélyegét a tegnap. Lapban 
megjelent írásom, kis polé-
mia körötte. Vagy tán nem 
is vita, inkább a kimondott 
érzelmek eszmecserélt sorai 
voltak ezek a gondolatok. 
napközben a barátok vissz-
hangja az egészről. Megle-
pően nyílt, őszinte és kriti-
kus. óriási kincs ez manap-
ság. Nem nyalifali, hanem 
világosan megfogalmazott, 
tiszta gondolatsorozat. Ed-

dig semmi gond talán. Nap-
közben zajlott az élet. A szo-
kásos. A munkában semmi 
rendkívüli, az egy kora reg-
geli sürgősséget leszámítva. 
Aztán a nagyterem, gyorsan 
pörgő délután, jó embere-
ket dicsérő szavak, „érdekes” 
fazonok szokásos farizeus 
megnyilvánulásai (részük-
ről semmi rendkívüli sincs 
ebben). Néha ugyan rá-rá 
csodálkozik az ember, hogy 
mennyit kibírnak a plafon 
gerendái… 

Aztán váratlan meghívás 
egy kis beszélgetésre, bilik 
borogatása, kiderülnek dol-
gok, amikről volt sejtelme 
ugyan az embernek, még-
is meglepődik, mikor bebi-
zonyosodik a drámaibb for-
gatókönyv. Aztán kiderül-
nek másfajta ügyek is, majd 
másra is fény derül. Az em-
ber befogadja a híreket, gon-
dolkodik, mérlegel. Közben 
eszébe jut az is, amiért min-
den nap szorít, ami legin-
kább elfoglalja agyának sza-
bad tekervényeit, elméjének 
szabad perceit. 

Az első reakciója a fen-
ti dal: Hogyan mondjam el 
magamnak, neked, társam 
és embertársam, hogy leg-
szívesebben elmennék, el-
mennék, csak tudnám, mer-
re mehetnék? A régi ismerős 
táj már nem a tied, a mos-
tani lassan azzá lesz, de lám, 
miket nem mondanak ne-
ked itt? Ám nemcsak ne-
ked, az itt születetnek is. Kis 
vigasz ez, nem vagy egye-
dül…

De hál’ Istennek e percek 
hamar el is múlnak. Meg-
rázzuk magunk - beszélők 
és hallgatók - egymásra né-
zünk, elmosolyodunk: nem 
lesz könnyű mindezt meg-
emészteni, de menni fog, 
mert mennie kell. Ezt kí-
vánja a saját becsületünk, 
ezt várják el az emberek, 
akik bennünk bíznak, ez a 
településnyi közösségünk 
érdeke is. És ez országé is 
ez.

Talán rébuszokban be-
szélek. De nem is fontos a 
konkrétum most, inkább 
azt légkört szerettem vol-
na érzékeltetni, amiben né-
ha élnie kell egy másokért 
is felelősséget vállalónak. 
Meg azt, hogy pár pillanat-
nyi megtorpanás után is van, 
mindig van előre, van ki, 
van fel… Van fény, és min-
dig van haza, a Jóisten meg 
mindig mosolyog. Rád is, 
rám is, ránk is. És erőt ad. 
Mindenhez.

Jegyzet

Pálmai 
Tamás

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

békési-tem temetkezési 
szolgáltatás

Gyógyszertári 
ügyeleti rend

Ügyeletes gyógyszertár
április 8-15. 
Jázmin Patika (Rákóczi u.)
április 15-22. 
Turul Patika (Piac tér)
április 22-29. 
Oroszlán Patika (Kossuth u.).

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

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

Anyakönyvi hírek
Házasságot kötöttek
Katona Gyula és Gyarmati Tün-
de, Szabó Zoltán Gyula és Szo-
boszlai Szonja Tímea, Szabó 
Tamás és Gulyás Anita, Kardos 
József Gábor és Vincze Katalin 
Hajnalka, Lipcsei Imre és Tim-
kó Sára.

Sok boldogságot kívánunk!

Elhunytak
Molnár Ferenc (78 évesen), Bo-
dor Sándor (73, Tarhos), Sza-
bó Gergelyné (73), Szőke Já-
nos (73), Hévizi András (90), 
Eiler Györgyné Salát Ilona (94), 
Nagy Sándor (72), Makra Lász-
ló (86), Fábián István (58, Bél-
megyer), Vas Lászlóné Domo-
kos Anna (83), Patonai János-
né V. Varga Ilona (77), Füredi 
Sándor Gábor (81), özv. Balázs 
Mátyásné Balog Erzsébet (87), 
Komáromi Istvánné Vajda An-
na (88, Bélmegyer), Flóra Ká-
roly (62), Steigervald László (57, 
Tarhos), Kecskeméti János (69), 
özv. Litauszki Mihályné Oláh Má-
ria (94), özv. Szalontai Gáborné 
Nagy Mária (85), Uhrin Mihály 
(84, Kamut), özv. Papp Józsefné 
Gneth Aranka (90).

Nyugodjanak békében!

Közérdekű információk

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Hálás szívvel mondunk 
köszönetet mindazok-
nak, akik szeretett el-
hunytunk, 

Bányai Gábor 
végtisztességén 

megjelentek. 
Elhozták a szeretet és tisz-
telet virágait. Gyászunk-
ban együttérzésüket fe-
jezték ki.

A gyászoló család

Generációk találkozója
(Folytatás az 1. oldalról)
A tizenévesek közül pedig bizonyságot tett 

a zsadányról érkezett, 18 éves Károlyi Márta 
Klau dia és a füzesgyarmati 13 éves Szabó tímea.

A nyitó áhítaton a békési református gyü-
lekezet esperese, Katona Gyula megemléke-
zett az ötszáz éve indult lutheri reformációról, 
és a 450 éve elkezdődött magyarországi kálvi-
nizmusról is. A rendezvényen két előadás hang-
zott el, az egyiket Dr. Fekete Károly, a Tiszán-
túli Református Egyházkerület püspöke tartot-
ta „Egyháztörténetünk közelmúltja és közeljö-
vője” címmel. Ebben röviden vázolta az elmúlt 
ötszáz év egyházi eseményeit, de elsődlegesen a 
XX. század, a közelmúlt és a jelenkor egyház-

történelméről, és a jövő egyházának kihívása-
iról szólt. A másik előadó, Marti Miklós lelki-
pásztor, a Békéscsabai Református Egyházköz-
ség helyzetét ismertette, elsősorban közelmúlt-
járól és jelenéről, valamint jövőbeni terveiről, 
feladatairól tett említést. A helyi református 
gimnázium ifis csoportja pedig műsorával meg-
emlékezett az 1957-ben mártírhalált halt gu-
lyás Lajos, Levélben szolgált református lelki-
pásztorról.

Ez az egyházi esemény egy rendezvényso-
rozat része volt.  Az elkövetkezendő hetekben 
tartanak még hasonló találkozókat a Tiszántúli 
Református Egyházkerületben. 

zsombok imre

Két egészségügyi dolgozó 
kapott elismerést

- Én az a személy vagyok, 
aki még mindig örülni a hét-
főnek. Szeretek bemenni a be-
tegeim közé és gyógyítani. 
Nem tudnék mást csinálni, 
csak a gyermekgyógyászatot – 

mondta a „Sursum Corda” díj-
átadó ünnepségen dr. Tamási 
Adrienn, az egyik díjazott. A 
közkedvelt doktornőt, aki már 
több mint harminc éve szol-
gálja gyermek háziorvosként a 
békésieket, szűnni nem akaró 
vastaps ünnepelte a kulturális 
központban rendezett díját-

adón. A végtelenül szerény és 
emberséges Dr. Tamási Adri-
ennről a résztvevők azt is meg-
tudhatták, hogy élete egyik 
nagy vágya teljesült nemrégi-
ben: túl a hatvanadik életévén 

ejtőernyős ugrást hajtott végre. 
Ma már ő is nagymama, 

akárcsak a másik díjazott, Ró-
nainé Balázs Katalin, aki már 
35 éve dolgozik a békési egész-
ségügyben, 1984 óta a Pszi-
chiátriai Gondozó munkatár-
sa pszichiátriai szakgondozó és 
mentálhigiénikusként. A kez-

detektől vezeti a gondozó ke-
retein belül működő rehabili-
tációs csoportot. Ő egyben a 
Békési gyógyászati Központ 
és gyógyfürdő Közalkalma-
zotti tanácsának vezetője is.

A két díjazottnak a KÉSz ál-
tal alapított és az önkormány-
zat illetékes bizottsága által is 
támogatott „Sursum Corda” dí-
jat adták át, idén már tizedik 
alkalommal. A díjjal a béké-
si egészségügy és szociális te-
rület legjobbjait ismerik el. A 
nagyszámú érdeklődőt von-
zó eseményen a kulturális mű-
sort az alapfokú művészeti is-
kola zenész növendékei és taná-
rai adták, közreműködött még 
Szeverényi Barnabás versmon-
dó is. A méltatásokat Rónainé 
Balázs Katalin esetében dr. Szu-
romi Pál pszichiáter szakorvos, 
míg dr. Tamási Adrienn eseté-
ben egykori betege, Karsai Dó-
ra olvasta fel. A díjakat - zajácz 
tamás iparművész alkotását, a 
díjazott arcképével ellátott bőr-
képet - Izsó Gábor polgármes-
ter, dr. Pálmai Tamás alpolgár-
mester és Csuta györgy festő-
művész nyújtották át.  Sz. K.

A „Sursum Corda” díj idei kitüntetettjei, Rónainé Balázs Katalin és dr. 
Tamási Adrienn.
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Több mint 300 megmentett 
kutya egy évben

(Folytatás az 1. oldalról)
Mindez azt bizonyítja, hogy 

egyesületünk helyi szinten hoz-
zájárul a lakosság szemléleté-
nek formálásához, hogy védjék a 
természeti értékeket, és odafi-
gyeljenek a környezetükben lé-
vő, segítségre szoruló, bajba ju-
tott élőlényekre. Szemléletfor-
máló, felvilágosító propagan-
dánk részeként szoktunk meg-
jelenni a nagyobb városi esemé-
nyeken is. 

