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

Újabb tanszálloda épül

2. oldal

Indulhat a munka a

Dr. Hepp iskolánál

3. oldal

Szigorítások a közuta-

kon                 4. oldal

Nyerjen kézilabda

bérletet!          8. oldal

Lapunk
tartalmából

SZEPTEMBER 5-12.
Jázmin Patika (Rákóczi u.)

SZEPTEMBER. 12-19.
Turul Patika (Piac tér)

SZEPTEMBER 19-26.
Oroszlán Patika (Kossuth u.)

Hétfőtől péntekig 18-20 óráig,
vasárnap és ünnepnap 9-11 óra,

valamint 17-18 óra között. 
Váltás mindig szombaton

reggel fél nyolckor. 
Figyelem, egyes gyógyszertárak
szombaton is nyitva tartanak.

Orvosi ügyelet: 416-637

Gyógyszertári
ügyeleti rend

TUDÓSÍTÁS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET AUGUSZTUSI ÜLÉSÉRŐL

Ahogy az ország egészében, így a mi városunkban is szep-

tember elsejével megkezdődött a 2009/2010-es tanév. A Békési

Kistérségi Általános Iskola 1550 gyermekkel kezdte meg a tan-

évet, ez 75-tel kevesebb, mint tavaly. A Dr. Hepp Tagintézmény

598, az Eötvös Tagintézmény 329, a Karacs Tagintézmény 427

diákkal indult. Kamut 32, Murony 119, Tarhos 45 diákkal. Az

elsősök összlétszáma 177 fő. A tanév két kihívás elé állítja a diá-

kokat és a pedagógusokat. Az egyik a Dr. Hepp Tagiskola

komplett felújítása, a másik a kompetencia alapú oktatás beve-

zetése (ezekről lapunk 2. és 3. oldalán olvashatnak bővebben).

A Szegedi Kis István Református Gimnázium, Általános

Iskola és Kollégium 711 tanulóval kezdi az új tanévet, az elsős

kisiskolások száma 72, a 9. osztályosoké 59. Az iskolában a nyá-

ron is dolgoztak, ugyanis a Borz utca felőli telekrészen a város-

tól kapott épületben mintegy negyvenmillió forintos saját erő-

ből, évek óta felhalmozott megtakarításból korszerű fizikai elő-

adót, nyelvi előadót és két számítógép termet alakítottak ki. A

bővítést az iskolai osztályok számának növekedése tette szüksé-

gessé. Most 25-tel több tanuló tanul az iskolában, mint tavaly.

A Farkas Gyula Közoktatási Intézményben 1400-nál is több

diák kezdte meg tanulmányait szeptember 1-jén, ebből 1096-

an békési telephelyeken (a többiek Dévaványán). A gyógypeda-

gógiai intézményegység 238 gyermeket nevel, továbbá 257

szakiskolás, 360 szakközépiskolás, és 241 gimnazista koptatja

az iskolapadokat. A tanév első komoly beruházása a Szánthó

Albert utcai kollégium felújítása és tanszállodává alakítása,

amely november 15-ig készül el (erről bővebben lapunk 2. olda-

lán olvashatnak).

Becsengettek
SZINTE MINDEN BÉKÉSIT ÉRINT 

AZ ISKOLAKEZDÉS

Az ülés napirendjén szere-
pelt a város költségvetésének
idei első félévi teljesítésének
beszámolója. Elhangzott, ko -
moly nehézséget jelent a gaz-
dálkodásban, hogy a pályáza-
ton megnyert pénzek igen
jelentős késéssel érkeznek
meg Békésre. Ez szinte már a
napi működést veszélyezteti.
De az uszodaépítés nincsen
veszélyben – szögezték le töb-
ben is.

Megtárgyalták a közfoglal-
koztatás első félévének eredmé-
nyeit. Több képviselő meg fo-
gal mazta dicsérő szavait a mun-
kaszervezéssel kapcsolatban,
ugyanakkor Barkász Sán dor
(Jobboldali Összefogás) a költ-
ségekre volt kíváncsi, illetve ar -
ra, hogy milyen maradandó vál-
tozásokat eredményez az „Út a
munkába” közfoglalkoztatásba
bevontak alkalmazása. Kide -
rült, hogy az előzetesen terve-

zett 10 millióhoz képes lé nyege-
sen többe kerül a munkanélkü-
liek foglalkozatása a városnak,
30-40 millió Ft lesz az év végi
összeg. A munka világába na -
gyon kevesen kerülnek vissza a
közfoglalkozás leteltével.

Napirendre került a 33. Bé -
kés-tarhosi Zenei Napok szak-
 mai értékelése. Elhang zott,
hogy a jegybevételek 50 száza-
lékkal emelkedtek, és több
rendezvény igazi közönségsi-
kert aratott, a látogatók világ-
színvonalú komolyzenei él -
ményt kaptak.

Az indulatok a Sporttelep
működését taglaló előterjesz-
tésnél korbácsolódtak fel. A
Szarvasi úti telep rezsiköltsége
kiugróan magas, mert mint
több képviselő megfogalmazta:

„nincs gazdája”. Felügye le te a
Lisz Kft. feladata, de mi vel
nem érdekelt a költségek visz-
szafogásában, és nincsen a
sportszakosztályok fölötti fel-
ügyelő jogköre, ráadásul az
energiaárak drasztikusan emel-
 kedtek, a pénz valósággal kifo-
lyik a házból. A vita végén
abban állapodtak meg, hogy a
racionális működést sportszak-
mai és pénzügyi értelemben is
haladéktalanul meg kell terem-
teni. A Lisz Kft. azonnali ha -
tállyal lépéseket kell hogy
tegyen az energia és más kiadá-
sok visszaszorítására, anélkül,
hogy a szakosztályok munkája
ezt megsínylené, és szintén a
Lisz Kft. feladata lesz a hosz-
szabb távú takarékossági el -
kép zelések kidolgozása.  Sz. K.

Elfolyik a pénz a Sporttelepen
Egyperces néma felállással kezdődött a békési
Képviselő-testület augusztusi ülése. Ezzel tiszte-
legtek a képviselők és a jelenlévők a nemrégiben
el hunyt Dr. Püski Sándorra, Békés Díszpolgárára.
Ez után hosszas ülés vette kezdetét. A vita a
Sporttelep működésének jelentése kapcsán csú-
csosodott ki. 

A rendezvények a sport, a
gasztronómia és a kultúra je-
gyében zajlottak. A fő cél per-
sze minél több békési lakos
megszólítása, szórakoztatása

volt. A több helyszínen zajló
hat vannál is számosabb ren-
dezvény közül néhányat kira-
gadva: valódi közönségsikert

ara  tott a szombat délutáni mo -
toros bemutató, amelyet felvo-
nulás és menettánc követett a
főtéren, a Városházától a Ki -
rályok kapuja emlékműig a

Belencéres Néptáncegyüttes
vezetésével zenekíséret mellett.
A menetben is részt vettek,
majd a Körös-Körül Kis térségi

Amatőr Művészeti Fesz tiválon
felléptek az ausztriai Mallnitz
delegációjának gyermek nép-
táncosai. Ez az a település,
amellyel a remények és tervek
szerint testvérvárosi kapcsolat-
ra lép a jövőben Békéssel. Erről
a delegáció vezetője tárgyaláso-
kat folytatott a mi településirá-
nyításunkkal. 

Kiemelendő még az „Ízek
utcája” főző és sütőverseny,
amelybe baráti és üzleti társa-
ságok, civil szervezetek csapa-
tai neveztek be, és békési táj-
jellegű ételeket készítettek. A
Wich mann Tamás kenu világ-
bajnok vezette zsűri döntése
értelmében a legízletesebbnek
a Rose marie Farm ételét vá -
lasz tották.

Az esti órákban az élő zene
kedvelőit szolgálta ki a koncert-
program. Pénteken Tóth Gabi
és zenekara lépett fel, igazán
kitett magárért Hevesi Imre és
a La Bomba együttes szomba-
ton, a csúcspont azonban a több
generációt megszó lítani képes
Edda együttes fellépése volt va -
sárnap. A Ren dez vénytér szin te
kicsinek bi zonyult. A Madzag -
falvi Napo kat parádés tűzijáték
zárta.         Folytatás a 7. oldalon

Rámozdultak a békésiek 
a Madzagfalvira

Az első összesítések és a látogatók benyomásai
szerint sikeres volt a XI. Madzagfalvi Napok, vá -
rosunk legnagyobb, legtöbb embert megmozga-
tó, háromnapos fesztiválja.

Az osztrák Mallnitz delegációja is felvonult Békés főterén, később
tiroli táncot mutattak be a nagyszínpadon. További felvételek a ren-
dezvényről honlapunkon.



2 2009. szeptember 9.

A felújítás során kicserélik a
nyílászárókat, a régi burkolato-
kat, az energetikai csöveket,
szinte a falakig visszabontva
komplex munkát végeznek.
Négyfős szobákban összesen
100 személy befogadására lesz
alkalmas a kollégium, amely
hétköznap speciális igényű
gyermekeket fogad be, hétvé-
genként viszont akadálymen-
tesített tanszállóként működik
majd a város közepén – mond-
ta Domokos László. Kiemelte,
hogy az épület kevéssel ezelőtt
még Békés város tulajdona
volt, nem fejlesztették, de a
„bizalmi együttműködésnek”,
vagyis az ingatlancserének
hála, immár saját tulajdonú
ingatlanán fejleszthet a megye.

Ez már a második tanszál-
lodája lesz a Farkas Gyula
Közoktatási Intézménynek,
hiszen tavasszal már egy ilyet
átadtak. Újdonság, hogy ez
már „internetszálló” lesz, azaz
online lehet majd szobát elő-
jegyezni. A kiszolgálásnál,
mű ködtetésénél azokra a

gimnazistákra építenek, akik
az iskola utazás és turizmus
szakán tanulnak, nekik ez
gyakorlati helyük lesz. 

A kollégium és tanszálloda
átadásának határideje szoros,
november 15-e. Addig a diáko-
kat az iskolakomplexum más
egységeinél helyezik el. A 150
millió forint nagyságrendű
beruházás költségeit a megyei
önkormányzat állja saját for-
rásaiból. Ez része annak a spe-

ciálisan Békés megyei gazda-
sági válságkezelő program-
nak, amelynek lényege, hogy
előrehoznak szükséges és ér -
tékteremtő beruházásokat,
amellyel a gazdaságot mint -
egy beindítják. Példa erre,
hogy a kollégium új, minősí-
tett nyílászáróit, összesen 155
darabot, a szintén néhány hó -
napja korszerűsített gépparkú
faipari tanműhelyben, tehát
helyben készítik el. Ezzel az
iskola diákjainak és szakokta-
tóinak a munkája is „élesben”
beépül az épületbe. Remélik,
hogy az iskola tanműhelye a
későbbiekben is kap efféle

meg rendeléseket, melyeket
ver senyképes áron és minő-
ségben el is tud látni. 

Mindez része annak a szem-
léletváltozásnak, amely a piacra
viszi az iskolákat, azok szolgál-
tatásait, melyekkel saját meg-
élé süket, továbbfejlődésüket
ala   pozzák meg.                Sz. K.

Újabb tanszálloda épül Békésen
150 MILLIÓBÓL ÚJÍTJÁK FEL A SPECIÁLIS ISKOLA KOLLÉGIUMÁT

A Farkas Gyula Közoktatási Intézmény Gyógy -
pedagógiai Intézményegységének kollégiumánál,
a Szánthó Albert utca 8-10. alatt átépítési és fel-
újítási munkák kezdődtek. A néhány hete zajló
munkákat tekintette meg egy sajtóbejáráson
Domokos László, a fenntartó Békés Megyei Ön -
kormányzat elnöke; az iskola igazgatója, Kissné
dr. Balogh Ibolya; Czégény Gyula, a megyei ön -
kor mányzat szakmai felügyeleti osztályvezetője;
és a kivitelező mezőberényi Károlyi és Társa Épí -
tési Vállalkozó Kft. képviselője.

Sajtóbejáráson a Szánthó Albert utcai kollégiumnál.

Izsó Gábor polgármester nyitotta meg a
bemutatót, méltatva a pedagógusok áldozatos
munkáját ebben az értékvesztett világban. 

– Olyan iskolát kell működtetnünk, amely
versenyképes ismeretet, nyitott, munkára alkal-
mas tanulókat képes kibocsátani – hangzott el.
A polgármester utalt a Dr. Hepp Ferenc Tag -
iskola rövidesen kezdődő átalakítási munkála-
taira is, kiemelve, hogy számít a pedagógusok
együttműködésére ezekben a hónapokban.