Kérjük a lakosságot a fele-
lős állattartásra, és minden fó-
rumon az ivartalanítás fontos-
ságára hívjuk fel a figyelmüket. 

Az önkormányzat segítsége és 
a lakosság adó 1%-os felaján-
lása nélkül nem tudnánk tovább 
folytatni a szerencsétlen álla-
tok mentését. Nekik köszönjük 
mindezt.  Szegfű Katalin

Interjú Kocsorné Szabados Erikával

MAGIX FATELEP 
Tűzifa 

(tölgy, bükk, gyertyán 
valamint akácfa) 

árusítása, feldolgozása 
minden formában 

(méteres, kuglizott, konyhakész) 
a kért méretben, 

akár kiszállítással Békésen, 
egész héten! 

Tel.: 00 36-70/28-10-941

Pistike maga húzza fel a ci-
pőjét, de édesanyja észreveszi, 
hogy felemásan vette fel a ci-
pőt. odaszól:

- Rossz lábon vannak a ci-
pők!

Mire Pistike: Viccelsz, anyu-
ka? Ezek az én lábaim!

 Vicc
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Csendesül...
Böjte Csaba kérdi tőlünk, mondja nekünk: „Mi húsvét ünne-

pének valódi üzenete? Húsvétkor a végtelen szeretetet ünnepel-
jük, amellyel Isten körülvesz bennünket. Ő tudja, milyen sors 
vár arra, aki letér a szeretet útjáról, hogy a gyűlölet milyen ke-
gyetlen háborúkba torkoll már itt a földön. Ezért nem engedi 
el az emberiség kezét, marad mindhalálig. Meg kellene tanul-
nunk tőle, hogy a szeretetünk ne az első pofonig, az első kilá-
balásig tartson, szeretetünknek ne legyen határa. Milyen szép, 
hogy Krisztus a kereszten is tud szeretni: Atyám, bocsáss meg 
nekik, nem tudják, mit cselekszenek! Hogy az Atyára sem ne-
heztel, mert ilyen helyzetbe került: Atyám, kezedbe ajánlom lel-
kemet. A kérdést magunknak is fel kell tennünk: vajon egy-egy 
veszekedés után képes-e a mi szeretetünk feltámadni, nézetelté-
réseinket félretéve tudunk-e újrakezdeni? A Nagyhét vigasztaló 
tanítása: az igazságot meg lehet ölni, de elpusztítani nem lehet. 
Ő harmadnapon diadalmasan feltámad. nekünk, egyszerű em-
bereknek óriási erőt ad Krisztus feltámadása, hisz politikai ha-
talmasok, milliárdos bankárok ma is megölhetik az igazságot, de 
biztos, hogy ő feltámad, és a gonosz tervek mindig összeomla-
nak. Döbbenetes nagy titkok ezek. Csendesedjünk el, nyíljunk 
meg. Húsvét közeleg.”

/szerkesztette: Pálmai tamás/

Indul a nemzeti konzultáció, a kormány ahhoz kéri a ma-
gyar emberek támogatását, hogy meg tudjuk védeni hatá-
rainkat és meggátoljuk a betelepítést. Azért is kéri ezt, hogy 
hazai kézben lehessen tartani az adók, a bérek és a rezsi sza-
bályozását. Brüsszel több területen is jogköröket akar elvon-
ni a tagállamoktól, ezért Brüsszelt ebben meg kell állíta-
ni. A kormány ahhoz is ragaszkodik, hogy nagyobb legyen 
az átláthatóság a külföldről pénzelt aktivistacsoportok ese-
tében. A hatékony nemzeti érdekérvényesítéshez szüksége 
van a magyar emberek támogatására, a konzultációban való 
részvétel erős kiállás a nemzeti függetlenség mellett. A mig-
rációs ügyekért felelős uniós biztos minap is azt mondta, a 
betelepítési programok az uniós politika fő eszközei. A rész-
vétel a nemzeti konzultáción azt is szolgálja, hogy közösen 
lépjünk fel a migránsbiznisz ellen, és más, a nemzeti érdeke-
ket sértő jelenség ellen is. A magyar kormány erős Európát 
szeretne, ami csak akkor valósulhat meg, ha épít a nemzet-
államokra. A brüsszeli vezetésnek a tagállamok kioktatá-
sa helyett a közösségek védelmére és a biztonság megerősí-
tésére kellene központosítania. A konzultációs kérdőíveket 
május 20-ig ingyenesen küldhetik vissza a felelős magyar 
állampolgárok. 

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

20/399-78-09.  

Honlap: 
www.bekesiallatvedok.hu

Adószám: 
18392607-1-04.

A Békés Drén Kft.
Nehézgépkezelői munkakörben

MUNKATÁRSAKAT KERES. 
Előnyt jelent a szerelői gyakorlat.

Jelentkezni lehet: 30/372-9113

Boldog kilencvenediket!
A békési roma társadalom 

bensőséges ünnepség keretében 
köszöntötte fel a 90 éves Rácz 
Rezső bácsit április 3-án, a ci-
gánymissziós házban megtartott 
rendezvényen. Rezső bácsit Ásós 
tibor köszöntötte a kisebbségi 
önkormányzat nevében, majd 
átnyújtotta ajándékukat, az ün-
nepelt fotójával felcímkézett 
bort, és a tortát, melyet az ünne-
pelt a meghatottság könnyeivel 
az arcán vett kézbe. Ezek után 
kezdetét vette a kötetlen beszél-
getés és vacsora. A rendezvény 
ötletgazdája és társszervezője a 
Békési Férfi Klub volt, melynek 
Rezső bácsi aktív tagja.

Rácz Rezső 1927. április 
3-án Békésen született egy-
szerű, mezőgazdasági munká-
ból élő roma család gyermeke-
ként. tanulmányait az 1. szá-
mú általános iskolában végez-
te el, majd leérettségizett és 
kőművesként szorgoskodott 
egészen a nyugdíjba vonulá-
sáig. Tanácstagként sokat se-
gített romatársainak, házépí-
tésben, szociális gondokban, 
kapcsolattartásban a város la-
kosságával. Elnöke volt az első 
szabadon választott cigány ki-
sebbségi önkormányzatnak és 
két cikluson át vezette azt. A 
romaság felemelkedéséért 50 

éven át küzdött, még az aktív 
korszaka után is ott segített, 
ahol tudott, és segít tőle telhe-
tően a mai napig is. Minden-

ki szereti a jólelkű, segítőkész 
idős férfit. Mindezek mellett 
mindig gondoskodóan vigyáz-
ta családját. Négy gyermeke, 
21 unokája, 19 dédunokája és 
két ükunokája veszi körbe sze-
retettel. A közösségért vég-
zett munkájáért kétszer ka-
pott kitüntetést. Kézbe vezet-
te a „Békés Városért” kitünte-
tést, és a romaság felemelke-
déséért végzett munkájáért el-
ismerést.

Lapunk munkatársai nevé-
ben kívánunk neki minden jót 
és jó egészséget, valamint így 
utólag is boldog születésnapot! 
 gugé

nyitva tartás:
h–P: 7–12 és 13–17.00
Szo: 8–12

Lipcsei Imre, bútorasztalos
Békés, Móricz Zs. u. 16.

www. lipcseifatelep.hu

66/417-071
70/336-4620

- LamBéria már 1450 Ft/m2 ártóL!
Április 22-én, szombaton zárva tartunk. Megértésüket köszönjük.

Propagandaakció 
A húsvétot megelőző idő-

szakban a  rendőrség ki-
emelt céljának tekinti köz-
lekedésbiztonság fenntartá-
sát és az ittas járművezetés 
visszaszorítását. Ennek érde-
kében olyan rendezvényeket 
szerveznek, melynek során 
az állampolgárok széles kö-
rében tudatosulhat az ittas 
vezetés káros hatása. A pro-
pagandaakció Békésre ápri-
lis 14-én, pénteken érkezik. 
A Piactér parkolójában 9-11 
óra között ügyességi játékok 
lesznek, a jelentkezők kerék-
páros akadálypályán is kipró-
bálhatják magukat, és meg-
ismerkedhetnek a „részeg 
szemüveggel”.   

A BKSz Plusz ezúton tájékoztatja Békés város lakosságát, 
hogy Békésen az alábbiak szerint változik a hulladékszállítás 
menete a nagypéntek és a húsvéti ünnepek miatt:

 április 14-e, Nagypéntek helyett április 13-án, csütörtökön

  április 17-e, Húsvéthétfő helyett 
április 15-én, szombaton 

Kérjük a lakosokat, hogy a fent megjelölt 
napokon helyezzék ki a hulladékgyűjtő edényeket.

Köszönjük.