Kis Eszter, általános igazgatóhelyettes, pro-
jektmenedzser elmondta, hogy az „Új Magyar -
ország” Fejlesztési Terv keretében Európai
Uniós támogatással megvalósuló projekt célja
a kompetencia alapú oktatási modell elterjesz-
tése, és a pedagógusok módszertani kultúrájá-
nak korszerűsítése. A projekt június elsejével
indult és 2010. augusztus 31-én ér véget. Befe -
jezése után azonban még legalább öt évig mű -
ködtetni a modellt, de arra már nem jár támo-
gatás. A projekt keretében a három békési ál -

talános iskolai tagintézményben (Karacs, Eöt -
vös, Dr. Hepp) lesznek osztályok, összesen
húsz, melyekben egy-egy tantárgynál vagy
műveltségi területnél bevezetik a kompetencia
alapú képzést, ez lényegében új módszereket és
tartalmakat takar. A hagyományos tantárgyak
mellett vannak új kompetenciafejlesztési terü-
letek is, mint például az „Életpálya építése”,
„Info-kommunikációs technológiák”, „Szo ciá -
lis, életviteli és környezeti ismeretek”. 

A munkában a nevelőtestületnek szinte
valamennyi tagja részt vesz. Sokakat képeznek
ki az egyes részterületekről, akik majd tovább -
adják kollegáiknak új ismereteiket. A projekt
része oktatást segítő szoftverek, technikai esz-
közök, benne a komoly adminisztrációs terhet
könnyítő laptopok és taneszközök beszerzése
is. A fejlesztés teljes egészében pályázati forrás-
ból, 63,4 millió Ft-ból valósul meg. 

Szegfű Katalin

Korszerű módszerekkel tanítanak
a tanárok

Az iskola nevelőtestülete számára
bemutatták, egyben útjára indítot-
ták a „Kompetenciafejlesz tés a Bé -
kési Kistérségi Általános Iskolában”
című projektet, amely az egész
2009/2010-es tanévet felöleli. A 63,4
milliós projekt keretében a tanárok
új módszereket ismernek meg és
próbálnak ki oktató gyakorlatuk-
ban. A diákok eközben versenyké-
pes tudásra tehetnek szert.

– Tisztelt képviselő úr! Ősz van. Hogy látja a magyar okta-
tás helyzetét?

– A sokadik nehéz évet kezdjük, de a legnehezebb hetediket!
De – hála a magyar pedagógusok elkötelezettségének – túl is fog-
juk élni, mert reméljük, ezzel a nemzetromboló liberális oktatás-
politikának vége lesz, és egy nemzetépítő stratégia kerül előtérbe.
Gyerekeink így a magyar megmaradás alappilléreivé válnak,
pedagógusaink pedig megkapják végre a megérdemelt meg be-
csülést. Kiemelném, hogy városunk mai vezetése a kormányzat
legrosszabb intézkedéseit is úgy kezelte, hogy azok a békési okta-
tás résztvevőit ne zavarják. Elbocsátás a kényszerű össze vonások
ellenére sem történt. A helyi körültekintő és átgondolt oktatás-
politikának köszönhetjük az iskolafelújítási programot is.

– Mint szlováklakta városokban (Békéscsaba, Szarvas) 24
éve oktató pedagógus mit szól a minap életbe lépett szlovákiai
államnyelvtörvényhez? 

– Az itteni szlovákság értetlenül nézi a történteket, hisz
Magyarországon ők pozitív diszkriminációban részesül-
nek, így szocializálódtak. Elfogadhatatlan számukra ez a
törvény. Mun kám miatt rendszeresen jártam a Felvidékre
is. Az ottani, elsősorban a tömbmagyarsággal nem
együtt élő szlovákság az, amely nem tud mit
kezdeni a kárunkra Trianonban kreált or szá-
gukkal. A nyilvánvalóan zsákutcába veze-
tő kisebbségi komp lexusuk következmé-
nye ez a törvény.

– Mint köztudott, ön öccsével együtt a
„Jobboldali Összefogás Békésért Polgári
Kör” (JOBPK) alapító tagja. Aktuális
még ez az összefogás Békésen?

– Aktuálisabb, mint valaha. A jobboldal nagy fölényt szer-
zett az uniós választásokon, de a jövőben ezen erők még mar-
kánsabb összefogásával lehet célt érni csak. Az elhibázott egy
pártba szuszakolás helyett, a „több a zászló, egy a tábor” elvet
látom megvalósíthatónak. Csakis így lehetünk a legtöbben.
Minden jobboldali pártnak megvan a maga karaktere, a
Fidesznek, a KDNP-nek, a Jobbiknak egyaránt. Ezen erők
közös eredője jelenthet csak megoldást a magyar nemzet szá-
mára. Hatványozottan igaz ez a helyi politikára, ezért is kell
együtt maradni a JÖBPK-nek, ahol nincs helye a törtetésnek,
mert ez a közös ügy sikerét kockáztatná.

– Végezetül mit szeretne elmondani a város kulturális és
sportéletéről?

– A kulturális központ új igazgatójának kinevezésével megpezs-
dült a város élete. A Bétazen idei rendezvényeiben sikeresen tűzött

műsorra népszerűbb műsorszámokat, tovább emelve a színvo-
nalat. Bevonta a szervezésbe a kulturális élet számos szerep-
lőjét (könyvtár, múzeum, zeneiskola, gimnázium, civilek
stb.) Több tízmilliót hozott pályázataival, ezáltal is vehetett
részt ingyen 25 határon túli magyar pedagógus az édes-
apám által 16 éve sikeresen vezetett „Szép magyar beszéd”

kurzuson. Büszke vagyok Békés sportéletére, szakosz-
tályaink kiválóan működnek, válogatott versenyzők
mellett gyerekek százai sportolhatnak rendszeresen.
A kormányzati megszorítások ellenére a város idén
sem csökkentette a sport támogatását. Most épp
gőzerővel dolgozunk a város sportéletének áttekint-
hetőbbé tételén. Végül hadd említsem meg, hogy a
békésiek régi álmát valósítjuk meg a fedett uszoda

felépítésével.

Békés ősszel 
INTERJÚ VÁMOS LÁSZLÓ KÉPVISELŐVEL

A megyei Fidelitas elnök
munkáját a következő két év -
ben öt alelnök segíti, őket te rü-
leti elven választották meg, iga-
zodva a választókerületekhez. A
mi, békési központú választó-
kerületünkben Ladó Balázs a
koordinátor. A közeli jövő terve-
iről az elnök el mondta, hogy
ok tóber 3-án Békéscsabán ren-
dezik meg a Fidelitas Országos
Választmá nyának ülését, mely-
nek egyik vendége Varga Mi -
hály volt pénzügyminiszter lesz. 

– Az ő meghívásával is je -
lezni szeretnénk, hogy a peri-
fériákon, így Békés megyében
is az egyik legégetőbb társa-
dalmi probléma a fiatalok el -
vándorlása, külföldi munka-
vállalása. Erről még mindig

nem beszélünk eleget, nem
ke zelik súlyánál a problémát –
mondta Ladó Balázs.

A további tervekről hozzá-
tette, hogy aktívabban kíván-
nak jelen lenni a helyi és
megyei közéletben, és termé-
szetesen ki kívánják venni a
részüket a 2010-es választási
kampányból a jobboldal győ-
zelme érdekében.

A mi térségünk koordinátora
a Fidelitas új megyei elnöke

Nemrégiben tisztújító közgyűlésén a Fidelitas
megyei szervezete megválasztotta új elnökségét.
Az elnök a mezőberényi lakos Ladó Balázs, a
Békés Megyei Közgyűlés tagja lett. Békési sajtó-
tájékoztatóján az új elnök bejelentette, hogy
továbbra is céljuk a fiatalok elvándorlásának
problémájára irányítani a figyelmet.

A Mozgáskorlátozottak Békés Megyei
Egye sü letének Békési Helyi Csoportja évzáró
vacsorát tart október 3-án a mezőberényi Tó -
part vendéglő ben. Belépő: 1500 Ft/fő. Menü:
berényi becsinált leves, sültek kö ret tel.
Jelentkezni lehet szeptember 29-ig a Polgár -

mesteri Hivatal lapos tetős épületének 9. szá -
mú irodájában kedden és pénteken délelőtt
személyesen, vagy a 411-011-es szám 181-es
mel lékén, vagy a 643-080-as számon. A hely-
 szín re busz indul 17:30-kor a buszpálya -
udvarról.

Évzáró vacsora a mozgáskorlátozottaknál

A projektet Kis Eszter igazgatóhelyettes mutatta be.
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Emberesedik az idő. Min -
den értelemben. A ko mor
tél, a bohókás tavasz, az
érett asszony ízét idéző buja
nyár után az idő, mint
„járás”, bizony emberesedik.
Szep tem ber az ezer színével,
zamatos gyümölcscsókjával,
élet reményét hordozó bősé-
ges termésével, a „humán”
sorból kilógó ok tóber, az
öregasszonyok könnyét idé -
ző esőködös no vember, s vé -
gül december zárja a sort, a
zimankós, mé gis meleg és
családias, tán épp ünnepei
miatt. Na meg mert tudjuk,
utána új esztendő követke-
zik, a re ménységé, az
iszony tatóan régóta várt fel-
támadásé. Jönnek a drágító-
ásítók: január, február, majd
a ta vaszi, másmilyen, vize-
sen „áras” március, s április
a bo londos, költői „Lajosos”,
hogy aztán a termékeny ölét
pirulva kínáló, bódító sze-
relmű, ifjút s öregecskét, le -
gényt s vén bakkecskét
alélt ra taglózó május zárja a
sort.

De emberesedik az idő, a
történelmi is. Lassan, na -
gyon lassan, s rettentő
nemzeti – elsősorban szelle-
mi, erkölcsi, hitbéli és
számbéli – veszteség után
benőni látszik a már-már
reménytelennek tetsző álla-
potú ma gyarság feje lágya
is. És emberesedni látszik,
megemberesedni a mocskos
mé dia által bárgyúvá, ki -
mosott agyúvá vágyott, a
ma hatalmat bitorlók által
bambának óhajtott népünk
siheder fia. Szinte fű és
suba alatt, rejtetten, lap-
pangva, titokban, rejtezve
terjed a gondolat, ver
tanyát, s ereszt gyökeret
egy re több magyar kobak-
ban. Sokszor a ki sem mon-
dott szó, a csak szemvilla-
násból, egymásba kacsoló-
dó tekintetből kikacsintó
közös elmeszikra elég a
parázs, a tűz tovaterjedésé-
hez. Változás lesz. Ezt
egyre többen érzik. Hazug
köntöstől mentes látók jár-
ják az országot, a nemzet
határtalan terét. Ott van-
nak Dobogókőn, Bösz tör -
pusztán, Erdélyben, most
épp Felvidéken tán legtöb-
ben, s a nemzeti megújho-
dás tolkini kószái tartják a

reményt a kárpátaljai, dél-
vidéki sanyargatottakban is. 

Tenni akaró, sőt önállóan
cselekvő civilek sorjáznak
végtelennek tetsző sorok-
ban, emelt fejű, tiszta sze -
mű, gondolkodó, érző em -
berek. Szavuk érthető, ér -
telmes és hiteles. Lehet
nagyképű első hallásra, le -
het fellengzős is talán, de a
jövő politikusa csak az
lehet, csak annak szava lesz
hihető, aki hozzájuk igazo-
dik. Nem lenyúlni akar
civilek összekaparta szava-
zatmorzsát, hanem beáll a
sorba. Szeged, a Dóm ilyen
próbálkozás volt. Kezdet -
nek nem rossz. Olykor gye-
rekcipős, de egyszerű civi-
lek és profi politikusok, kis
és nagy egyház fiai, vezérei,
határon innen és túliak
együtt voltak, egyet akar-
tak. Kimondták, hogy a
bal liberális kormány bűnös
tehetetlensége, az Európai
Unió közömbös magatartá-
sa miatt a magyarság újra
magára maradt, hogy
„csak” Istenre számítha-
tunk (de ha Ő velünk, ki
ellenünk). De Bogárdi Sza -
bó István, a Magyaror szági
Református Egyház Duna -
melléki Egyházkerületének
püspöke kimondta azt is,
hogy a mai állapotokhoz
2004. december 5-én át ve -
zetett az út, akkor árulta el
nemzetét az akkori (mai)
magyar kormány, akkor
hitt botorul a megtévesz-
tett többség a hatalom
álnok sziréndalának, s adott
zöld utat a határon túl ránk
acsarkodóknak.

,,Érdemi, történelmi vál-
tozást, a nemzetgyilkossági
kísérlet megakadályozását,
(...) csak a választások után
megalakuló Országgyű lés -
től, az új kormány műkö-
désétől és a hatékony uniós
képviselettől várhatjuk”–
mondák Lezsákék minap, s
igazat szóltak.