Változás 
a szemétszállításban húsVétkor

Tavaszi nagyTakaríTási 
akció

Békés Város Önkormányzata és a Békési Kommunális és 
Szolgáltató Kft. közös tavaszi nagytakarítási akcióra hívja 
a békésieket. Idén a feladat a Békés-Békéscsaba kerék-
párút fekete-sárga korlátjának festése. 
Gyülekező április 22-én (szombaton) reggel 8 órakor 

a Csabai u. 81. szám alatt (volt Szekeres-tanya).
Részvételi szándékukat előzetesen jelezzék április 12-én 16 
óráig, hogy a szervezők a szükséges szerszámokat, festékeket 
mindenkinek biztosítsák. Jelentkezni a Békési Kommunális 
és Szolgáltató Kft. 66/411-174-es telefonszámán lehet.
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Internet Fiesta a könyvtárban
Március 22-29-e között egy-

hetes rendezvénysorozatára 
várta városunk Püski Sándor 
Könyvtára az érdeklődőket. Az 
első rendezvényről, az Irodal-
mi Svédasztalról előző számunk-
ban részletesen írtunk, amelyen 
Arány Jánosra emlékeztünk szü-
letésének 200. évfordulója alkal-
mából, gellénné Körözsi Esz-
ter tanárnő előadásával. Más-
nap, március 23-án az Adria ki-
rálynőjéről, azaz Velencéről tartott képes és 
könyves úti élménybeszámolót Sós Sándor ta-
nár úr, megszerettetve általa a résztvevőkkel 
ezt az északkelet-olaszországi hatvanezer lako-
sú turistaparadicsomot. Ugyancsak érdekfeszítő 
előadást tartott március 29-én dr. Seres István 
turkológus a Mongol Holdújévről, amelyen a 

mongolok tavaszköszöntő ünne-
pét ismerhettük meg, de termé-
szetesen Mongólia mindennapi 
életéről, kultúrájáról, művészeté-
ről, gasztronómiájáról, földrajzá-
ról is tájékoztatást kaphattunk. 
Az Internet Fiesta ideje alatt dél-
utánonként a gyermekkönyvtár-
ban a gyerekek képzeletbeli Föld 
körüli utazáson vehettek részt, és 
volt Világjáró ToTó és zsákba-
macska is. A felnőtt könyvtár-

ban pedig kiállítást rendeztek Kortársaink szü-
lőföldje címmel, amelyen kortárs írók művei-
ből és szülőföldjüket bemutató útikönyvekből, 
útleírásokból tekinthettek meg az érdeklődők 
jónéhányat. Az Internet Fiesta ideje alatt ingye-
nes internetezési lehetőség is várta a regisztrált 
látogatókat városunk könyvtárában.  zs. i. 
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békési sorsok, ékési arcokB

TeamusTra - gyümölcsTeák

Amikor gyümölcsteát veszünk, érdemes a csomagoláson kibo-
garászni, hogy az adott teában mennyi gyümölcsre számítsunk. 
Az eredmény a legtöbb esetben néhány százalék lesz csupán, 
viszont a kedvező antioxidáns tartalmú csipkebogyó vagy hi-
biszkuszvirág jelenléte már bizakodásra ad okot. A gyümölcstea 
készítésekor legalább 5 perc teljen el, mielőtt a filtert kivesszük 
a bögréből. Akár hidegen, akár melegen ihatjuk a természeté-
nél fogva koffeinmentes gyümölcsteánkat, azonban bármilyen 
teáról legyen szó, égetően forrón soha ne igyuk meg, hagyjuk 
kicsit hűlni a teát a saját torkunk védelmében.

Folytatjuk…

Labirintus és liget a városban
A labirintus olyan útvesztő, melynek kijáratát nehéz megta-
lálni, a liget pedig kisebb fás terület. Mi köti össze a kettőt? 
Hogy kerül a csizma az asztalra? Ha elolvassák az 50 éves, Ba-
loghné Vári Anikó vállalkozóval készült interjúmat, minden-
re fény derül. Anikót biztosan sokan ismerik, de a mosolygós, 
segítőkész fiatalasszonynak ezt az arcát talán már kevesebben.

- Mit kell tudni rólad?
- Békésen születtem. Az 

édesapám kőműves, az édes-
anyám kereskedő. Érettségi 
után két évig dolgoztam ké-
pesítés nélküli nevelőként a 
muronyi és a békési 1-es szá-
mú általános iskolában. Sze-
rettem volna ilyen irányban to-
vábbtanulni, de nem adódott 
rá lehetőség. Másként alakult 
az életem. Az omnia presszó-
ban kezdtem dolgozni felszol-
gálóként és közben megszerez-
tem a melegkonyhás üzletve-
zetői képesítést. Aztán férjhez 
mentem és 1996-ban megszü-
letett a büszkeségem, Bence, 
a nagyfiam. 1993-ban láttam 
meg azt a portát, ahol most is 
élünk. Tavasz volt, virágoztak a 
fák, egyszerűen gyönyörű volt 
minden. Meglátni és megsze-
retni. Már akkor tudtam, hogy 
itt akarok élni. Igaz, hogy 13 év 
telt el, mire beköltözhettünk, 
de elértem a célom. Akaratos, 
kitartó ember vagyok, amit ki-
tűzök magam elé célul, min-
dig véghezviszem, bármennyi 
munkába is kerül. De épp így 
jellemző rám az optimizmus is. 
Szeretek az emberekkel beszél-
getni, segíteni nekik.

- Vannak női vállalkozók, 
de inkább a nőies szakmák-
ban. Te miért pont a kereske-
delmet választottad?

- Egy barátnőm adta az öt-
letet, hogy ilyen jellegű üzletet 
nyissak. Megtetszett az elkép-
zelés és belevágtam. Az indu-
lásnál a szüleim sokat segítet-
tek és egy másik, németorszá-
gi barátnőm is. Végül 1994-
ben megnyitottunk. A kezde-
tek óta sokat változott az áru-
választékom, mindig a kereslet 
függvényében igyekszem - a 
minőséget megtartva - besze-
rezni az árut. Szeretem, ha jó 
minőséget, elérhető áron tu-
dok kínálni a vásárlóimnak. 
Nagyon szeretem a munká-
mat és addig akarom csinálni, 
ameddig csak bírom.

- Honnan a név: Labirin-
tus?

- Az elnevezés ötlete egy 
házaspárnak köszönhető. Vá-
sárolás közben úgy adódott, 
hogy a férj hiába kereste a fe-
leségét az épületben, és azt 
mondta, ez egy kész labirintus. 
Sokan mondják még ma is. 

- Milyen nehézségekkel kell 
szembenézned a munkád so-
rán?

- Bár nem vagyunk a köz-
pontban, de mivel jó minősé-
gű árut kínálunk jó áron, meg-
keresik az üzletemet. Korrekt 
viszonyban vagyunk a másik 
hasonló jellegű helyi üzlettel, 
mert szükség esetén átküldjük 
a vevőt egymáshoz, és egy ki-
csit más a profilom is. Mi nem 
csak külföldről behozott áru-
kat kínálunk, hanem bizomá-
nyi értékesítéssel is foglalko-
zunk. A teljes választékot sok 
lenne most felsorolni, de kí-
nálok hőszigetelt ablakot, tú-
rakerékpárt, háztartási gépe-
ket, lakberendezési cikkeket és 
még sok mindent. Az áru be-
szerzését a férjemmel közösen 
szoktuk intézni és az eladás-
kor is segítségemre van, meg 
a nagyfiamra is számíthatok 
bármikor. 

- Hogy lehet a munkádat 
összeegyeztetni a családi élet-
tel?

- Abban a szerencsés hely-
zetben vagyok, hogy én itt is 
lakom, és így ha nincs éppen 
vevő, akkor a házimunkát el 
tudom végezni. Amíg kisebb 
volt a fiam, tudtam vele tanul-
ni, ha beteg volt, ápolni. Még 
a nagymamámat is gondoztam 
majdnem négy évig. Csak azt 
sajnálom, hogy nem tudtam 
hamarabb idehozni. Bár egész 
nap talpon vagyok, ez nem 
gond, hiszen közel 20 évig ko-
sárlabdáztam, így van állóké-
pességem. 

- Pihenni hogyan szoktál?
- A szabadidőmet legszíve-

sebben a családdal és a bará-
tainkkal töltöm. Mindig más-
hol jövünk össze, főzünk, ját-
szunk és jóízűeket beszélge-
tünk. nagyon szeretek főzni 
és mostanában tortákat sütök 
a családomnak, így kényezte-
tem kicsit őket. Szeretek ker-
tészkedni. Az összes fát, bokrot 
és virágot én ültettem a ker-
tünkbe. Szeretem a természe-
tet és megpróbáltam a város 
közepére egy kis „erdőt” vará-
zsolni. (Amit láttam, az ma-
ga a természet. Még a halasta-
vacska sem hiányzik – a szer-
ző.) Mondják a vendégeink, 
olyan itt, mintha nyaralnának. 
Örömmel tölt el, ha a konyha-
ablakon kitekintek, és ha hal-
lom a madarak énekét.  gugé

Következő beszélgetőtárs: Bróda 
Sándor, bűnügyi technikus.

Gyermekvilág
A békési bölcsődék állandó rovata

Alkotótevékenység 
a bölcsődében

A kisgyermek fejlődésében 
jelentős szerepet tölt be a já-
ték. Szoros kapcsolatban áll 
más készségek és képességek, 
funkciók fejlődésével. A kis-
gyermek játékosan tanul meg 
a tárgyakkal bánni, játékon 
keresztül ismeri meg a világot. 
Belső fejlődése érzékennyé te-
szi a külső ingerek iránt, ame-
lyeket gyakran játékában dol-
goz fel. Általában az éppen 
megszerzett tudás vagy frissen 
átélt élmény jelenik meg já-
tékként. A gyermek megisme-
résének és fejlesztésének egy-
aránt eszköze a játék. A böl-
csődékben az alkotótevékeny-
ségekre az egész nap folyamán 
lehetőséget biztosítunk. tág 
teret kap a kreativitás. Bizto-
sítjuk a feltételeket, és segítjük 
az alkotó tevékenységek gaz-
dagodását, az esztétikai érzé-
kenység, a szép iránti nyitott-
ság, igényesség alakulását.

Az ábrázolás a gyermek első 
alkotó tevékenysége. Ebben az 
életkorban az első rajzi próbál-
kozások nem tudatosak, nem az 
ábrázolás a céljuk. Ezek az élve-
zetes motorikus cselekvés egyik 
formáját képzik. A mozgás örö-
me kiegészül azzal az örömmel, 
hogy a karok ide-oda mozgatá-
sának látható nyomai marad-
nak. lehetőséget adunk rá a 
csoportszobában papíron, firka-
falon, nagy csomagolópapíron, 
lemosható felületen, a homoko-
zóban, aszfalton. A gyermekek 
rajzolhatnak ceruzával, zsírkré-
tával, aszfaltkrétával, festhetnek 
ujjal, szivaccsal, ecsettel. 

A gyurmázás az ábrázolás 
másik fontos területe, ahol tér-
beli formákkal dolgozhatnak a 
gyermekek. Ennek során gya-
korolhatják a gyúrás, sodrás, 
gömbölyítés, szaggatás tech-
nikáját. Erre legalkalmasabb 
a só-liszt gyurma, sütemény-
tészta, az udvari játék alkal-
mával pedig a homok.

A bölcsődei alkotótevé-
kenység körébe tartozik még 
a nyomdázás, mellyel szintén 
a finom motorikát fejlesztjük. 
Szoros felügyelet mellett az ol-
ló használatával is próbálkoz-
hatnak a nagycsoportosok.

Az alkotások során a gyer-
mekek felfedezhetik a tár-
gyak közötti hasonlóságot, 
különbözőségeket, összefüg-
gőségeket. Hozzájárulnak ah-
hoz is, hogy megismerkedje-
nek sok anyag tulajdonságai-
val, használatuk lehetőségeivel 
és módjaival. A kisgyermekne-
velők fontosnak tartják a po-
zitív megerősítést, bátorítást. 
A gyermekek alkotásának el-
ismerésével, megbecsülésével, 
megőrzésével segíteni tudjuk 
az esztétikai érzékenység iránti 
nyitottságot, az igényesség ala-
kulását.

A munkánk akkor hatékony, 
ha nem csak a bölcsődei élet-
ben találkoznak a gyermekek 
e tevékenységekkel, hanem a 
szülők is megpróbálkoznak 
vele, ezért a számukra is kihe-
lyezzük az elkészült alkotáso-
kat.

nánásiné Szabó eszter, 
kisgyermeknevelő 

Óvónő és nyugalmazott tanár 
a két Nefelejcs-díjazott

Április 8-án kilencedik alka-
lommal adták a Békési Galé-
ria nagytermében a Nefelejcs-
díjat. Az elismerést a Nefelejcs 
Békési Kulturális és Hagyo-
mányőrző Közhasznú Egyesü-
let tagsága ítéli oda olyan sze-
mélyeknek, akik különösen 
sokat tettek és tesznek Békés 
város közoktatásáért, közmű-
velődéséért, a civil tevékenysé-
gek gazdagításáért. A díj höl-
gyek esetében egy nefelejcs vi-
rágmotívummal ellátott arany 
medál, míg a férfiaknál egy 
zsinóros mellény. 

Idén két személyt díjaztak. 
Kocsorné Krizbai Anna óvónőt, 
a Békési óvodák és Bölcsődék 
Kórusának vezetőjét, és Hégely 
lászló nyugalmazott mérnök-
tanárt. A díjazottakat Béres Ist-
vánné, a Kistérségi óvoda és 
Bölcsőde igazgatója, valamint 
Mucsi András, kulturális és ok-
tatási tanácsnok méltatta. Ki-

emelték, hogy mindketten hosz-
szú ideje szolgálják a békésieket 
önkéntesen végzett kultúraszer-
vezői munkásságukkal, sok szép 
percet szereztek a helyi zeneba-
rátoknak, miközben pedagógusi 
munkájukat is mindenkor ma-
gas színvonalon látták el.

Az elismertekre és a kö-
zönségre meglepetés műsor is 
várt. Fellépett Szűcs Ákos és 
Szeverényi Barnabás versmon-

dó, továbbá a Belencéres Nép-
táncegyüttes. Az díjazottak 
helyszínre „csalogatásának” ré-
szeként nagy sikerrel mutat-
koztak be a Teleki utcai óvo-
da zeneóvodásai, valamint a 
Szegedi Kis István református 
iskola citerazenekara, melyet 
Hégely laci bácsi vezet. A han-
gulatos rendezvény a szokások-
nak megfelelően a szeretetven-
dégséggel ért véget. Sz. K.

Az idei Nefelejcs-díjasok: Kocsorné Krizbai Anna és Hégely László.
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Rochilde
 hálózsák
 táska
 póló
  lakástextil 

érkezett!
50%-os engedmény 

vászoncipőkre!
CsIrkerendeLés!

vörös, fehér, Master

Békés, Teleki u. 17.

Tel.: 66/411-023

Magánszemélyeknek, 
őstermelőknek 

ADóBEvALLÁS 
ELKÉSZíTÉSÉT 

vállalom.

Hőzső u. 50/1. 
Telefon: 30/522-47-13.
Pálfiné Salamon Anna
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Ingatlan 2 millió forintig

Borosgyáni 4-es horgásztavon tulaj-
donrész eladó. Irányár: 550 ezer Ft. Tel.: 
20/800-82-12. 
Muronyban ház eladó 1 millió Ft-ért. Tel.: 
30/81-27-284.
Borosgyáni 3-as horgásztavon tulajdon-
rész eladó 1 millió Ft-ért. Stég van, áram-
ra lehet csatlakozni. Tel.: 30/782-46-70.
Horgászhely eladó a Borosgyáni 3-as tavon. 
Irányár: 1,5 millió Ft. Érd.: 30/218-55-80.
Teleki utcában 20 m2-es garázs eladó. 
Irányár: 1,68 millió Ft. Érd.: 30/55-95-558.
Békésen 1000 m2-es ikerház építésére is 
engedélyezett telek eladó. Irányár: 1,8 mil-
lió Ft. Tel.: 20/347-23-95, 70/539-09-93.

Ingatlan 2-5 millió Ft között

Dió u. 7. szám alatti ház eladó. Irányár: 
2,5 millió Ft. Tel.: 70/514-26-70, 30/694-
62-20.
Hatházon régi építésű, felújításra szoru-
ló vályogház eladó 2,5 millió Ft-ért. Tel.: 
70/511-03-35, hétvégén.
Városközponthoz közel két utcára nyíló, 
társasház építésére alkalmas, 780 m2-es 
építési telek eladó. Irányár: 2,6 millió Ft. 
Érd.: 70/940-18-69.
Békésen jó fekvésű építési telek sürgősen 
eladó. Irányár: 2,9 millió Ft. Érd.: 70/324-
74-24. 
Damjanich u. 19. alatti parasztház eladó 3 
millió Ft-ért. 30/606-88-15.
Bélmegyeren családi ház áron alul eladó. 
Irányár: 3,1 millió Ft. 30/797-16-84.
Táncsics M. u. 8. szám alatti családi ház 
eladó. Irányár: 3,5 millió Ft. Tel.: 30/302-
49-79.
Felújított, összkomfortos, azonnal költöz-
hető családi ház eladó 4,2 millió Ft-ért 
vagy földszinti kisebb lakásra cserélhető. 
66/414-919.
Veres Péter téren III. emeleti, 54 m2-es, 
középfekvésű, erkélyes, egyedis, redő-
nyös lakás eladó 4,9 millió Ft-ért. CSOK 
igényelhető. Tel.: 30/448-44-02.
Szélső u. 49. szám alatti ház eladó. Irány-
ár: 5 millió Ft. Tel.: 30/239-22-95.

Ingatlan 5-7 millió Ft között

Legelő sor 68. szám alatti összkomfortos 
ház eladó. Jószágtartásra alkalmas alsó-
épületek, csempekályhák. Irányár: 5,1 mil-
lió Ft. Tel.: 70/527-90-82. 
Bocskai u. 57. szám alatti kockaház felújít-
va, beköltözhetően eladó 5,1 millió Ft-ért. 
Tel.: 66/412-955, 30/203-73-41.
Központhoz közel családi ház eladó. 
Irányár: 5,2 millió Ft. Tel.: 30/359-76-90, 
70/941-39-08.
Kinizsi u. 51. szám alatti ház eladó felújí-
tásra vagy bontásra. Irányár: 5,2 millió Ft. 
Érd.: 30/389-69-53.
A Kecskeméti utca 9. alatt háromszobás, 
kétkonyhás, két fürdőszobás családi ház 
beköltözhetően eladó 5,8 millió Ft-ért. 
66/415-012, 30/739-62-69. 
Belvárosban, lebontandó régi házzal 720 
m2 építési telek eladó, mely két utcára nyí-
lik, társasház építésére is alkalmas. Irány-
ár: 5,8 millió Ft. Érd.: 30/79-08-197.
Legelő u. 29/1. alatt kétszobás, nappalis 
komfortos ház sürgősen eladó 6 millió Ft-
ért. Tel.: 30/863-86-76. 
Ady utcában háromszobás, első emeleti 
66 m2-es lakás sürgősen eladó. Irányár: 
6,4 millió Ft. 70/607-22-54.

Tisztelt Olvasóink!
Az apróhirdetésekben szereplő 
adatok hiteles sé  géért szerkesz-
tőségünk neM vállal felelős-
séget. 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. 

Deák Ferenc utcában felújításra szoruló 
háromszobás nagykertes családi ház, sok 
melléképülettel sürgősen eladó. Irányár: 
6,5 millió Ft. Érd.: 20/320-95-25.  
Felújított, kétszobás, 54 m2-es III. emeleti 
lakás saját tárolóval eladó a Fáy utcában. 
Azonnal beköltözhető. Irányár: 6,5 millió 
Ft. Tel.: 30/814-15-37. 
III. emeleti kétszobás, 6,5 millió Ft-ot érő 
eladó vagy kertes házra cserélhető. Tel.: 
30/321-35-52.
Széchenyi tér 11-ben harmadik emeleti 62 
m2-es 1+2 félszobás lakás eladó. Irányár: 
6,6 millió Ft. Tel.: 30/65-52-515.
Posta utcai kétszobás összkomfortos 
vegyes falazatú ház 718 m2-es telken el-
adó. Irányár: 6,9 millió Ft. Érd.: 30/36-
54-828.