Azt mondják különös
szer zet vagyunk mi, ma gya -
rok. Sírva vigadók, énekkel,
mulatsággal torozók. Lehet.
Lehet, mert lelkünk van,
táncos. Most éppen aljtalan
szakadék fölött kötéltáncot
járó. S, hogy ez a tánc halot-
ti-e, vagy a megmaradás
násztánca lészen, bizony raj-
tunk áll. De ki – mint mi is
– az effajta mókában már
jártas tudhatja, ilyenkor csak
előre és felfelé szabad nézni.
A hitt, a remélt, s ezért a
bizton bekövetkező, a szebb
jövő, s az égi Segítő felé.

Lélektánc
Jegyz e t

Pálmai
Tamás

Házasságot kötöttek:
Éles Péter és Varga Erika,
Borbély László és Tóth
Szabina.

Sok boldogságot kívánunk!

Elhunytak: özv. Vas Já -
nos né (89 évesen), Szabó
Zoltán Ferenc (57), Kósa
Gábor (69, Murony), Pősze
János (52, Kamut), Fekete

Lajosné (70, Kamut), Nagy
Imre (91), Lipcsei Gábor
(91), özv. Jakucs Gáborné
(86), Balog István (86), özv.
Békési Istvánné (89), özv.
Kelemen Mátyásné (84).

Nyugodjanak békében!

Anyakönyvi hírek

A tanévnyitón a tagintéz-
mény-vezető, Deákné Do mon -
kos Julianna elmondta, hogy a
nyertes pályázathoz gratulált a
névadó, dr. Hepp Ferenc fia is.
A névadó idén 100 éve szüle-
tett, emlékére nagyszabású ün -
nepségsorozattal készülnek.
De készülnek a tanév egészét
átölelő felújítási munkákra is,
annyi biztos, hogy az első félév-
ben a diákok maradnak a Jó -
zsef Atilla utcai tanintézményi
épületben.

Izsó Gábor polgármester
köszöntőjében kifejtette, hogy
az 1981-ben átadott épület
bizony mára megérett a felújí-
tásra, amely az Új Magyaror -
szág Fejlesztési Terv Dél-alföl-
di Regionális Operatív Prog -
ram keretén belül meghirde-
tett, Nemzeti Iskolafelújítási

Program részeként történhet
meg. Az összesen több mint
100 helyiségből álló iskolaépü-
let felújítása, korszerűsítése,

energiaracionalizálása, to váb-
bá tárgyi berendezések, esz kö-
zök beszerzése történik meg. 

– Jövő ilyenkor már egy tel-
jesen felújított iskolában kezd-
jük majd az új tanévet – mond-
 ta a polgármester, majd a gye-
rekek üdvrivalgása mellett alá-
írta a kivitelezési szerződést a
Strabag Kft. megbízottjával,
Koreck Ferenccel. 

A tanévnyitón külön kö -
szön tötték a most elsőbe lépő
kisiskolásokat, valamint kitar-
tó munkára buzdították a
nyolcadikosokat, akik tovább-
tanulás előtt állnak. 

Az ünnepség később az is kola
ebédlőjében, egy pazarul meg-
terített svédasztal mellett foly-

tatódott. Urkom Szilvia, a
pályázatíró Metódus Kft. képvi-
selője ismertette a nyertes pályá-
zat adatait. A háromszin tes
panelépületben a nyílászárókat
cserélik, komplex akadálymen-
tesítést végeznek, lesz lift is az
épületben, ma gastetőt építenek,
hőszigetelnek, a vi zesblokkokat
kompletten ki cserélik, az elekt-
romos rendszert átvezetékezik, a
fűtésrendszer korszerűsítése tel-
jes csőhálózat és radiátorcseré-
vel, valamint hőszivattyús be -
rendezéssel valósul meg. Fel újít -
ják a parkolót, kerékpártárolót,
parkosítanak, játékok és udvari
padok lesznek kihelyezve. Új
bútorokat kap a konyha és az
iskola 24 tanterme. 

Erdős Norbert országgyűlési
képviselő, alpolgármester po -
hárköszöntőjében a következő,
várhatóan polgári kormány
oktatási politikájának két,
még tervezés alatt álló elemét
emelte ki. Azt, hogy 8-10 év
után a pedagógusok pihenőé-
vet kapnának, és az egész na -
pos iskola tervét, amely a hát-
rányos helyzetű gyerekeknek
nyújtana segítséget. 

Szegfű Katalin

Indulhat a munka a Dr. Hepp iskolánál
Egészen rendhagyó volt az idei tanévnyitó ünnep-
ség a Békési Kistérségi Általános Iskola Dr. Hepp
Ferenc Tagintézményénél, ugyanis ennek során
írta alá a város a kivitelezési szerződést a Strabag
Kft-vel. A komplex iskola-felújítási munkák,
melynek összértéke 600 millió forint körüli és
kilencven százalékban pályázati pénzből finan-
szírozzák, rövidesen elkezdődhetnek.

Az uszoda a tervek szerint
minden nap 6-20 óra között
tar tana nyitva, hétvégén eset-

leg rövidebb ideig. Az uszodát
úszó mesterekből, karbantar-
tókból, pénztárosokból és egy

vezetőből álló kollektíva mű -
ködteti majd. Tervezik baba-
úsztatás be vezetését is, de ter-

mészetesen az elsődleges cél a
diákok úszni tanítása, vala-
mint a szórakozás, sport. Lesz

szauna is. Számí tá sok szerint
legalább napi 400 látogató
szükséges, hogy az uszoda be -
vétele megközelítse a kiadáso-
kat – ismertette a szakértői
véleményeket dr. Rácz László.  

A tanács másik két tagja
egyébként: Kálmán Tibor ön -
kormányzati sportreferens, és
Perdi Tamás, aki a békéscsabai
uszoda működtetőjeként szer-
vezett szakmai gyakorlatot.

Több képviselő is hozzá-
szólt a témához. Dr. Pálmai
Ta más például ajánlotta, hogy

a helyi vállalkozóknak ked-
vez ményes bérlet vásárlását
te gyék lehetővé, mellyel al -
kal mazottaik mun káját
ismerhetik el, egyben kedvet
te rem tenek az uszoda haszná-
latához. Dr. Gosztolya Ferenc
pe dig tanácsolta, hogy a kez-
detekben hétvégén is 6-20
óra között tartsanak nyitva,
amíg felmérik az uszodahasz-
nálók elvárásait.

Az uszoda építése jó ütem-
ben halad, átadásának határ-
ideje: november 30.

Háromfős tanács készíti elő az uszoda működtetését
Háromfős tanács készíti elő a novemberben meg-
nyíló békési uszoda munkáját - hangzott el napi-
rend előtt a békési Képviselő-testület ülésén. A
grémium egyik tagja, dr. Rácz László képviselő
ismertette, hogy az eddigi tanácskozásokon a
nyitva tartásról, az alkalmazottak számáról, a vár-
ható bevételekről értekeztek. 

Gyakoribb járőrözés a
külterületi lopások ellen

A Békési Képviselő-testület augusztusi ülésén napirend előtt
Izsó Gábor polgármester bejelentette, hogy a minap találkozót
hívott életre a rendőrség, polgárőrség, nemzetőrség vezetői és
mezőőrök között, melynek során azt tárgyalták meg, miképpen
tudnának közösen fellépni a külterületeken elszaporodott lopá-
sokkal szemben. A Békési Rendőrkapitányság vezetőjének,
Ladányi Zoltán alezredesnek a támogatásával a mostaninál
lényegesen gyakoribb járőrözést határoztak el, remélve, hogy a
puszta jelenlét is visszatartó erejű lesz.

A „Békési Fürdőért” Közalapítvány köszöni, hogy adója
1%-át felajánlotta részükre.

Mintegy 1,5 millió forint érkezett 1%-os felajánlások-
ból közalapítványunk számlájára, ez háromszorosa a tava-
lyi évnek.

A további átutalásokkal, adományokkal összesen már
5.819.260 Ft támogatás érkezett. KÖSZÖNJÜK!

Támogatásokat a kültéri, meleg vizű, 10 x 10 méteres
termálmedence felújítására továbbra is gyűjtünk. 

Egyéni vállalkozók, cégek, magánszemélyek a közala-
pítvány számlaszámára utalhatják pénzadományaikat.

Az alapítvány számlaszáma: 11998707-06278340-
10000001 (Erste Bank)

Leendő uszodánk belső látványterve



JÓ TERV!
„Mert csak én tudom, mi a tervem veletek - így szól az ÚR -: békes-

séget és nem romlást tervezek, és reményteljes jövőt adok nektek. Ha
segítségül hívtok, és állhatatosan imádkoztok hozzám, akkor meghall-
gatlak benneteket. Megtaláltok engem, ha kerestek és teljes szívvel folya-
modtok hozzám.” (Jeremiás 29.11-13)

Minden bizonytalan körülöttünk. Gazdasági válság, klíma
katasztrófa, terrorizmus, éhezés  – megannyi fogalom, amivel
nap mint nap szembesülünk, mint kézzel fogható valósággal.
Valahogy az ember zsigereiben van a jövőtől való félelem. Mi
lesz velem, mi következik? A fenyegetettség valós. Tényleg
pusztulásba rohan az emberiség. Van azonban egy jó hír. A
teremtő Isten mindent az irányítása és ellenőrzése alatt tart. Bár
erre a Földre a tüzes pusztulás vár, van egy kimenekítési út, aki
maga Jézus Krisztus. Isten azért küldte Fiát a földre, hogy meg-
mentse mindazokat, akik hisznek benne. Isten terve jó minden-
ki életére, de ennek feltétele van. Keresni, megszólítani Őt.
Jézus mondja: 

„Kérjetek, és adatik nektek, keressetek, és találtok, zörgessetek, és
megnyittatik nektek. Mert aki kér, mind kap, aki keres, talál, és a zör-
getőnek megnyittatik.” (Máté 7,7-8)

Azt senki nem tudhatja, hogy mi lesz vele holnap. Ezért dön-
teni ma kell. Mindenkinek meg van a lehetősége, hogy jól dönt-
sön. Isten terve jó az Ön életére is, kedves Békési Újság olvasó.
Keresse az Urat még ma, mert Ő megtalálható! 

Durkó Albert, lelkipásztor

Ha a témával kapcsolatban kérdése van, vagy beszélgetni szeretne, írjon
szerkesztõségünkbe levelet vagy e-mailt – akár jeligével is –, és a rovat
szerkesztõi, öt békési keresztény felekezet lekészei és tagjai megválaszolják.
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A Békési Újságnak Balázs
László „Sandokan”, a motoros
klub elnöke nyilatkozott. El -
mondta, hogy a Békési Moto -
ros Baráti Kör két és fél éve
alakult meg azzal a céllal,
hogy megpróbálja együvé to -
bo rozni a motorosokat, össze-
fogja a mo torszerető ember-
eket, továbbá, hogy megzabo-
lázza, fegyelmezze, „megszelí-
dítse” a motoros szá guldozó-
kat. Ez utóbbi sajnos nem na -
gyon sikerül – is merte el az
elnök. Jelenleg 18 tagja van a
klubnak, találkozóikat havon-
ta tartják. 

Arról, hogy a motorosok a
köz hiedelemmel ellentétben
törvénytisztelő, rendszerető,
sőt humánus emberek, a már
említett hétvége is tanúsko-
dik. A motorosok 43 állami

gondozásban élő gyermeket
vendégeltek meg, fogadtak
maguk közé barátként, szere-

tettel. A gyerekek motoroz-
hattak a csodálatos járműve-
ken, játékos versenyeken vet-
tek részt, bográcsoztak.

A vendégül látott gyerekek,
fiatalok (6-22 évesek) egyéb-
ként Békésen öt, úgynevezett
lakásotthonban élnek. Egy-egy
ilyen lakásotthonban 10-12-en
nevelkednek együtt gyermek-

felügyelők és nevelő tanárok
gondoskodása mellett. A gye-
rekek között vannak normál

intellektusú, de hátrányos
helyzetűek is – tájékoztatott
Dr. Petneháziné Lipcsei Margit
pedagógus, aki szakmai veze-
tője, koordinátora a lakásottho-
nok intézményének. 

A motoros hétvége kedves
színfoltja volt, amikor hatal-
mas tortával köszöntötték
azt a fiatalt, aki éppen ekkor

lett nagykorú, azaz töltötte
be 18. életévét. 

Zsombok Imre 

„A motorosok jó emberek”
BÉKÉSI MOTOROSOK LÁTTAK VENDÉGÜL 43 GYERMEKET DÁNFOKON

A Békési Motoros Baráti Kör tagjai Motoros Rock -
barát Hétvégét szerveztek és rendeztek Dán fo -
kon, augusztus 21-23-án. A nagyszabású rendez-
vényen napközben különböző versenyeken vehet-
tek részt az érdeklődők, továbbá Harley Davidson
motor kiállítást is megtekinthettek a motorkedve-
lők, este pedig rockzenei koncerteket hallgathat-
tak a fiatalok.