Ingatlan 7-10 millió Ft között

Mátra utcai egyszobás, de nagy portával 
rendelkező házamat elcserélném tömbla-
kásra. Irányár: 7,2 millió Ft. Érd.: 20/572- 
31-59.
Vörösmarty utcában kétszobás, központi 
fűtésű ház eladó vagy harmadik emeletig 
lakásra cserélhető. Irányár: 7,3 millió Ft. 
Érd.: 70/26-30-254.
Ady 14D-ben 2. emeleti, kétszobás, egye-
di gáz-cirkófűtéses, klímás szép állapotú 
lakás eladó. Ár: 7,3 millió Ft. Tel.: 30/949-
99-18. 
Háromszobás családi ház városközponti 
részen eladó 8 millió Ft-ért. Két család ré-
szére is kialakítható. 30/37-75-310.
Karacs 2-ben felújított lakás eladó vagy 
kertes házra cserélhető. Ár: 8,2 millió Ft. 
Érd.: 30/43-42-297.
Mátyás király u. 51. szám alatti 67 m2-
es ház eladó. Irányár: 8,5 millió Ft. Föld-
szinti lakáscsere érdekel. Érd.: 30/637-
60-79. 
Mezőberényben, a Szent János utcában 
120 m2-es, részben felújított családi ház 
32 m2-s melléképülettel 1000 m2-es tel-
ken eladó 8,9 millió Ft-ért. 30/559-55-
58.
Háromszobás, vegyestüzelésű ház nagy 
portával eladó 9 millió Ft-ért. Jószágtar-
tásra alkalmas. Tel.: 30/293-27-51.
Kertes ház eladó. Magasabb CSOK igé-
nyel  hető. Irányár: 9,2 millió Ft. Érd.: 
70/335-94-46.
Tárház utcában 1000 m2-es telken három-
szobás ház sok melléképülettel eladó. Ár: 
9,5 millió Ft. Érd.: 30/973-29-64.
Tehermentes, 2,5 szobás családi ház el-
adó vagy második emeletig lakásra cse-
rélhető. Irányár: 9,8 millió Ft. Érd.: 20/47-
42-609.
2 + félszobás, összkomfortos kertes ház 
kettes garázzsal 817 m2-es telken eladó. 
Ár: 10 millió Ft. Tel.: 70/33-66-056.

Ingatlan 10 millió Ft fölött

Lánc utcában rendezett kockaház nagy 
portával eladó. Irányár: 11 millió Ft. Érd.: 
30/35-39-534.
Háromszobás kockaház eladó a Bocskai 
u. 40. szám alatt 11,5 millió Ft-ért. Érd.: 
70/77-44-751. 
Háromszobás kockaház eladó 11,5 millió 
Ft-ért. Gáz + központi fűtés. CSOK igé-
nyelhető. Érd.: 70/611-25-86.
Ady 10-ben II. emeleti, 2 + félszobás, 
felújított lakás eladó. CSOK igényelhe-
tő. Irányár: 11,5 millió Ft. Érd.: 70/303-
57-81.
Eladó vagy elcserélhető háromszobás tég-
laépítésű ház a bánhidai városrészen. II. 
emeletig lakásra cserélhető. Irányár: 11,5 
millió Ft. Érd.: 70/324-87-98.
Cseresznye utcában kétgenerációs ház 
eladó. Irányár: 12,5 millió Ft. Érd.:70/512-
75-65.
Négyszobás hűz eladó a Fecske u. 3/1. 
szám alatt 16 millió Ft-ért. Érd.: 30/49-
86-481.
Drága utcában kétgenerációs, négyszo-
bás, kétebédlős családi ház dupla terasz-
szal, vegyes tüzeléssel eladó. Irányár: 16 
millió Ft. 70/612-83-74.
Az uszoda közelében 2005-ben épült 180 
m2-es, négy hálószobás, nappalis csalá-
di ház eladó. Irányár: 23,5 millió Ft. Érd.: 
70/324-74-24.  

Bolti eladó végzettséggel munkát keresek, 
de konyhai kisegítést, csomagolási mun-
kát, takarítást is vállalnék. Érd.: 70/277-
96-39.
Idősgondozói munkát keresek. 70/771-
12-34.
Időseknél takarítói munkát keresek. 
70/292-35-74.
Takarítói munkát keresek. 30/466-11-86.

EGYÉB 
Eladó: 1 db benzines fűnyíró és 1 db elekt-
romos fűnyíró. Mindkettő kis hibával, ol-
csón. Érd.: 66/412-070.
Útalapba való építési törmelék (beton, tég-
la) ingyen elszállítható Mezőberényből. 
Érd.: 30/55-95-558.
Eladó 1 db japán szivattyú (fúrt kút-
hoz való), és 2 db üres gázpalack. Érd.: 
66/412-070.
Eladó: mosogató állvánnyal együtt 15000 
Ft-ért, hűtőszekrények 15-25 ezer Ft-ért, 
mirelit árunak üvegajtós hűtő 35000 Ft-
ért, szeletelőgép 35000 Ft-ért, hosszú 
asztal 15000 Ft-ért. Érd.: 30/55-95-558.
Használt Csepel Boss Fully 26’ össz-
teleszkópos sárga MTB kerékpár eladó. 
Ár: 15 000 Ft. Tel.: 30/744-0-896.
Használt, kék színű 26’-os férfi kerékpár 
9000 Ft-ért, locsolótömlő tartó 4000 Ft-
ért eladó. Tel.: 30/744-0-896.
Eladók: három részből álló, szín készíté-
sére alkalmas farács, mézpergető, öm-
lesztett vegyes széna. Tel.: 30/433-79-89.
Eladó: benzines szivattyú, ugyanitt érett 
istállótrágya. Szállítást megoldom. Tel.: 
30/85-81-911.
Eladó 2db Simson üzemanyagsapka, MZ 
lábtartó, kézmosókagyló,  elektromos író-
gép, benzinmotoros fűnyíró, erős reflektor, 
2 l-es demizson, szódásüvegek, üveg tor-
tatartó, kézimunka fonal, kisbíródob, új 45-
ös gumicsizma. Tel.: 30/260-54-21. 
Előtető eladó. Méret: 230 cm, fedett te-
tőszélesség190 cm, magasság 175 cm. 
7 db vas oszlopcső eladó Mezőberény-
ben. Bontásból tok nélküli ajtó lapok. Érd.: 
30/55-95-558.
Eladó: folyosóra való 3 db szimpla ab-
lak, dupla ablak, mennyezeti lámpa, fali-
lámpa, csillár, hiányos rokka, autó köd-
lámpa, gyerekheverő, 200 kg-ig mérő 
mázsa üres parfümös üvegek, erős 
kerékpárcsomagtartó. Tel.: 30/260-54-21.
Házi kolbász, császárszalonna kiváló 
minőségben eladó. Kecsketej, joghurt, 
sajt eladó. Malomasszonykert u. 7. Tel.: 
70/315-73-47.
Whirlpool automata mosógép alkatrész-
nek eladó. Érd.: 70/335-94-46.
Kiváló minőségű vékony és vastagkol-
bász, angol és császárszalonna, húsvéti 
sonka eladó. Érd.: 70/609-19-18, 70/585-
35-17.
18 t láncos kézi csörlő eladó. Érd.: 
70/351-33-72.
Kukoricamorzsoló, fatüzeléses perzselő 
eladó Kamuton. 70/27-10-532.
Kukorica eladó. 30/622-57-72.
Hatszemélyes ebédlőasztal, 2 db támlás 
szék, mini hifi eladó. Érd.: 66/413-771.
Eladó: nagyteljesítményű elektromos fű-
nyíró, kétégős kemping gázfőző palack-
kal, kétszemélyes műanyag pad olcsón, 
fehér kétajtós akasztós polcos szekrény, 
28-as fehér Csepel női bicikli. 30/57-44-
088.
120-as terménydaráló eladó. Tel.: 66/412-
862.
Grohe zuhanycsaptelep termosztátos, fej-
zuhannyal, eredeti csomagolásban eladó. 
Érd.: 20/560-91-75.
Vízszintes, félautomata új szalagfűrész el-
adó. 20/520-15-40.
Kiváló állapotú Samsung videó eladó vagy 
aprójószágra, süldőre, szisztára cserélhe-
tő. Érd.: 70/21-63-703.
Horgászbotok, orsók féláron eladók. Érd.: 
30/43-42-297.
Eladók: dohányzóasztalok, lábbal hajtós 
varrógépek, demizsonok, vonalas telefon-
készülékek. Tel.: 70/612-83-74.
Eladó: kéthengeres kompresszor, jó minő-
ségű kisbálás gyepszéna, sátortetős sé-
takocsi nagyon szép állapotban. 30/277-
95-43.

Apróhirdetések

iNGYENES LaKOSSÁGi aPRÓHiRDETÉS LEaDÁSa  
a KÖVETKEzŐ HELYEN LEHETSÉGES: 

CERKa papírbolt (Piac tér), fa-KuCKÓ játékbolt (Széchenyi tér).
Valamint elküldhető levélben és e-mailben: 

5630 Békés Pf. 61. vagy bekesiujsag@gmail.com

Maximális terjedelem 15 szó.
Mobiltelefonoknál a számok elé ez szükséges: 0036

Leadási és beküldési határidő: április 18. kedd 12 óra

ingyenes apróhirdetés!