Békésieket is várnak
a muronyi falunapra

Idén szeptember 19-én, szombatot reggel 10 és este 10 között
rendezik meg a Muronyi Falunapot, egyben a Körös-körül
Kistérségi Fesztivált. Délelőtt és koradélután szórakoztató ren-
dezvények lesznek gyerekeknek és felnőtteknek, mások mellett
játszóház, ugrálóvár és póni lovaglás, hetesrúgó verseny, főző-
verseny, tekeverseny, karaoke, valamint Lada Cross bemutató,
Baba-Mama szépségverseny lesz. 17 órától Csordás Ákos, az Én
hangom verseny győztesének műsora, fél hattól Kiszely Zoltán
színművész operett előadása, később Kis Bertold és Sódar
Brigitta latintánc bemutatója látható. Fél héttől a sztárvendég,
Soltész Rezső a színpadon. Nyolctól tombolasorsolás (fődíj egy
50 ezret érő kanapé), majd közkívánatra a békési Mesterek
zenekar szórakoztatja a publikumot. 

/A rendezvényről részletesebben olvashatnak honlapunkon, a
www.bekesiujsag.hu címen/

Könnyebb lesz parkolni
a Rendelőintézetnél

Összesen 15 pályázatot adott be korábban Békés Város
Önkormányzata a Dél-alföldi Regionális Fejlesztési Tanács idei
decentralizált pályázati kiírásaira. A nyertes projektekről a
minap közzétett pályázati lista alapján Békés 15 fejlesztési
elképzeléséből hat pályázatot támogattak a kiírók. 

Izsó Gábor polgármester lapunknak elmondta, összesen 87
millió 857 ezer 454 forint összegű fejlesztési forrást nyert el a
város hat fejlesztéséhez. Tovább folytatódhat a Dánfoki Ifjúsági
Tábor fejlesztése, és felújításra kerül az épülő uszodához vezető
Fürdősétány utca is. A Rákóczi utcában járdafelújítás, míg a
Rendelőintézetnél a régóta problémát okozó kevés számú par-
kolóhely bővítése kezdődhet el. Kiépül a Malomasszonykerti
lakóövezet szennyvízvezetéke, és folytatódik az oncsai szenny-
vízvezeték kiépítésének II. üteme. A szükséges önerővel együtt
106 milliós fejlesztés valósul meg hamarosan Békésen.

Nyolcan az Eötvös tagisko-
la, négyen a Dr. Hepp tagisko-
la, négyen a református iskola,
míg hárman a Farkas Gyula
iskola diákjai. Jól tanulnak, és
közösségi munká juk is kiemel-
kedő. Család juk mögöttük áll,
támogatja a gyerekek tanulá-
sát, ami példa lehet minden
roma család számára.

Mucsi András önkormányza-
ti képviselő hozzátette: a pol gá-
ri oldal városi roma stratégiája
két pilléren áll, a tanuláson és a
munkán. Ebbe a rendszerbe il -
lesz kedik be a jó tanuló di á kok
tá mogatása is, melyre idén 60
ezer forintot fordított a Roma -
ügyi Koor di nációs Tanács. 

A képviselő elmondta, idén
is roma koordinátorok segítik

az iskolákat. Ők olyan cigány
pe da gógusok és más szemé-
lyek, akik az iskolán belüli
konfliktuskezelésben is szere-
pet vállalnak, emellett csalá-
dokat is látogatnak.

Jól tanuló roma 
gyerekeket jutalmaztak
Összesen 19 általános- és középiskolai diák ka -
pott tanszertámogatást a Békési Romaügyi Koor -
dinációs Tanácstól – tájékoztatott Mucsi András,
a tanács elnöke. A tanulóknak négyes vagy annál
jobb átlagú bizonyítvány kellett a támogatás meg-
szerzéséhez, illetve az iskolája támogató jelölése. 

Békési Békési 
Mentálhigiénés Mentálhigiénés 

SzolgálatSzolgálat
Elérhetôség:

Békés, 
Borosgyán u. 1/1.

Telefon: 
66/643-991

www.bekesmenta.hu

BBÉÉKKÉÉSS
VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 

FELHÍVÁSA

Békés Város Önkormányzata és a Békési Hulladékgyűjtő
Kft. ebben az évben is ingyenesen biztosít lomb, falevél, fű
elszállítására használható zsákokat.

Családi házanként 6 db, tömblakásonként 2 db zsák kér-
hető ingyenesen a Békési Hulladékgyűjtő Kft-től szeptember
21-től október 23-ig hétfőtől-péntekig 8-12 óra között.
Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy a Kft. elköltözött, az új
címük Verseny u. 3. szám. Családi házaknál a tulajdonosok vala-
mint hozzátartozójuk, tömblakásoknál csak a közös képviselők
vehetik át a zsákokat. A Békési Hulladékgyűjtő Kft. vállalja, hogy
ezeket a zsákokat október 9-től kezdődően külön elszállítja: 

CSALÁDIHÁZAS ÖVEZETBEN HÁROMHETENTE AZ
ALÁBBI NAPOKON: október 2., október 23.,  november 13.,
december 4.

TÖMBLAKÁSOS ÖVEZETBEN MINDEN HÉTEN
PÉN TEKEN SZÁLLÍT A KFT.

Kérjük a lakosságot, hogy kizárólag a lombzsákokat helyez-
zék ki ingatlanaik elé a fent jelzett napokon reggel 6.30 ig!

Felhívjuk mindenki figyelmét arra, hogy a kihelyezett zöld
hulladék komposztálásra kerül, ezért csak a kiosztott zöld
színű zsákokba, csak zöld hulladékot helyezzenek el.
Amennyiben a Kft. munkatársai vegyes hulladékot találnak a
zsákokban, vagy a zöld hulladék más színű illetve anyagú zsá-
kokban kerül kihelyezésre, a cég munkatársai nem szállítják el
azokat, így az elszállítás kötelezettsége és költsége a tulajdonost
terheli.

A fentiek miatt kérünk mindenkit, hogy a zöld hulladék
gyűjtéséhez és elszállásához csak az általunk kiosztott zsá-
kokat használják a kellemetlenségek elkerülése érdekében.
Megértésüket előre is köszönjük.

Amennyiben az ingatlanukon nagyobb mennyiségben
keletkezik zöld hulladék akkor többlet hulladék elszállítá-
sához a Kft-től vásárolhatnak további zsákokat.

Mucsi András, a romaügyi tanács
elnöke
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TÁPLÁLÉK ÉS SZELLEMI TELJESÍTMÉNY
Amit megeszünk, az befolyásolja kedélyállapotunkat, és

hatással van szellemi teljesítményünkre is. Legyen szó
memorizálásról, koncentrációról vagy tanulásról, a szelle-
mi képességeinket aktivizálni lehet attól függően, hogy
milyen tápanyagokat jutattunk be a szervezetünkbe. 

Az agy nagy energiafogyasztó, és egyik fő „üzemanya-
ga” a cukor. Előnyben részesítendők a lassú lebontású cuk-
rot tartalmazó élelmiszerek, pl. rizs, köles, hajdina, szója-
lecitin. Szükségesek a növényi fehérjék is. 

A vitaminoknál kiemelendő a B9 vitamin és a folsav,
melyek segítenek elkerülni a szellemi fáradtságot. Tartal -
mazza dió, mandula,  zsázsa, a brie sajt vagy a tojássárgája. 

A vas hozzájárul a memória éberen tartásához, és előse-
gíti a jó tanulási kapacitás elérését gyermekek esetében is.
A spenót, cékla, vörös bor sok vasat tartalmaznak, ezért
mindenképpen ajánlottak az étrendünkben. 

A jód szintén szerepet játszik a megfelelő szellemi
képességek kifejlesztésében a serdülőkorú gyermekeknél,
de a felnőtteknél is. A halban, a rákban, a szójában, a zöld-
babban  található belőle bőven. 

Alapvetően fontos, hogy legalább1,5-2 liter folyadékot
(gyümölcslé, zöld tea, zöldség levesek, ásványvíz) igyunk meg
naponta, még ha nem is érezzük szomjasnak magunkat. 

Jó egészséget kívánok!    Jeszenszky Attila, szakgyógyszerész

MEGSZORÍTÁSOK FUTÓSZALAGON!
Ökumenikus Nagytalálkozó volt a szegedi Dómban. A

Kárpát-medence magyar egyházainak képviselői, politi-
kusai a szlovákiai államnyelvtörvény ellen tiltakoztak,
mert az EU-ban minden nemzetnek elidegeníthetetlen
joga saját anyanyelvének nyilvános használata szülőföld-
jén. A találkozót Tőkés László, EP-i képviselő kezdemé-
nyezte, Dr. Kiss-Rigó László, Szeged-csanádi püspök volt
a rendezvény társszervezője. A zárónyilatkozat szerint a
Kárpát-medencei magyarság képviselői megdöbbenéssel
és egymás iránti testvéri szolidaritással állapítják meg,
hogy a Kelet-Európában az egykori nacionál-kommunista
rezsimek szelleme kísért, és azok elnyomó, jogfosztó,
magyar- és kisebbségellenes módszerei is tovább hatnak.
Követelték a nyelvtörvény visszavonását. Elfo gadhatat -
lannak tartották az EB álláspontját, mely szerint sem a
szlovák nyelvtörvény, sem Sólyom László Szlovákiából való
botrányos kiutasítása nem tartozik az EU-ra, hanem a két
ország belügyének számít. Tiltakoztak a csángómagyarok
erőltetett asszimilációja, a szerbiai magyarverések és az
ukrajnai kisebbségi oktatás elsorvasztása ellen is. További
tüntetések lesznek Budapesten, Brüsszelben, Dunaszer -
dahelyen is.

– Van két bátyátok. Közü -
letek ki az idősebb és miben
ha sonlítatok egymásra? 

Ildi: – Zoli egy perccel ha ma -
rabb született meg, de egyálta-
lán nem zavar, hogy nem egye-
dül vagyok a legkisebb a család-
ban. Sőt még jó is, mert van ki -
vel társasjátékot játszani. Kü -
lön bözünk például abban, hogy
Zoli okosabb és erősebb nálam.
Én viszont hajlékonyabb, ügye-
sebb va gyok. Ő logikusabban
gondolkodik, mint én.

Zoli: – Hugi vékonyabb
nálam. Én viszont előre át -
gon dolom, mit hogyan fogok
csinálni. Hasonlítunk abban
például, hogy mind a ketten
jól sportolunk és testnevelés-
ből dicséretesek vagyunk.

– Apropó sport. Melyiktek
mit, miért, mióta és milyen
eredménnyel művel?

Ildi: – Én fitnessezek és ka ja-
kozok. A fitnesst egy éve kezd-
tem el. Előtte szertornára jár-
tam négy évig. A szertornát a
békéscsabai Tornaklubban mű -
veltem, de abbahagytam, mert
az edzők utálatosak voltak ve -
lem, egyik-másik szertől féltem
egy picit, és szabadidőm szinte
semmi nem volt. Ezért váltot-

tam fitness-re, ahol nincsenek
szerek, viszont van tánc, zene és
hát a mozgáselemek is megfog-

tak. Két hó napja kajakkal is
foglalkozom. Kajakozni azért
kezdtem, mert tetszett, ahogy
Zoli csinálja. Ki akartam pró-

bálni. Eredményeim? Tornából
2008-ban a Vidékbajnok ságon
5. lettem összetettben. Fitness-
ben az Üllőn megrendezett
Országos Diákolimpián az „A”
döntőben egyéni 7. lettem. 

Zoli: – Már óvodás korom
óta kajakozok, nagycsoportos-
ként kezdtem. Bár ha rajtam
múlik, már hamarabb belevá-
gok. A bátyáim is kajakoztak.
Az edzők rendesek, sok bará-
tom van, szóval jól érzem ma -

gam. A kisebb versenyered -
ményeket nem sorolom fel,
csak a legjobbakat említeném.
Például az Országos Diák -

olimpián MK2 2000 m-es
versenyszámban 6. helyet ér -
tünk el csapattársammal, Far -
kas Áronnal. Az Országos
Marathon Bajnokságon pedig
ötödikek lettünk.

– Várjátok-e az iskolát? Ki
miben jó a tanulás frontján? 

Ildi: – Nem várom, mert jó
lenne még egy kis szünet. Zoli
a jobb tanuló, de ahhoz képest
én is jól tanulok, hogy a leg-
több időmet az edzésekre for-
dítom. A leginkább az angolt
kedvelem, mert érdekesnek
találom. Ha szükséges, kisegít-
jük egymást, de egymás he -
lyett nem csináljuk meg a lec-
két. Vetélkedni se szoktunk, de
érdekel minket a má sik ered-
ménye. Megkérdezzük egy-
mást, hogy sikerült a dolgozat. 

Zoli: – Én se várom az isko-
lát. Túl gyorsan elszállt a nyár.
A nyelvtan kivételével min-
denből jobb vagyok a tesóm-
nál. Talán én jobban figyelek
az órákon, mert így könnyebb
tanulni. A sport nekem is sok
időmet veszi igénybe és moz-
gékony alkat lévén sokfélét
művelek a kajakon kívül még
(foci, úszás, stb.) Nekem is az
angol az egyik kedvencem,
meg a tesi. A történelmet is
szeretem, mert érdekes, hogy
mi történt régen. 

– Igaz, hogy nem várjátok
az iskolát, de azért én sok si -
kert kívánok nektek, mind a
tanulásban, mind a sportban!

Gugé
Következő interjúalanyunk

Maczik Pál ökölvívó edző.

Gemini
Az ikreknek mindig is csodálattal adóztam.
Látszólag meghökkentően teljesen egyforma külse-
jük zavarba ejtett és legtöbbször sok időbe telt mire
meg tudtam különböztetni őket. Kis beszélgetőtár-
saim, Kiss Ildikó és Kiss Zoltán hasonlósága nem
igazán a külsejükben rejlik, hanem… A 12 éves lur-
kók a Karacs Teréz tagiskola tanulói, vállalkozó apa
és gazdasági ügyintéző anya gyermekei.

ADJUNK ESÉLYT AZ ÉLETRE NEKIK IS!
Telefon: 70/947-35-04, 30/981-76-54. Honlap: www.kutyusokbekes.mindenkilapja.hu

”Esély” Állat- és Természetvédő Közhasznú Egyesület (Békés)

Javítani kell 
a berényi kerékpárutat

A képviselő-testület legutóbbi ülésén napirend előtt
hangzott el, hogy a Polgármesteri Hivatalhoz érkezett szá-
mos panasz nyomán megvizsgálták a Békés-Mezőberény
kerékpárút egyes szakaszainak kivitelezését. A kivitelező,
bár szeretne, nem menekülhet a garanciális javítások elől -
mondta el Gál András, a műszaki osztály munkatársa.
Hibák mutatkoztak a Murony felé vezető szakaszon is, de
ott is kijavítják azokat – ígérte a szakember.

Hajléktalanokon
akar segíteni a város

A Képviselő-testület legutóbbi ülésén támogatta a Szociális
Szolgáltató Központ pályázatának benyújtását, amellyel haj-
léktalan emberek társadalmi és munkaerő-piaci integrációját
kívánja segíteni. A programba 15 személyt tudnak bevonni,
amennyiben nyer a pályázat. A hajléktalanok lehetőséget kap-
nának befejezni általános vagy középiskolai tanulmányaikat,
felkészítenék őket a munkavállalásra, az önkormányzat segítsé-
gével közfoglalkoztatásba vonnák be őket. A pályázat konzorci-
umi partnere a Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ. 

A város vezetése vállalta, hogy bérbe ad egy 2,5 szobás
önkormányzati ingatlant, ahol a kiválasztott személyek lakhat-
nának, míg a program tart. Az ellátott lakbért nem, de rezsi
költséget fizet, emellett előtakarékosságot is vállalnia kell. 



Tisztelt Olvasóink!
Az apróhirdetésekben

szereplõ adatok hiteles -
ségéért szerkesztõségünk
NEM vállal felelõséget.
Csak lakossági apróhir -
detéseket adunk közre.

INGATLAN 
Tisztelt hirdetõink! Kérjük önöket, hogy
hirdetéseiknél a jobb áttekinthetõség
kedvéért tüntessék fel az érté ke sí teni
kívánt ingatlan irányárát vagy vétel árát,
hogy eszerint csoportosítva jelentet -
hessük meg a hirdetést.
Békéscsabán belvárosi új, nagyerkélyes,
igényes, 2+fél szobás tehermentes lakás
liftes társasházban, tárolóval, klíma előké-
szítéssel, parkolóval eladó. 20/80-58-470.
2,5 szobás, hőszigetelt kertes ház eladó.
Egyszobás tömblakást második emeletig
beszámítok. 20/374-50-56. 
Háromszobás ház eladó vagy értékkülön-
bözettel tömblakásra cserélhető. Érd.:
70/942-30-90.
Összközművesített telek bontásra ítélt
házzal eladó. Érd.: 70/94-23-090. 
Fáy utcában földszinti, 51 m2-es lakás
eladó. Érd.: 30/423-25-85.
Békés belvárosában négyszobás családi
ház nagy melléképületekkel, garázzsal eladó
vagy elcserélhető békési kétszobás házra,
értékegyeztetéssel. Érd.: 30/26-05-421.
Eladó kétszobás kertes ház Békés, Teleki
u. 68. sz. alatt. Tel.: 30/25-73-681.
Eladó 2,5 szobás kertes ház, Békés, Kert
u. 4. sz. alatt. Tel.: 20/80-34-408.
Áron alul sürgősen eladó 1,5 szobás teljes
körűen felújított, hőszigetelt, egyedi gázos
magasföldszinti lakás a Veres Péter téren.
Érd.: 70/321-15-94.
Régi polgári ház eladó. Telefon: 30/370-
50-85. 
Kétszobás összkomfortos kisebb ház,
Körösre nyúló udvarral eladó. Érd.: 20/
923-29-12.
Eladó Ady 3-ban első emeleti lakás, 59
m2-es, jól karbantartott. Zuhanyzó, kád.
Redőnyös, külön tároló. Tel.: 417-301.
Parasztház eladó Békésen a Csallóközi
utca 54. alatt. Érd.: 70/406-26-61.
Családi ház eladó Tarhoson. 70/238-32-42.
Békésen ház eladó. 70/638-12-45.
Békésen igényesen kialakított, kétszintes,
ötszobás, két fürdőszobás ház zöldöve-
zetben sürgősen eladó. Ár megegyezés
szerint. Érd.: 30/411-08-57.
Központhoz közel, csendes helyen 62 m2-
es, első emeleti, kétszobás, nagykonyhás,
erkélyes, azonnal beköltözhető lakás
eladó. Tel.: 30/429-37-18.
Békéscsabán a piac közelében 3,5 szo-
bás, garázsos, kis kertes, összkomfortos
sor házi lakás eladó. Érd.: 17-20 óra kö -
zött: 20/915-94-20.
Eladó a belvárosi részen családi ház. Az
udvar parkosított. Tömblakást beszámí-
tok. Érd.: 70/310-88-07.
Békésen kétszobás, téglaépítésű családi
ház eladó. Tel.: 20/20-60-161.

Békésen a Petőfi utcában kétszobás, össz-
 komfortos kertes ház eladó, vagy lakásra
cserélhető. Tel.: 70/570-89-34, 643-815.
Ház eladó a Lórántffy u. 5. sz. alatt. Tel.:
634-214.
Harmadik emeleti háromszobás, felújított
szép lakás eladó a Széchenyi tér 2. alatt.
70/528-25-89.
Kockaház eladó a Tavasz utcában. 70/
360-50-36.
Ház eladó a Szarvasi u. 48. alatt. Érd.:
411-247.
Eladó Békésen háromszobás, konyhás, jó
állapotban lévő parasztház. 30/553-49-56.
Békésen kétszobás, második emeleti la -
kás eladó. Kétszobás, összkomfortos ker-
tes házra cserélhető. 70/943-63-44.
Kétszobás ház melléképületekkel főút mel-
lett eladó. Áron alul. Tel.: 20/317-97-34.
Másfélszobás, második emeleti lakás el -
adó Békés, Kossuth u. 23-ban. Tel.: 643-
613, 30/580-27-75.
Kétszobás, második emeleti lakás eladó a
Rákóczi u. 3-ban. Tel.: 643-613, 30/580-
27-75.
Békésen háromszobás, összkomfortos,
rendezett ház eladó. Érd.: 415-380.
Kétszobás ház eladó Békés, Deák F. u. 11.
alatt. Érd.: Deák F. u. 13 alatt, vagy 634-029.
Békésen garázs kiadó vagy eladó a Fáy
10. háta mögött. Érd.: 412-227.
A Legelő u. 29. sz. ház eladó. Félkom for -
tos melléképülettel, nagy kerttel. Érd.:
30/38-68-965. Békés, Summás u. 3.
Békésen, malomvégi részen, csendes kör-
nyezetben, hitelképes kertes ház eladó.
1,5 szoba + nappali. Melléképületek, ásott
ktt. A ház alapterülete 90 m2, a telek terü-
lete 1063 m2. Ár megegyezés szerint. Érd.:
70/274-67-14.

INGATLAN 2 MILLIÓ FORINTIG

Vizesfáson 803 m2-es telken, téglaépíté-
sű ház sürgősen eladó. Közművesített,
villany, víz van. Irányár: 550 ezer Ft. Ft.
Érd.: 30/53-68-316.

INGATLAN 2-5 MILLIÓ FT KÖZÖTT

Ház eladó Békésen a Kereszt utca 38. sz.
alatt. Gázfűtéses, fürdőszobás. Szobában
nagyméretű csempekályha. Tel.: 634-233.
Békésen a Tárház u. 13. sz. alatti kétszo-
bás, fürdőszobás, régi típusú ház eladó.
Ár megegyezés szerint.
Malomasszonykertben, a járdás dűlőben
kis ház /két helyiség/ 13 kvadrát földdel
együtt eladó. Fúrt kút, villany van. Irányár:
2,5 millió Ft. Tel.: 643-553, 20/56-47-186.
Komfortos parasztház áron alul 3,6 millió-
ért eladó. Érd.: Hajnal u. 19. Tel.: 30/85-
81-911.
Eladó a Pesti u. 4. alatti 1,5 szobás, össz-
komfortos, téglaépítésű családi ház.
Irányár: 4,5 millió Ft. Érd.: 30/568-30-67.
Békésen a 47-es főút mellett felújítva
parasztház melléképülettel eladó. Kínálati
ár: 4,6 millió Ft. Tel.: 30/439-92-62.
Békéscsabán, a IV. kerületben 63 m2 alap-
területű, kétszobás (18 és 14,3 m2), vegyes
falazatú társasházi házrész, kertrésszel,
műhellyel eladó. Irányár: 4,9 millió Ft. Te -
lefon: 30/48-63-178.

Másfélszobás téglaház melléképülettel
eladó. Irányár: 5 millió Ft. Érd.: 30/642-
64-05.

INGATLAN 5-8 MILLIÓ FT KÖZÖTT

Békésen a Veres Péter tér 6B-ben 1. eme-
leti, kétszobás, egyedi mérős lakás eladó.
Ár: 5,5 millió Ft. Tel.: 30/294-77-75.
Kossuth utcában 4. emeleti, egyszobás
lakás megkímélt állapotban eladó. Irányár:
5,75 millió Ft. Érd.: 70/36-36-627.
Összkomfortos parasztház eladó a Legelő
soron. Tel.: 30/29-51-615.
Kétszobás, vegyes falazású, régi típusú
kisebb ház eladó. Békés, Teleky u. 99.
Irányár: 6,3 millió Ft. Érd.: 30/262-43-57,
30/551-73-78.

INGATLAN 8-10 MILLIÓ FT KÖZÖTT

Békésen szép környezetben, a Fáy András
u. 10. alatt, 3. emeleti, középső, kétszobás,
klímás lakás eladó. Irányár: 8 millió Ft.
Tel.: 70/389-29-66.
Háromszobás + nappalis felújított ház
eladó. Gáz és központi fűtés. Rendezett
udvar, nagy garázs, melléképületek. Érd.:
70/22-14-716. Irányár: 8,2 millió Ft.
Békésen a Kölcsey utcában egyszobás,
összkomfortos családi ház parkosított
udvarral és gyümölcsöskerttel, teljes be -
rendezéssel eladó. Irányár: 8,5 millió Ft.
Érd.: 30/313-30-44.
Békésen, a Széchenyi téren 2,5 szobás, II.
emeleti lakás eladó. 8,7 millió Ft. Tel.:
70/234-64-19.
Békés belvárosában 1 + 2 félszobás,
egyedi fűtéses lakás eladó. Irányár: 8,8
millió Ft. Érd.: 70/422-32-77.
Ház eladó a Hargita u. 28. alatt. 9,5 millió
Ft. Tel.: 70/57-24-649, 30/382-67-97.
Békésen háromszobás, tégla falazatú
összkomfortos családi ház eladó. Zsinór u.
9. Irányár: 9,9 millió Ft. Tel.: 70/428-60-75.
Két szobás + nappalis családi ház, mel-
léképülettel és garázzsal eladó Békésen a
Zrínyi utcában. Irányár: 10 millió Ft. Érd:
20/943-09-36.