Autóba való kagylós gyermekülés olcsón 
eladó. Érd.: 20/560-91-75.
Fából készült, nagyon szép hálószobabú-
tor eladó. Háromfázisú cirkulafűrsz eladó. 
Tel.: 30/293-27-51.
Eladó: gázpalack, húsvágógép, előszo-
bafal, munkásbakancs, ülőgarnitúra, női 
bundák, szobafenyő, jukkapálma, pálma, 
leánderek.  Érd.: 30/905-49-14.
Üzletbe való fa polcok eladók. Nagyképer-
nyős Tamzan televízió eladó távirányítóval. 
Jószágra cserélhetők. Érd.: 70/216-37-03.
Bontásból eladó: fehér alsókifolyású vé-
cécsésze tartállyal, rózsaszínű talpas 
mosdókagyló. Tel.: 30/988-25-50.
Jó állapotú 20-as és 24-es gyermekkerék-
pár és egy roller eladó. Tel.: 66/643-730.
Eladók: gobelinhímzések, amatőr festmé-
nyek, gázfőző, gázpalack, régi rádiók, to-
lókocsi, nagy hegesztő, lemezvágó olló, 
hímzőgép, női kerékpárok, régi mélytá-
nyérok, lapostányérok, teás készletek. Ré-
vész u. 7. Tel.: 66/413-716.
Eladók: vasvályúk, talp-gerinc masszí ro-
zó gép. Érd.: 30/907-40-66.
2 db 120 l betonvályú és 5 mázsáig mérő 
mázsa eladó vagy jerke bárányra, árpára 
cserélhető. Tel.: 70/227-00-63.
Eladó: betonbontó kalapács, fűkasza al-
katrésznek, villanyos fűnyíró, 42-es boksz 
bőrcsizma. 30/27-28-342.
Heremag eladó. Érd.: 70/351-33-72.
Eladó 2 hasas anyakecske, csirkeetetők 
és -itatók, szalma, állatszállító kaloda. 
20/472-96-58.
Befőttes üvegek, hagyományos virágcse-
repek ingyen elvihetők. Farkas Gy. u. 1.
Eladó: egyengetőlap, új reszelők, 
laposvágók, éjjeli szekrények, réz forrasz-
tólámpa, új Wilkinson borotvák és pen-
gék, fa kézifűrészek. 70/236-35-37.
Kempingfőző gázpalackkal, 6 mázsás 
tölgyfa káposztáshordó eladó. Farkas Gy. 
u. 1.
Jó állapotú jól felszerelt férfi bicikli eladó. 
Tel.: 30/321-35-52.
Színes videó kaputelefon bontatlan cso-
magban eladó. Érd.: 20/560-91-75.
Gyulán 126 Fiatra csomagtartótető, ko-
vács satu, 720 ml-es befőttes üvegek lap-
kával, nagy tételben is. Tel.: 30/648-39-12.
Eladók: régifajta parasztmuskátli hajtások, 
cserjés szellőrózsa, pirosló hunyor, csá-
szárkorona, sásliliom és őszike tövek. 
20/355-77-26.
Légpuskát vennék, 10 ezer Ft-ig. 20/94-
50-726.

Kihúzható étkező asztal 4 db székkel el-
adó. 30/457-23-02.
Háztáji fejőgép eladó. 30/403-19-28.
Bontásból eladó tégla, cserép, kúpcse-
rép, ablakok, veranda üvegfalak, építhe-
tő csempekályha, nagykapu, betonoszlop, 
vas oszlopok, konvektorok, csempekályha 
ajtók, csatornavas, szalagfűrész, cirkula, 
villanymotorok. 20/472-96-58.
Női 26-os MTB kerékpár eladó. Fix ár: 
6000 Ft. Tel.: 20/945-07-26.
4 db gyékényből fonott szék eladó jó álla-
potban. 70/77-44-751.
170x80 cm-es oldalfalas kékszintű gyer-
mekheverő eladó. 20/93-93-211.
Eladó: 2 db 150x185 német bontott ablak, 
30 l-es hűtőláda, 26-os piros új női kerék-
pár. Tel.: 66/647-575, 30/486-22-67.
Eladó: fűzvesszőből készült hintaszék, LG 
93 cm-es LCD színestévé fekete házzal 
kitűnő műszaki állapotban. Tel.: 20/441-
70-96.
Eladók: vezetékes gáztűzhely, kétajtós 
ruhásszekrény, rekamié, ágyneműtartó, 
konyha és hálóbútor, rotakapa, hegesztő. 
Tel.: 30/203-73-41, 66/412-955.
Lucernaföldek kiadók éves használatra a 
Jégvermi kertben. Kis és körbálás here-
széna és szalma eladó. Érd.: Békés, Ka-
sza u. 10. Tel.: 66/415-258, 30/811-35-33.
Álló termo gázkazán, vegyestüzelésű ka-
zán, 8 db különböző méretű alumínium ra-
diátor fűtéscsövekkel eladók. Tel.: 30/822-
47-88.
Eladó: kézi fűrészek, futószőnyegek, új 
vízszűrő, új cserge, új gyapjútakarók, plé-
dek, 2 db fehér bunda foteltakaró. Tel.: 
30/272-43-50.
Eladó: 400 db zsalutégla, 2 db teleajtó, 1 
db ablak, 1 db üveg nélküli ajtó. 30/27-
28-342.

Arany ékszer vásár
Megújult 

árukészlettel, 
óriási választékban, 

szolid áron 
kínálunk gyűrűket, 

női és bébi 
fülbevalókat, 
nyakláncokat, 

nyakék 
garnitúrákat, 
férfi láncokat.

Karikagyűrűk háromnapos határidővel rendelhetők! 
Törtarany becserélés a legmagasabb napi áron: 

7000 Ft/ gramm.

Azonnali készpénzre van szüksége?
Arany ékszerekre a legkedvezőbb hitelt biztosítjuk 

csökkentett költségekkel
(például: 10 200 Ft hitelre 

30 nap múlva csak 10 290 Ft-ot kell visszafizetni).

Címünk: Békés, kossuth út 4-es pavilon 
Térjen be hozzánk!

Berill Ékszer 
és Zálogház

 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.

KIADó INGATLAN
Békésen kétszobás albérlet kiadó. Érd.: 
30/423-32-83.
Dolgozó hölgynek a belvárosban kétszo-
bás, komfortos, bútorozott albérlet kiadó. 
Havi 25 ezer Ft + rezsi, egy hónap kauci-
óval. Tel.: 30/312-83-73.

INGATLANT KERES
Kertes házat vennék Békésen, maximum 3 
millió Ft-ért. Azonnali készpénzfizetéssel. 
Tel.: 20/94-50-726.

KERT, SZÁNTóFÖLD
Csatárkertben, az Élővíz-csatorna és a kö-
vesút mellett 1170 m2 bekerített gyümöl-
csös eladó. Érd.: 30/269-04-17.
Nagykertben zártkert eladó fizetéskönnyí-
téssel. Télen is lakható. Villany, fúrt kút. 
20/800-86-71.

JÁRMű, ALKATRÉSZ
Ford Fiesta gyári tetőcsomagtartó, alig 
használt, 33 ezer Ft-ért eladó. Érd.: 
70/940-18-69.
Hyundai személygépkocsi eladó. Érd.: 
70/335-94-46.
Babetta 207-es eladó. 30/457-23-02.
Eladó: jó állapotú elektromos kerékpár, 
nagytestű négyütemű SM motor. 30/596-
91-80.
Műszaki vizsgáztatott négyszemélyes la-
kókocsi eladó teljes berendezéssel, klímá-
val, aggregátorral, napelemmel, elősátorral. 
20/520-15-40.
Forgalomból kivont Lady utánfutó eladó. 
20/93-93-211.
Jó állapotú, szürke-metálszínű Maruti 
személygépkocsi eladó. Két év műszaki, 
kis fogyasztás. Irányár: 185 ezer Ft. Érd.: 
70/21-63-703.
Újszerű állapotú Tornádó elektromos ke-
rékpár eladó. Tel.: 66/411-837.
Simson S51-es felújított állapotban eladó. 
Irányár: 128 ezer Ft. Tel.: 20/945-07-26.
TS-MZ 125-ös motorkerékpár forgalmival 
eladó vagy robogóra cserélhető. 30/457-
23-02.
4 db 155x70x13 nyári gumi alu felnire sze-
relve eladó. 70/306-31-52.

ÁLLAT
Szánentáli kecskegidák eladók. Tel.: 
70/315-63-11, 70/31-57-347.
Malac eladó. 30/921-26-25.
Eladó: vágni való és hasas nyúl, kis-
nyu   szik, tojópulykák. Raktár u. 24. Tel.: 
70/881-93-00.

TÁRSKERESÉS
Elvált, ötvenes, rendezetten élő férfi kor-
ban hozzáillő párját keresi. Érd.: 20/27-
450-60.

SZOLGÁLTATÁS
Figyelem! Az apróhirdetés szolgáltatás 
rovata NEM ingyenes. A vállalkozók ár-
ajánlatért keressenek minket! Tel.: + 
36-30/432-20-30. E-mail: bekesiujsag@
gmail.com.

Benzines és elektromos fűrészek 
lánc élezése Békésen! 30/858-19-11.

Villanyszerelés! Kapcsolók, csillá-
rok, konnektorok, csengők, bojlerek 
javítását is vállalom. Telefon: 06/30-
993-00-48.

Hűtők, fagyasztók, kombinált hű-
tők javítása. Szívós Ferenc. 0036-
70/311-99-07.

Épületek, házak, kerítések bontását, 
építését, valamint kertek karbantar-
tását vállalom. +3620-565-54-38.

MUNKÁT KERES, AJÁNL
Házi és házkörüli munkára segítőt kere-
sek. 30/232-29-89.
Takarítói munkát keresek, kizárólag höl-
gyeknél. 30/75-30-187.
Segédmunkát keresek április végétől Bé-
késen. 20/472-96-58.
Heti három napra bevásárlói munkát kere-
sek. Érd.: 70/395-82-46, csak reggel 7-8 
óra között.
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Két héttel ezelőtt az eszperantó születésé-
ről olvashattak, és arról, hogy milyen lelkesen 
rendeztek egyre-másra kongresszusokat a hívei. 
Arról azonban nem esett szó, hogy a világ egyik 
magasan jegyzett filmjében is szerepet kapott 
egy eszperantó szókapcsolat, valamint hogy 
csaknem államnyelvvé is avanzsált zamenhof 
álma. Az 1940-ben készült Chaplin-film, A dik-
tátor egyik jelenetében tűnik fel egy olyan kép-
kocka, amelyen a főszereplő mögött egy bolt 
látható Vestajoj Malnovaj felirattal, amelynek 
jelentése: Használt Ruhák. Hogy pontosan mi 
volt a szándéka az alkotóknak ezzel a hirdetés-
sel, azt természetesen lehetetlen már kibogozni, 
de az biztos, hogy Hitler a Mein Kampfban ezt 
az egyetlen mesterséges nyelvet emeli ki, ráadá-
sul úgy, hogy a zsidók titkos nyelveként aposzt-

rofálja. Az eszperantisták baloldali kapcsolatait 
azzal is magyarázták a nácik, hogy a zászlaju-
kon szereplő ötágú csillag (még ha zöld volt is), 
keltett bizonyos asszociációkat. 

Az eszperantó államnyelv is volt – legalábbis 
a ma belga területen fekvő semleges Moresnet 
(„apanyelvén”: Amikejo) nagyjából negyed 
Békésnyi területén szerették volna elterjesz-
teni, az első világháború idején. Használatától 
a turizmus fellendülését várták, talán nem is 
alaptalanul. Ez azonban nem vált valósággá, 
miként az eszperantó nagyra szövő terve sem, 
ugyanis a város kevéssé volt vendégcsalogató, 
hiszen lakosai, hasonlóan több kis államhoz, 
szerencsejátékból, szeszhamisításból valamint 
csempészetből finanszírozták elképzeléseiket. 

Szilágyiné Szabó Ágnes

Egy nyelvet beszélünk
Állam és diktátor

BéKéSi ProgramajÁnLatoK ÁPriLiS 11- 25. Között

Április 12. szerda 17 óra

Varga Anikó képkiállítása. Megtekinthető: má-
jus 17-ig. Kulturális központ

Április 13. csütörtök 15:30

Ünnepi képviselő-testületi ülés Békés város-
sá nyilvánításának 44. évfordulója alkalmából. 
Díjátadók. Ünnepi műsor. 

Kulturális központ

Április 15. szombat 11 óra

Békési TE – Miskolc extraligás bajnoki asztalite-
nisz-mérkőzés. Sportcsarnok

Április 15. szombat 16:30 

Békés-Csanádapáca bajnoki labdarúgó-mérkő-
zés. Sportpálya

Április 19. szerda 16:30

Irodalmi svédasztal. téma: Őrültség, de van 
benne rendszer - Shakespeare titkai. Háziasz-
szony: Szilágyiné Szabó Ágnes. Könyvtár

Április 21. péntek 15 óra

görgényi tamás festőművész kiállításának meg-
nyitója. Megnyitja: Ván Hajnalka művészettör-
ténész. Galéria

Temetőtakarítás: kipipálva
A Békési Városvédő és Szé-

pítő Egyesület április 1-jén te-
metőtakarítást szervezett a Ró-
zsa és a katolikus temetőkben, 
melynek nem titkolt célja a 
békési közéleti személyiségek 
munkásságának megismerte-
tése, emlékének megőrizése.

tiszteletükre időről-idő-
re összegyűlnek és rendbe te-
szik nyughelyüket, néhány 
szóval emlékeznek is rájuk. A 
városvédők felhívására idén 
mintegy félszázan jelentek 
meg. Megszépültek az ismer-
tebb közéleti személyiség sír-
jai és mivel a szelektív hulla-
dékgyűjtés a temető területé-
re is vonatkozik, az akció ke-
retében, mintegy 10 zsák mű-
anyag hulladékot, valamint 
kb. 70 zsák falevelet gyűjtöt-

tek össze a szorgos kezek. A 
szervezők köszönetet monda-
nak a gál Ferenc Főiskola Bé-
kési Szakképző Iskola, gimná-
zium és Kollégium, továbbá a 
Szegedi Kis István Református 

Gimnázium, Általános Iskola, 
óvoda és Kollégium diákjai-
nak, és a Békési Nyugdíjasok 
Egyesületének, melynek tagjai 
kiemelt létszámmal jelentek 
meg az akción.

Kalandozások Erdélyben
A Reményhír Intézmény 

Eötvös József Általános Isko-
lában már hagyomány, hogy a 
pályázatot nyújt be az Embe-
ri Erőforrás Minisztériumának 
„HAtÁRtAlAnUl!- tanul-
mányi kirándulás hetedikesek-
nek” elnevezésű felhívására, 
amelynek köszönhe-
tően az idén is 41 
gyermek utazha-
tott Erdélybe.

A közelmúlt-
béli utazás so-
rán a csoport 
Nagyszalontán, 
Arany János szü-
lővárosában állt meg először. 
A Csonka torony megtekin-
tése, majd a Szobor parkban 
tett séta után az útjuk Nagy-
váradra vezetett. Megnézték 
a székesegyházat, sétáltak a 
Kanonok soron, majd a vá-
ros főterén megkeresték azt 
a kávéházat, ahol Ady End-
re törzsvendég volt egyko-
ron. Erdély kapujában, Ki-
rály-hágón a csodálatos lát-
ványban gyönyörködtek. Az 

első nap végállomása Kolozs-
vár volt. A történelmi múl-
tú város főterén álló Mátyás 
király lovasszobrát, a Szent 
Mihály Templomot és Má-
tyás király szülőházát keres-
ték fel. Másnap a tordai só-
bányához, onnan a tordai 
hasadékhoz igyekeztek. Ez-

után Gyergyószentmik-
lós felé vezetett az út-

juk. Farkaslakán rövid 
megállót tartottak, Tamási 
Áron sírjánál rótták le kegye-
letünket. A harmadik nap 
délelőttjét testvértelepülé-
sünkön, gyergyószentmikló-
son töltötték. Számos neve-
zetessége mellett az örmény 
templomba is ellátogattak, 
majd a Békás-szorosban sé-
táltak a monumentális szik-
lafalak között. A gyilkos-tó 
mellett friss hóval csatáztak 
a gyerekek. A kimerítő túra 

negyedik napjára célállomása 
Sepsiszentgyörgy volt. Út-
közben megálltak Maros főn, 
megtalálták a Maros-forrást. 
Szentgyörgyön a Kós Ká-
roly líceum történelem sza-
kos tanára, Péter Sándor ve-
zetésével ismerkedtek a vá-
ros nevezetességeivel. A ta-
nulmányi kirándulás fő cél-
ja március 15-e megünneplé-

se volt a kül-
honi magyar 
testvérekkel. 
Felejthetetlen 

élményt nyúj-
tott mindenkinek. A haza-
felé vezető kétnapos úton az 
első megálló Fehéregyházán 
volt. A Petőfi Múzeum kert-
jében koszorút helyeztek el 
a költő szobránál. Segesvá-
ron a várban megnézték az 
óratornyot és az evangélikus 
templomot. Gyulafehérvár 
után Dévára érkeztek. Meg-
álltak még a Vajdahunyad 
váránál, amit Mikszáth Kál-
mán „a várak királyának” 
nevezett.
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Keresztrejtvényfejtők fel!
Emlékeztetjük tisztelt olvasóinkat, hogy a 

2017-es Békési Kalendáriumban közzétettünk 
egy keresztrejtvényt. A Kalendárium rekord-
idő alatt elfogyott a boltokból és bizonyára so-
kan megfejtették a rejtvényt is. Aki szeretné 
próbára tenni a szerencséjét, a megfejtést a ki-
adványban közzétett nyereményszelvénnyel 
együtt április 30-ig elküldheti nyílt levelezőla-
pon vagy borítékban a Békés Újság 5630 Bé-

kés, Petőfi u. 20. szám alá címezve, vagy még 
egyszerűbb, ha bedobják a Cerka Papírboltban 
és a Fakuckó Játékboltban található gyűjtőlá-
dába. A helyes választ beküldők között 2 db, 
egyenként ötezer forintos vásárlási utalványt 
sorsolunk ki, míg további 5 szerencsés nyertes-
nek ingyenesen juttatjuk el a következő, októ-
berben megjelenő 2018-as Békési Kalendáriu-
mot. Várjuk megfejtéseiket!

Működésre is pályázhatnak 
a helyi civil szervezetek 

Békés Város Önkormányza-
ta a lehetőségeihez mérten 2017-
ben is támogatni kívánja a tele-
pülésen működő civil szervezete-
ket, ezért meghirdeti a idei civil 
pályázatát, amely a szervezetek 
működését, programok, rendez-
vények költségeinek támoga-
tását, valamint más pályáztató 
szervezethez benyújtott pályázat 
önrészét hivatott biztosítani. Pá-
lyázni a kitöltött pályázati adat-
lap és a kötelezően csatolandó 
mellékletek beadásával lehet.

A pályázaton részt vehet-
nek azon civil szervezetek, me-
lyek a következő feltételeknek 
együttesen megfelelnek:

1. legalább 1 éve működnek, 
2. békési székhellyel vagy 

békési tagszervezettel rendel-
keznek, illetve a békési lakosok 
érdekében megvalósuló prog-
ramhoz, tevékenységhez kérik 
a támogatást,

3. korábbi pályázati támoga-
tásokkal elszámoltak,

4. és éves beszámolójukat 
letétbe helyezték.

A pályázatot Békés Vá-
ros Polgármesterének címezve 
(5630 Békés, Petőfi u. 2.) kell 
benyújtani személyesen vagy 
postai úton úgy, hogy legké-
sőbb 2017. május 30-án 12 óráig 
beérkezzen. A borítékon kérjük 

jól láthatóan feltüntetni: „Civil 
Szervezetek támogatása”.  

Pályázati adatlap letölthető a 
www.bekesvaros.hu (Hirdetmé-
nyek, pályázatok) oldalról, vagy 
személyesen kérhető a Civil 
Szervezetek Házában (5630 Bé-
kés, Hőzső u. 4.) hétköznapon-
ként 8-16 óráig. Érdeklődni le-
het Kovács Andrásnál, a 70/392-
46-09-es telefonszámon. 