INGATLAN 10-15 MILLIÓ FT KÖZÖTT

Békésen a Kalász utcában kétszobás
családi ház, nagy parkosított udvarral, tel-
jes berendezéssel eladó. 10,5 millió Ft.
Érd.: 30/313-30-44.
Jó elrendezésű családi ház eladó az
Ótemető utcában. 2 szoba + ebédlő, fel-
újított, tágas fürdőszoba. Irányár: 10,9 mil-
lió Ft. Érd.: 70/617-50-12.
Békésen a bánhidai részen 3,5 szobás
ház eladó 11 millióért. Tel.: 70/234-64-19.
1+két fél szobás összkomfortos családi
ház eladó Békés Dózsa u. 41. alatt.
Irányár: 11,5 millió. Tel.: 20/435-92-36.
Békésen háromszobás, összkomfortos
családi ház eladó. Csere is érdekel. Irányár:
14millió Ft. Tel.: 70/505-97-05 vagy 70/
329-21-06 vagy 412-707.
A Posta u. 2/2. szám alatti ház eladó, vagy
lakásra cserélhető Békésen. Irányár: 14
millió Ft. Telefon: 70/227-17-87.

KIADÓ INGATLAN

Kiadó egy garázs a Fáy utcában. Érdek -
lődni lehet hétköznap a békési szociális
otthon portáján, hétvégén a Fáy 3. sz. alatt.
Üzlethelyiség kiadó (esetleg raktárnak is).
Békés, Csabai út 26. Érd.: 634-379.
Békés belvárosában 1+félszobás lakás

kiadó. Ár: 35 ezer Ft + rezsi + 1 havi
kaució. Érd.: 70/422-32-77.

KERT
Malomasszonykertben, a járdás dűlőben 8
kvadrát lucernaföld eladó.
Irányár: 300 ezer Ft. Tel.: 643-553, 20/56-
47-186.
Nagykertben 5,3 kvadrát bekerített kert
fúrt kúttal, gyümölcsössel eladó. Tel.:
634-460.

JÁRMŰ, ALKATRÉSZ
Jó állapotban lévő Simson Star segédmo-
tor eladó. Érd.: 20/435-92-36.
35 cm3-es, robbanómotoros kismotor, új
állapotú, Suzuki SX4-hez téligumi felnivel
eladó. Érd.: 30/284-96-26.
Babetta eladó. 70/54-78-116.
MTZ 50-es eladó. Szabadkai u. 37.
Eladó egy fehér színű Simson robogó.
Érd.: 30/568-30-67.
Jó állapotban lévő, kétsebességes Babetta
eladó Tel.: 30/85-81-911.

ÁLLAT
Gyönyörű félperzsa kiscicák ingyen elvi-
hetők. Érd.: 20/240-38-20.
Shih-tzu és Mopsz kannal fedeztetést vál-
lalok. 30/260-54-21.
9 éves Shih-tzu kan kutyus ingyen elvihe-
tő. 30/260-54-21.
Magyartarka friss fejős tehén eladó. Tel.:
634-379.
Vadászgörény reális áron eladó. Gyermek -
barát, hű gazdit szeretne. 30/423-32-83.
25 kg-os malacok eladók. Érd.: 412-692.
Háromhónapos macskák ingyen elvihe-
tők. 70/534-66-77.
Fiatal kan Labrador kutya, játékos, gyer-
mekszerető ingyen elvihető. Tel.: 70/588-
04-67.

TÁRSKERESÉS
40 éves úr keres hölgyet. Ha komolyan
gondolod, hívj. 20/33-20-768.

MUNKÁT KERES, AJÁNL
Állást keresek: matematikát szeretnék ta -
nítani. Matematikából tanítványt keresek.
Tel.: 634-943.
Német nyelvből korrepetálás, felkészülés
nyelvvizsgára, érettségire, fordítás. Tel.:
20/433-61-19.
Fodrásztanulót felveszek. Tel.: 70/325-82-04.
Idősek teljes körű gondozását vállalnám,
akár ott alvással is. Szociális gondozó,
ápoló szakmával rendelkezem. Tel.: 70/
588-04-67.
Segédmunkákat vállalok. 20/33-20-768.
Rokkantnyugdíjas gépkocsivezető munkát
keres B, C kategóriával, 25 éves gyakorlat-
tal. Saját autóval és hétvégén is. Tel.:
30/943-85-24.
Gyermekfelügyelői munkát keresek. Idős
emberekkel kapcsolattartás, segítés, napi
szinten is. Érd.: 30/423-32-83.
Fekvőbeteg teljes ellátását szakképzett
egészségügyi dolgozó vállalja bármilyen
időbeosztással. Tel.: 20/39-55-033.

EGYÉB
Megkímélt állapotú, fehér 144x75 cm-es
kiságy eladó szivaccsal, ágytakaróval, dísz-

párnával. Későbbiekben ággyá alakítható.
Irányár: 8 ezer Ft. Érd.: 30/42-62-525. 
Eladó egy előszobafal tükörrel, cipős
szek rénnyel, valamint egy szúnyoghálós
ajtó (új, igényes kivitel). Érd.: 70/514-02-
24 vagy 66/428-145.
Konvektorok olcsón eladók. Érd.: 20/240-
38-20.
Lehel mélyhűtőszekrény (6 fiókos, 230 L)
eladó. Irányár: 18 ezer Ft. Tel.: 20/496-36-99.
Régi tükrös szekrények, öngyújtók, rá -
diók, lemezjátszó, régi fényképezőgép,
kisbírói dob, vesszőből font virágtartó
eladó. Érd.: 30/260-54-21.
Két darab hármas ablak beüvegezve, für-
dőszoba ablak beüvegezve, kihúzhatós
ágyneműtartós kétszemélyes rekamié
eladó. Érd.: 30/260-54-21.
Eladó 1 db 14-es gyermekkerékpár pótke-
rékkel és 1 db régi típusú konyhai sarokü-
lő garnitúra. Tel.: 30/409-83-39.
Eladó: kisipari betonkeverő, terménydará-
ló, kukoricamorzsoló, 380V-os villanymo-
tor (2kW), új Tefal olajsütő. 30/320-60-71.
Eladó egy megkímélt állapotú Bébé Con -
fort Streety típusú biztonsági gyermekülés
és hordozó (0-13 kg). Érd.: 70/220-21-96.
Gombfocit veszek, ’60-as, ’70-es, ’80-as,
’90-es évekből, hiányos is érdekel. 20/
418-41-41.
C18-as gázkazán és vegyestüzelésű ka -
zán kedvező áron eladó. Tel.: 643-215
vagy 70/202-23-12.
Hagyatékból származó szőlő zúzó, 50 l-es
fahordó, valamint 50 l-es ballonüvegek
kasban eladók. Tel.: 20/886-38-92.
Eladó:  300 l Electrolux hűtőszekrény, ital-
hűtő (álló, vitrines), ablak (95*190cm ál -
ló), számítógépasztal, seaco family kávé-
főző automata, BP750 szivattyú, kétsze-
mélyes IKEA fotel. Érd.: 30/342-98-07.
Féláron eladó, vagy kiadó ekrü kétrészes
fűzős  menyasszonyi ruha kiegészítőkkel
együtt. Egyszer használt, kitűnő állapot-
ban van. Érd.: 70/32-11-594.
Eladó: 28-as női kerékpár, 2 db ikerablakra
való jó állapotú redőny, Pannónia kerekes
kézikocsi, lányka ágyneműtartós heverő,
kétrészes régi típusú konyhaszekrény, 2 db
utcai deszkából készült kapu, mosdókagy-
ló. Érd. hétköznap a békési szociális otthon
portáján, hétvégén a Fáy 3. sz. alatt.
Régi és új (különleges formájú) üvegpa-
lackokat keresek. Cserébe értük könyve-
ket, fatollakat, hűtőmágneseket, stb. tud-
nék adni. Érd: fez@freemail.hu vagy 30/
603-18-70, illetve Békés, Móricz Zs. u. 3.
Páncéltőkés, közepes méretű barna zongo-
ra eladó. Bútordarabnak is mutatós. Irányár:
80 000 Ft. Tel.: 643-553, 20/56-47-186.
Eladó: ágyneműtartós heverő 2 fotellel /25
000 Ft/, festmény, könyvek, csillárok. Tel.:
30/467-13-39.
Lekvárnak való berzencei szilva van
eladó. Tel.: 30/433-79-89.
4 q szilvacefre eladó. 30/258-04-69.
Igényesnek kerti fajáték eladó. Dupla hinta
facsúszdával nádtetővel. Irányár: 200 ezer
Ft. Érd.: 70/383-32-92.
Eladó erőkeret, 45 fokba állítható paddal,
súly nélkül 15 ezer Ft-ért. Egykezes súlyzó
markolatok 2500 Ft/db. Súlyzótárcsák 350
Ft/kg. Érd.: 413-529.
Békésen szobabútorok, asztalok, heverők,
fotelágy, elektromos kvarckályha eladó.
Tel.: 30/439-92-62.
Eladó: szőlőprés, szőlőtörcsölő, fém vi -
rágtartó, sezlon, 50 l üveg ballon kosárral,
kétmedencés fehér zománcozott moso-
gató, félig üvegezett ajtó tok nélkül, 60 l
zománcozott üst. Érd.: 634-207.
Nyár tűzifa és rönk eladó. 30/415-50-95.
Szabványos és szabványtól eltérő paplan
és párna kapható. 30/94-55-433.
Eladó használt, de jó minőségű szoknyák,
női nadrágok, blúzok, férfi ingek, vékony
méretre. Érd.: 643-226.

Eladó két modern ruhásszekrény megkí-
mélt állapotban. 70/50-19-738.
3 db üvegballon eladó. Érd.: 30/258-04-69.
Traktorhoz való kettes eke és 2 db borona
eladó. Tel.: 70/588-04-67.
Ülőgarnitúra és szőlő tőkéről (bornak,
pálinkának) eladó. Érd.: 70/589-63-07.
Lucernamag eladó. 70/286-39-63.
Bontásból származó 800 db békéscsabai
hófogós cserép eladó. 50 Ft/db. Érd.:
70/208-00-37.
Kétméteres fikusz és fatsya, mágneses
alsótakaró és szövőállvány eladó. 20/
342-96-52, este: 411-940.
Eladók: befont üvegek, leánderek, és
virágzó kisméretű kaktuszok is. Tel: 416-
144. Békés, Deák F. u. 39.
Eladó egy hálós járóka, etetőszék, auto-
mata felültöltős mosógép és autós gyer-
mekülés. Telefon: 30/ 387-90-31.
Eladó, vagy kiadó fehér 44-46-os kétrészes,
nyakpántos, fűzős menyasszonyi ruha
kiegészítőkkel együtt, vagy külön. Az ár
megegyezés szerint. Érd.: 70/433-42-46.
Rossz, régi, hiányos légpuskát keresek
megvételre, alkatrésznek. Működőképes
500 Ft-ig érdekel. Tel.: 20/62-92-838.
Békés, Bethlen u. 5.
Búza vetőmag MV Béres II. eladó, vető-
magüzemben tárolt és előállított. 30/232-
29-89.
Hátgép 90 kg súllyal, hozzávaló fogókkal
eladó. Irányár: 52 ezer Ft. Érd.: 70/45-70-
988.
Oszlopos tuja (Smaragd) különböző mé -
retben (50-100-150 cm) kedvező áron
eladó. Érd.: 70/386-81-63.
Régi (antik) könyvek eladók. 70/274-95-95.
Angyaltrombita palánták eladók. Békés,
Kopasz u. 23.
Több mázsa körte fájáról eladó vagy feles-
ben leszedhető (Malomasszonykertben).
Érd.: 417-830, Kossuth u. 15.
Eladó 20 m2 hungarocel, hármas 70 db
válaszfaltégla, 1 db zuhanytálca. Érd.: 20/
36-29-690.
35 q górés kukorica eladó. 30/232-29-89.
Szekrénysor és ülőgarnitúra eladó. 20/
412-10-62.
Eladó egy megkímélt állapotú klasszikus
gitár 17 ezer Ft-ért, cserépkályha 27 ezer
Ft-ért, vasszerkezetű állvány 30 ezer Ft-
ért. Érd.: 70/422-32-77.
Playstation II eladó 1 eredeti, 2 egyforma
kontrollerrel, 1 autós játékkal, 8 MB me -
mória kártyával. Ár: 19500 Ft. Érd.: 30/
701-81-40.
Seprűkötőgép felszereléssel eladó. 30/
654-68-03.
Új német és cseh légpuskák olcsón
eladók. Bontásra való motorkerékpárt 10
ezer Ft-ig beszámítok. Tel.: 20/228-58-66.
Borosgyáni hármas tavon tórész, ter-
ménydaráló, felújított Simson Schwalbe
eladó. 70/215-93-56.
12 q minőségi szilvacefre eladó. Tel.: 415-
055, kora reggel.
Robi rotációs kapa, 220-as vízszivattyú,
kézi csirkekása daráló, keresztfűrész, és
egy öntöttvas norton kút eladó. Érd.: 415-
055, kora reggel.
Eladók: bontott alu radiátorok, kézmosó,
mosogató, üvegezett ablakszárnyak, ajtó-
lapok, gázkazán, gázos vízmelegítők. Érd.:
30/638-70-34, 17 óra után.
Jó állapotban lévő palackos gáztűzhely
olcsón eladó. Tel.: 30/85-81-911.
Burgondivágó, cefréhez alma szeletelésé-
re átalakítva eladó. 412-070, délután.
Békésen eladó: rekamié, 2 db fotel, vitri-
nes tv-szekrény, tálalószekrény, polcos
szekrény, csillárok, ruhaneműk, egyebek.
70/234-64-19.
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INGYENES APRÓHIRDETÉS!

Apróhirdetések

INGYENES LAKOSSÁGI APRÓHIRDETÉS LEADÁSA 
A KÖVETKEZŐ HELYEKEN LEHETSÉGES: CERKA PAPÍRBOLT 

(PIAC TÉR), FANTÁZIA LAKÁSTEXTIL ÜZLET (KOSSUTH UTCA).
VALAMINT ELKÜLDHETŐ LEVÉLBEN ÉS E-MAILBEN: 

5630 BÉKÉS PF. 61. VAGY BEKESIUJSAG@GLOBONET.HU. 
AZ APRÓHIRDETÉSEK MAXIMÁLIS TERJEDELME

15 SZÓ LEHET.
LEADÁSI ÉS BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ: SZEPTEMBER 14.

Búcsúzunk a nyártól, a
nagy hőségnek vége, de még
számtalan szép, kellemes, me -
leg napnak örvendezhetünk.

Ízletes gyümölcsök serege
érik és a kései zöldségfélék,
értékes beltartalommal. Fo -
ko zatosan végéhez közelít a
nyár a díszkertben is. Ilyen -
kor kezdenek nyílni az ősziró-
zsák, és a sokféle krizanté-
mok is. 

Mihelyt az első fagy tönk-
reteszi az egynyári virágokat,
szedjük ki, a maradványokat

hordjuk a komposztra. A fel-
szabaduló helyre ültethetjük a
kétnyári virágokat, az árvács-
kát, százszorszépet, nefelej-
cset, ültethetjük a hagymás
növényeket.

Zöldségesben a tavaszi
zöldségéhség csillapítása érde-
kében érdemes áttelelő spenó-
tot vetni. A paradicsom és
paprika töveket fagyveszély
esetén takarjuk be, hosszan
tartó fagymentes napok ese-
tén gazdag termésre számít-
hatunk. A csigák ilyenkor

rakják tojásaikat, ezt meg kell
akadályozni. Ezért kora reg-
gel, vagy este szedjük össze a
csigákat, és távolítsuk el. 

Folyamatosan érnek a gyü-
mölcsök, alma körte, szőlő,
birsalma, naspolya, dió, mo -
gyoró, stb. Az almát, körtét
óvatosan szedjük, ne sérüljön
meg, mert csak az ép gyümöl-
csöt tudjuk károsodás nélkül
tárolni. A hullott gyümölcsöt
összeszedjük, és cefrét készít-
hetünk belőle.

Dacziné

Kerti kalendárium
SZEPTEMBER

Tavalyhoz hasonlóan idén is
bekapcsolódik Békés a „Kul -
túrházak éjjel-nappal” című
or szágos programba, amely
szeptember 19-20-án lesz, és
amelynek lényege, hogy ezen a
hétvégén egész napos, benne
éjszakai rendezvényekkel csa-
logatják a vendégeket a kultu-
rális helyekre. Koszecz Sándor
igazgató előzetes tájékoztatása
szerint ezen a két napon be

lehet járni a házat „a pincétől a
padlásig”, a központban mű -
ködő csoportok, klubok nyi-
tott foglalkozásukon ismertetik
az érdeklődőkkel munkájukat.
Szombaton egész nap nemezel-
ni lehet, egyben egy sepsi-
szentgyörgyi egyesület nemez-
kiállítása nyílik meg. Ter -
veznek még táncházat is, tehát
olyan nyitott foglalkozást, me -
lyet a kulturális központban

működő művészeti együtte-
sek: néptánc, valamint ver-
seny tánc csoportok vezetnek.

Még egy hír a kulturális
központ háza tájáról: elké-
szült a központ külső aka-
dálymentesítése. A rámpaépí-
tési munkát saját forrásból
finanszírozták, a kivitelezést a
Lisz Kft. felügyelete mellett
közcélú foglalkoztatásban
dolgozók végezték.

Éjszaka is nyitva lesz 
a kulturális központ
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A napi- és hetilapok bakijain bosszankodás
helyett néha jobb élcelődni…

„Veszik is az üdülőtelkeket, leginkább a
Balatonnál, a Bükkben, a Mártában és
Budapesten.” (Ennek oka valószínűleg a
Márta fekvése és domborzata.)

„Szakértők szerint másodfokú viharjelzés
esetén a felborult hajóval nem lett volna sza-
bad elhagyni a kikötőt.” (Szélcsendben azon-
ban minden felborult hajó kimehet.)

„Zuhanyfüle” (Hogy ne csak a falnak
legyen!)

„Anglia egész területén élő család elérhető
számodra.” (Nagycsalád. Nagyon nagy.)

„Engelaart könnyebb megkerülni, mint
átugrani, de az is nehéz.”

„Nagy anyagi kárt okozó, és reméljük,
utoljára emberáldozattal nem járó baleset tör-
tént a 4-es úton.” (Vérszomjas tudósító.)

„A szántótulajdonosok évente 400 Ft-ot
fizetnek földrészenként az őrzésért.” (Még az
Antarktiszért is megéri!)

„0 évestől sérült, totálkáros autót veszek.”
(Mert a csecsemőket könnyű becsapni.)

„Számítógépes bankrablásért halálra illetve
életfogytiglanra ítéltek egy testvérpárt.” (Bár
nem tudjuk, melyiket hajtják végre előbb.) 

„Kínában újra ünnep a sárkányhajó-feszti-
vál. Az ünnepet idén a földrengés, az áradá-
sok és egy tömeges fulladás is beárnyékolta.”
(De a lényeg: a túlélők jól szórakoztak.)

Szilágyiné Szabó Ágnes

Egy nye lvet  beszé lünk
VÉRSZOMJ, TÜCSÖK ÉS BOGÁR

Szeptember 12. szombat 18 óra
Erste-Békési FKC-Hajdúböszörményi KE
férfi kézilabda bajnoki mérkőzés. Bérletet
lehet nyerni az őszi meccsekre a Békési
Újságtól. Részletek a 8. oldalon.
Sportcsarnok 

Szeptember 16. szerda 18 órától
Protestáns Műhely rendezvénye: Kerekasztal-
beszélgetés a kunhalmokról. Meghívott szakér-
tők: Szelekovszky László és Alt Norbert. 
Kulturális központ

Szeptember 18. péntek 14 órától
Klubnap a Békési Cukorbetegek Életmód
Egyesületénél. A meghívott vendég Szűcs Judit
mentálhigiénés szakember.
Nyugdíjasok Háza

Szeptember 19. szombat 10-22 óra
Muronyi Falunap, egyben Körös-körül Kis -
tér ségi Fesztivál. Fellépők: Csordás Ákos,
Kiszely Zoltán, Soltész Rezső, Mesterek ze -
nekar. Programokat részletesen lásd lapunk
4. oldalán, valamint a www.bekesiujsag.hu
oldalon. 

Szeptember 19-20. szombat-vasárnap
egész nap
Kultúrházak éjjal-nappal program békési ren-
dezvénye – nyílt napok, bemutatók, kiállítá-
sok, foglalkozások a kulturális központban.

Szeptember 26. szombat 18 óra
Erste-Békési FKC-Kiskunfélegyháza férfi
kézilabda bajnoki mérkőzés.
Sportcsarnok

BÉKÉSI PROGRAMAJÁNLATOK SZEPTEMBER 9-26. KÖZÖTT
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BÉKÉSI ÚJSÁG
– van mit olvasni!

Folytatás a címoldalról
Az állatok kedvelőit idén is

várta a kisállat simogató, a
dísz madár kiállítás, és most
először a kutya-cica örökbe fo -
gadás. Úgy tudjuk, közel húsz
állat talált új gazdára, köszön-
hetően az állatvédőknek. 

Száz körüli elszármazott ér -
kezett haza. Nekik Izsó Gábor

polgármester beszélt a beruhá-
zásokról, fejlesztésekről, ter-
 vek ről és a város előtt álló ki hí -
vásokról. Az elszármazottak -
nak pezsgős grillpartis fürdő-
zést szerveztek a Fürdőbe.

A Madzagfalvi Napok nyil-
vánosságát kihasználva idén is
versenyek és díjátadások vol-
tak. A „Virágos Békés” ver-
senyre idén 46 pályázat érke-
zett. Mint ismert, minden -
kinek a saját házánál, ta nyájá-
nál, háza előtti köztéren, erké-
lyén kellett fotózni, és azt
beküldeni. A legnépesebb „Vi -
rágos udvar, ház” kategóriában

Varga László nyert, második
Ba lázs Ildikó, harmadik meg-
osztottan Marti Ferencné és
Csatáriné Szabó Eszter. A „Vi -
rágos balkon, veranda” kategó-
riában győztes Jeneiné Lagzi
Mária, második Szabados Mi -
hályné, harmadik Dudás Ist -
vánné. Az „Ingatlan előtti köz-
terület” kategória első helye-

zettje Fehér Imre, második Ré -
ti Sándor, harmadik dr. Kocsis
Imre. További kategória győz-
te sek: „Virágos tanya” – Mes -
ter Péterné, „Bokorszobrászat”
– Nánási Já nos, „Virágos kerí-
tés” – Vas Mihályné, „Virágos
köz intézmény” – Teleky utcai
óvoda. Különdíjas a „Virágos
vállalkozás” kategóriában
Öreg Gábor. A Nefelejcs Bé -
kési Kulturális és Hagyomány -
őrző Közhasznú Egyesület kü -
löndíjasai: Szabadosné Karács
Ágnes és Beinschródt Mihály -
né. A Beol.hu honlap szerkesz-
tősége internetes szavazását

Kiss Lászlóné nyerte meg. 
Ifjúsági Díjakat is átadtak. A

díjazottak személyére az ok ta-
tási, közművelődési, közgyűj -
teményi intézmények, a diá-
könkormányzatok szövetsége
és a helyi sportegyesületek te -
he tnek javaslatot. Díja zot tak:
Ba logh Anikó (Karacs Tag -
iskola), Békési Gergely (Bé kési

Kistér ségi Iskola Alap fokú
Mű vészeti Iskolája), Du ma
Lilla (Dr. Hepp Tagiskola), Fo -
dor Milán (Surman Box Club),
Garas Szil via Eszter, Hor -
tobágyi János (Farkas Gyu la
Közoktatási In téz mény), Ke -
resztesi Richárd (Far kas Gyula
Közoktatási In tézmény –
EGYMI), Kis Bog lárka (Bé kési
DAC), Lehoczki Balázs (Sze gedi
Kis István Ref. Gim názium),
Nagy Csaba (Bé kési Sza bad -
idős és Sportjáték Klub), Pap
Zsuzsanna (Szegedi Kis István
Ref. Ált. Isk.), Re szelő Zoltán
(Eötvös Tag is kola). 

Rámozdultak a békésiek 
a Madzagfalvira

Idén sütni is lehetett az Ízek utcáján, de ezt kevesen választották. A képen a zsűri a különdíjas Békési
Motorosok kemencéjénél. További számos fotó a Madzagfalvi Napokról a www.bekesiujsag.hu oldalon. 

Most először rendeztek ama tőr biliárdver-
senyt a Madzag falvi Napok részeként a béké-
si „Jó barát” Biliárd Klub rendezé sében a
Nyug díjasok Házá ban. A 35 induló között
 voltak bajai, hódmezővásárhelyi, bé késcsa-
bai, gyulai, dobozi, szeghalmi, gyomaendrő-

di, csökmői és persze békési versenyzők is. A
versenyt a Magyar Bábus Biliárd Egyesület
pontszerzőnek ismerte el. Végeredmény: 1.
Kurta László, 2. Aradszki Mihály, 3. Varga
József (mindhárom Békéscsaba), 4. Zsigovics
Gábor (Szeghalom).

Csabaiak arattak a biliárdversenyen
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Horgász
szemmel

Szinte nincs olyan tó, hol-
tág vagy folyó, ahol az amur
ne lenne jelen. Azoknak a
vizeknek a megmentője, ahol
a vízi növényzet túlszaporo-
dott. Kétnyaras korukig még
a hínárfélékkel táplálkoznak,
ezután már a nádféléket ked-
velik.

A magyar vizekbe behur-
colt idegen halfajok közül az
amur talált legjobban hazára.
Horgásztavakba közkedvel-
ten telepítik. Igen gyorsan
növekszik és betegségtűrő.
Békés környékén tavakban és
folyókban szintén megtalál-
ható és fogható. Nagyon jó
sporthal: intenzív kapású és a
partközelben nagy ramazurit
képes csinálni egy gyengén
kifárasztott példány. Fel ké -
szülve megbízható botra, or -
sóra, zsinórra, horogra és
bivalyerős merítő a biztonsá-
gos horgászathoz.