Azoknak a civil szervezetek-
nek, amelyek már az előző évek-
ben is pályáztak, nem kell újra 
benyújtani az alapszabályukat 
és a cégbírósági bejegyzésüket, 
csak abban az esetben, ha az 
adataikban változás történt. 

Good Báj Biokozmetika

 

keresse fel dr. Péter sándorné edit mesterkozmetikust a Good Báj Biokozmetikában! 
Bejelentkezés telefonon: 30/477-17-29. Cím: Békés, széchenyi tér 4/2., a Posta mellett

Legújabb 
szolgáltatásunk :
az érintés 
szimfóniája
Teljes ellazulást kínál önnek 
A BIOKOZMETIKA  
LEGúJABB SZOLGÁLTATÁSA: 

Az érintés szimfóniája elnevezésű 
TELJES TESTRE KITERJEDő 

ÉS A LÉLEKRE HATó MASSZÁZS. 
Halk, lágy zenére történő, különleges 

technikájú masszázs önnek is 
az ELÉRHETő LUxUST kínálja.

Lepje meg a masszázzsal  
születés- vagy névnapra 

valamelyik  
kedves hölgyismerősét, 

vagy önmagát! 
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Új helyen a Szeki Horgászbolt
Mostantól új helyen, a Kö-

rösi Csoma Sándor utca 17. 
szám alatt, a Békési Fürdőtől 
mindössze 150 méterre várja 
vásárlóit a Szeki Horgászbolt. 
Szekerczés Sándor tulajdonos 
- aki lapunk hasábjain több 
mint egy évtizede osztja meg 
szakértelmét olvasóikkal, a 
Horgász szemmel című állan-
dó horgászrovatban - elmond-
ta, hogy a költözésre azért volt 
szükség, mert régi boltját „ki-
nőtte”. A vásárlók még maga-
sabb szintű kiszolgálása és ké-
nyelme szükségessé tette egy 
nagyobb alapterületű üzlethe-
lyiség felkutatását. Az egyko-
ri vendéglátó egység jelentős 
belső átalakításon ment át, hi-
szen a termeket egybenyitot-
ták. A munkákban nagy szere-
pet vállaltak Szeki horgászba-
rátai. A horgásztársadalom egy 
nagyon összetartó közösség, 
körükben a nemrég megnyílt 

új bolt máris egyfajta találko-
zóhellyé vált.

A költözéssel az árukész-
let jelentősen kibővült, példa-
ként Szekerczés Sándor a bé-

kési horgászok körében egyre 
népszerűbb bojlis, feederes és 
pergetős módszerhez tartozó 
felszerelések és kiegészítő kel-
lékeket említette. Helyben ki-

próbálhatók továbbá a nomád 
horgászathoz szükséges szé-
kek, melyeknek bőséges vá-
lasztékát nyújtja. Természe-
tesen kaphatók horgászbotok, 

orsók, damilok, horgok, úszók, 
woblerek, bojlik, bojlipadok, 
pelletek, aromaanyagok, me-
rítő- és haltartó hálók, etető-
anyag vödrök, horgászruházat, 

polárszűrős napszemüvegek, 
horgásztáskák, és élő csali is. A 
teljes kínálat felsorolhatatlan. 
Szeki a nyitva tartás teljes ide-
je alatt szaktanácsadást is tart, 
a horgászatban eltöltött 35 
esztendeje minden felhalmo-
zott tudását kész átadni a be-
térő horgászoknak. Segít ösz-
szeállítani az egyéni igényekre 
szabott szerekéket. A boltban 
napijegyek és éves területi je-
gyek, továbbá horgász szakla-
pok is kaphatók.

A nyitva tartás nem válto-
zott: hétfőtől péntekig 8-17 
óra, míg szombaton 8-12 óra 
között tart nyitva. A bolt 
előtt, a Körösi Csoma Sándor 
utcán, a közeli jövőben további 
parkolóhelyeket alakít ki, hogy 
még jobban szolgálja az ide ér-
kező, talán éppen Dánfokra 
vagy a Kettős-Körös valamely 
horgászhelyére tartó gépkocsis 
horgászokat. 

Két mérkőzés, három pont
Elveszítette idegenbeli veret-

lenségét Bucsán a Békési FC. A 
parázs hangulatú mérkőzésen a 
vendégek nem tudtak élni lehe-
tőségeikkel, míg a hazaiak két-
szer is betaláltak. Ezt követte a 
Csorvás elleni hazai találkozó. 
A meccs első félidejében a Bé-
kés jó és eredményes játékával 
háromgólos előnyt szerzett, ezt 
a másodikban még sikerült nö-
velnie. A hazai ak részéről Csi-

kós Sándor három gólt szer-
zett. A bucsai vereség, illetve a 
rivális Békésszentandrás pótolt 
mérkőzése miatt a Békési FC a 
második helyre csúszott vissza 
a megye II. tabelláján.

eredmények:
Bucsa SE - Békési FC 2-0 Bé-
kési FC - Csorvási SK 5-1 

Következő hazai mérkőzés: Bé-
kési FC - Csanádapáca, április 
15. szombat, 16:30.

 A békéscsabai Szeberényi Gusztáv Adolf Evangélikus Gim-
názium, Művészeti Szakgimnáziumban közel húsz éve indították 
el a művészeti képzést. Az iskola divat- és stílustervező-, fotográ-
fus-, festő-, valamint grafikus szakjain tanuló növendékeinek vá-
logatott munkáiból volt látható kiállítás a kulturális központban 
„tehetségeink” címmel.
 A Szent Lázár Alapít-

vány egyik dolgozója, Veres 
győző vásárlásra ajánlotta fel 
lila virágok című festményét 
(saját készítésű keretben). Az 
eladásból befolyt teljes össze-
gét a Békés megyében szolgá-
latot teljesítő leendő koraszü-
lött mentőautó megvásárlásá-
ra ajánlja fel. Licitálni a Szent 
Lázár Alapítvány facebook-
oldalán lehet április 14-ig.

BÉKÉSI ÚJSÁG
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Helyi győzelem 
a sakkversenyen

A Békési TE Sakkszakosz-
tálya szervezésében, az Agro-
Déló Kft. támogatásával a na-
pokban rendezték meg a II. 
Andor László Sakk Emlékver-
senyt. A tavalyi 44 után idén 
41 indulót regisztráltak, akik-
nek négy nap alatt hét partit 
kellett teljesíteniük, svájci le-
bonyolítási rendszerben. Helyi 
és megyei indulók voltak a leg-
többen, mellettük távolabb-

ról is jöttek a nyílt, Fide ér-
tékszám szerző versenyre, sőt 
három román sakkozó révén 
nemzetközinek volt mondható 
a március 23-26. közötti pénz-
díjas megmérettetés. A legfia-
talabb induló 10, a legidősebb 
88 éves volt. 

A versenyt szoros csatában a 
Békési TE sakkozója, ifj. Samu 
Gábor nyerte meg az orosházi 
Kakuk Sándor előtt. 

41 személy indult a békési sakkversenyen.

Megújult környezetben várja vásárlóit Szekerczés Sándor.
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Ittas vezetőket 
fogtak el

Ittas járművezetés gyanúja 
miatt állítottak elő a rendőrök 
egy személygépkocsit vezető 
férfit március 31-én Bélme-
gyer külterületén. Igazoltatá-
sakor az alkoholszondás mérés 
eredménye pozitív lett. A to-
vábbi mérések is megerősítet-
ték az ittasság gyanúját, ezért 
a Békési Rendőrkapitányság 
rendőrei bevonták a férfi veze-
tői engedélyét. tarhos külte-
rületéről szintén a napokban 
állították elő a rendőrjárőrök 
egy motorkerékpár vezetőjét. 
A légalkohol mérés eredmé-
nye lett pozitív, ezért bevon-
ták a jogosítványát. Békésen 
április 4-én késő este egy bé-
késcsabai férfit állítottak elő 
a rendőrök. Személyautót ve-
zetett és az alkoholszonda it-
tasságot jelzett nála. Mindhá-
rom sofőr ellen büntetőeljárás 
indult. 

Étterem asztalfoglalás és apartman szállásfoglalás!

Pizza- és ételrendelés
70/559-86-33
30/889-97-31
66/411-008

Házhoz szállítás 
12–22 óra között.

Vásár volt virágvasárnapkor
Április 9-én tartották meg a hagyományos 

Virágvasárnapi vásárt a piacon. A nagyszámú 
érdeklődőt - a legkisebbektől az idősebbekig - 
húsvéti ízek és illatok, kulturális fellépések, ját-
szóházi foglalkozások és gasztronómiai ínyenc-
ségek várták. Az árusok is nagy számban jelen-
tek meg, a legtöbben csodálatos virágokat, hús-
véthoz kapcsolódó ételféleségeket, játékokat és 
dísztárgyakat árusítottak.

Várják a lakosság segítségét 
a nosztalgiakönyvhöz 

A nagy sikerű Üdvöz-
let Békésről című könyvnek 
2018-ban tervezik a folytatá-
sát. Ehhez már gyűjtik a ké-
peket. 

Sok felvetés, javaslat ér-
kezett a szerkesztőség tag-
jaihoz, amelyek alapján egy 
színvonalas második kötet 
születhet. több olyan épület 

is meg fog jelenni a könyv-
ben, amely az első, 2016 vé-
gén megjelent kötetből ki-
maradt. Szeretnék a szer-
kesztők, ha jeles családi ese-
mények és például a tanya-
világ is megjelenne a kiad-
ványban. Ehhez azonban 
lakossági összefogásra van 
szükség. Ezért a szerkesztő-

ség kéri a békésieket és az 
elszármazottakat, hogy ké-
peiket juttassák el a város-
védőkhöz vagy a Civil Szer-
vezetek Házába, Serfecz Dá-
vidhoz. A képeket digitalizá-
lás után azonnal visszaadják 
a tulajdonosnak – ismételte 
meg a felkérést az egyik szer-
kesztő, Mucsi András.
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