Etetési javaslat amurra:
rend szeres legyen az esti órák-
ban, főként főtt magvak (bú -
za, kukorica, tigrismogyoró).
Az amurnak szánt csalit érde-
mes meglebegtetni  tecnopu-
fival. Az extra méret a figyel-
mét hamarabb felkelti.

Szekerczés Sándor

AMUR HORGÁSZAT 

Nyerjen kézilabda bérletet!
Napokon belül megkezdi a küzdelmeket 

a férfi kézilabda NBIB 2009/2010-es szezonjában 
az Erste-Békési FKC. 

A klub vezetése jóvoltából játékra invitáljuk önöket. 
A tét egy bérlet, amely az ôszi hazai mérkôzések 

megtekintésére jogosít fel. 

Kérdésünk:
Hányadik helyen végzett az elôzô bajnoki szezonban

a békési felnôtt férfi kézilabda csapat? 

Válaszok:
A: Ötödik. B: Hatodik. C: Hetedik.

A válasz betûjelét, és a pályázó nevét 
SMS-ben kell elküldeni szeptember 22-én délig

a következô számra: 30/432-20-30. 
A jól válaszolók között sorsolunk, a nyertes jutalma

egy 4800 Ft értékû bérlet az ôszi bajnoki idény 
hazai mérkôzéseire, melyet 

a nyertessel egyeztetett módon juttatunk el hozzá. 
Játsszon és nyerjen! Szurkoljunk együtt a BFKC-nak!

A CSAPAT 2009/2010-ES BAJNOKI 
SZEZONJÁNAK HAZAI MÉRKŐZÉSEI:

Szeptember 12. szombat 18 óra:
Erste-Békési FKC – Hajdúböszörményi KE

Szeptember 26. szombat 18 óra.
Erste-Békési FKC – Kiskunfélegyháza

Október 10. szombat 18 óra:
Erste-Békési FKC – Tisza Volán II. Dorozsma

Október 24. szombat 18 óra:
Erste-Békési FKC – Csömör KSK

November 14. szombat 18 óra:
Erste-Békési FKC – Dabas VSE KC

November 28. szombat 18 óra:
Erste-Békési FKC – Nyíregyházi KSK

December 5. szombat 18 óra:
Erste-Békési FKC – Törökszentmiklósi KC
Előtte 16 órától az ifi csapatok játszanak. 

A mérkőzések helyszíne a városi Sportcsarnok 
(Jantyik u. 21-25.)

A Békési Újság a BFKC médiapartnere.

Augusztus 30-án jó hangulatú, játékos ver-
seny keretében zárták a nyári szezont a megyei
kajak-kenu klubok az először megrendezett
Kikötő Kupán Békésen. 144 versenyző próbál-
ta ki a duatlon versenyt, és a visszajelzések
alapján nagy sikert aratott közöttük. Békési
győztesek: K-1 férfi felnőtt Dobi István, K-1
férfi ifjúsági VII-VIII. évf. Paulcsik Balázs, K-
1 női masters Kónya Adrienn, K-1 fiú IV. évf.
Halycsik Renátó, PC-2 előkészítő Laczó
Dániel – Pap Gábor, MK-1 fiú III-IV. évf. sza-
badidős Árvai István. A csapatok pontverse-
nyét nagy fölénnyel Békés nyerte.

A későbbi ügyességi váltóverseny során
több kategóriában a négyfős csapatok, össze-
sen 16 egység. 

Férfi felnőtt kategória: 1. Pankotai Gábor,
Dobi István, Szabó János, Tokai Zsolt; 2.
Almási Imre, Kis Mihály, Budai Tibor, Sütő
Gergely; 3. Kmotricza Igor, Ungor Zoltán,
Csicsári Bálint, Garas Szilvia.

15 év alatti fiú kategória: 1. Cifra Norbert,
Varga Kristóf, Jánosi Gergely, Domján Kristóf;
2. Mózes Imre, Sódar Attila, Oláh Lajos, Soós
Gábor; 3. Hagymási Dániel, Hegedűs Dávid,
Kis Zoltán, Farkas Áron.

15 év alatti lány kategória: 1. Csatári
Zsófia, Bela Lili, Lövei Kitti, Lövei Fanni; 2.
Őri Mónika, Béres Magdolna, Gulyás
Nikoletta, Lipcsei Erika, 3. Hanyecz Gitta,
Szabó Laura, Varga Zsanett, Szabó Márk.

Kajak-kenu duatlon és szabadidős verseny

ÉPÍTÉSI TELEK: BÉKÉSEN, Tavasz utcában 867 m2-es telek eladó. Irányár: 3,5 millió. • BÉKÉ-
SEN, Révhajó utcában 313 m2-es telek eladó. Irányár: 1,5 millió.
LAKÁS: BÉKÉSEN, Széchenyi téren harmadik emeleti, 58 m2-es, 1+1/2 szobás lakás eladó.
Irányár: 8,8 millió. • BÉKÉSEN, Kossuth utcában negyedik emeleti 48 m2-es,1+1/2 szobás lakás
eladó. Irányár: 7,5 millió. • BÉKÉSEN, Széchenyi téren harmadik emeleti 61 m2-es, 3 szobás
lakás ELADÓ és albérletbe is KIADÓ. Irányár: 8,9 millió. • BÉKÉSEN, Széchenyi téren első eme-
leti, 72 m2-es, 3 szobás lakás eladó. Irányár: 7,8 millió. • BÉKÉSEN, Kossuth utcában harmadik
emeleti, 73 m2-es, 2+1/2 szobás lakás eladó. Irányár: 9,3 millió. • BÉKÉSEN, Kossuth utcában
harmadik emeleti, 76 m2-es, 3 szobás lakás eladó. Irányár: 9,3 millió. • BÉKÉSEN, Széchenyi
téren második emeleti, 56 m2-es, 2 szobás lakás eladó. Irányár: 9,6 millió. • BÉKÉSEN, Fáy utcá-
ban első emeleti, 64 m2-es, 3 szobás lakás eladó. Irányár: 10,5 millió.
CSALÁDI HÁZ: BÉKÉSEN, Magyar utcában 98 m2-es,3 szobás családi ház eladó. Irányár: 12,8
millió. • BÉKÉSEN, Legelő utcában 200 m2-es, 4 szobás családi ház eladó. Irányár: 14,0 millió.  •
BÉKÉSEN, Kecskeméti utcában felújított 200 m2-es, 4 szobás családi ház eladó. Irányár: 14,0 mil-
lió. • BÉKÉSEN, Bartók utcában felújított 168 m2-es, 4+1/2 szobás családi ház eladó. Irányár: 16,0
millió. • BÉKÉSEN, Rákóczi utcában 2 generációs 214 m2-es, 6 szobás családi ház eladó. Irányár:
18,0 millió. • BÉKÉSEN, Malomasszonykertben felújított 100 m2-es, 2 szobás családi ház eladó.
Irányár: 18,0 millió. • BÉKÉSEN, Csabai utcában 160 m2-es, 4 szobás családi ház eladó. Irányár:
18,5 millió. • BÉKÉSEN, Szélső utcán 180 m2-es, 5 szobás családi ház 50 m2-es garázzsal, 120 m2-
es műhellyel ELADÓ vagy kisebb családi házra CSERÉLHETŐ. Vállalkozási célra is alkalmas. Irányár:
Ármegegyezés szerint. • BÉKÉSEN, Teleki utcában 136 m2-es, 3+1/2 szobás családi ház eladó.
Irányár: 23,0 millió. • BÉKÉSEN, Malom utcai 2 szintes családi lakásba 3 szobás 70 m2-es, és egy
2 + 1/2 szobás 86 m2-es lakás együtt eladó, garázzsal, tárolóval. Irányár: 20,4 millió. • BÉKÉSEN,
Csokonai utcában 160 m2-es, 5 szobás családi ház eladó. Irányár: 22,5 millió. • BÉKÉSEN,
Kastélyzug utcában 2 szobás családi ház eladó. Irányár: 3 millió. • BÉKÉSEN-ROSSZERDŐN, 82 m2-
es, 2 szobás családi ház SÜRGŐSEN ELADÓ. Irányár: 2,5 millió. • BÉLMEGYEREN, Bem utcában fel-
újított 100 m2-es, 3 szobás családi ház eladó. Irányár: 7,5 millió. • VÉSZTŐN, Vajda utcában 100
m2-es, 3 szobás családi ház eladó. Irányár: 4,5 millió. • MURONYBAN, Felújított 60 m2-es, 1 szo-
bás, 2 ha földterülettel tanya eladó. Irányár: 5 millió. • MURONYBA, Áchim utcában 4+2x1/2 szo-
bás családi ház eladó. Irányár: 10,5 millió. • TARHOSON, Kossuth utcába felújított 114 m2-es, 3
szobás családi ház eladó. Irányár: 18,25 millió. • TARHOSON, Dózsa utcába felújított 60 m2-es, 2
szobás családi ház eladó. Irányár: 6,0 millió. • BÉKÉSCSABÁN, Szabó Dezső utcában 62 m2-es, 2
szobás családi ház eladó. Irányár: 8,8 millió. • BÉKÉSEN, Munkácsy utcában felújított 100 m2-es,
3 szobás családi ház parkosított udvarral eladó. Irányár: 13,2 millió. • BÉKÉSEN, Szikszai utcában
felújított 100 m2-es, 3 szobás családi ház eladó. Irányár: 13,5 millió.

Szerencsésen ötvöződött a
tömegsport és a verseny sport
a Madzagfalvi Napo kon. Már
az első napon sportoltak az óvo-
dások és az általános iskolások,
a nekik megrendezett sportna-
pon. A Sport telepen mind a 12
tagóvoda (köztük három vidéki
település) 5-7 évesei mozogtak
együtt. A várostól ajándékot is
kaptak, minden tagóvoda 1-1
gyermek fa krikett kész letet vi -
hetett haza.

A III. Surman Box Gála so -
kakat, közel 500 szurkolót
von zott a Sportcsarnokba. A
gálán amatőr és profi ökölví-
vók mellett békési öregfiúk,
thai bokszosok és ketrecharco-
sok is szorítóba léptek. Bok -
szolt és nyert profi nemzetközi

találkozóján a középsúlyú
Surman Zoltán is, aki váro-
sunkban bokszklubot működ-
tet. Győzelmét Balogh Gábor
ellen a 6. menet után szüntet-
ték be, az ellenfél sérülése
miatt. A békési öklöző la -
punk nak elmondta, a 2. me -

net elején bal kezének hü -
velyk ujja eltört, így öt mene-
tet ez zel a sérüléssel küzdött
végig. Győzelmével Surman a
város első nemzetközi profi
ökölvívó bajnoka lett. Gálá já -
nak to vábbi sorsa azonban bi -
zonytalan, a bajnok úgy érzi, a
sportág a városban nem kap
kellő elismerést és támogatást.

Valódi közönségsiker volt a
szombat délutáni motoros fel-
vonulás és streetfigher show. A
Városháza előtti útszakaszon
a kecskeméti Gergely Sándor
mutatta be motoros ügyessé-
gét a hihetetlenül népes kö -
zön ség előtt. 

A ligetben az íjászsportot is
sokan megtekintették, és ki -
próbálták. 

Folyamatosan hosszú sor állt
a Békés-Airsoft Sport és
Szabadidős Egyesület sátránál.
Az airsoft egy hobbi sport, ame-
lyet műanyag vagy biológiailag
lebomló gömblövedéket kilövő,
alacsony energiájú légfegyve-
rekkel játszanak a szabadban,

főleg erdőkben. A szabadidős
ka tonai játék iránt komoly
érdeklődés mutatkozott. 

Vasárnapra jutott a családi
utcai futóverseny és a hétpró-
ba. Utóbbinál a csapatok a
„víz” mottó jegyében különfé-
le vidám ügyességi játékokban

vettek részt. Győzött a Kis -
térségi Általános Iskola Eöt -
vös J. Tagintézményének csa-
pata, a Dr. Heppesek és a Far -
kas Gyula Közoktatási In téz -
mény csapata előtt. 

Három napon át zajlott a
Madzagfalvi Teniszkupa, meg-
 rendezték a Viharsarok női és
férfi kosárlabda tornát, a rapid
sakkversenyt és a gyermek kis-
pályás labdarúgó tornát is.

Nemzetközi profi bokszbajnok lett
Surman Zoltán

EGYÜTT SPORTOLT A VÁROS A MADZAGFALVIN

Az első békési nemzetközi profi
boxbajnok, Surman Zoltán. Fotó:
Pálfi Adrienn.

Óriási sikert aratott Gergely Sán -
dor streetfigher show-jával.

Airsoft bemutató a ligetben. További fotók a Madzagfalvi Napokról a
www.bekesiujsag.hu oldalon.


