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KÉTHETENTE MEGJELENÕ, INGYENES KÖZÉLETI FOLYÓIRAT

MEGJELENIK: Békés, Bélmegyer, Kamut, Murony, Tarhos településeken
Melyik koncertet
várja a legjobban
a Madzagfalvi Napokon?
13%
Hobo

39%

48%

Rúzsa Magdi

Magna Cum
Laude

Szavazzon ön is!
www.bekesiujsag.hu

USZODA NYITVA TARTÁSA:
– hétfô-péntek: 6-20 óra
– szombat: 8-20 óra
– vasárnap 8-18 óra

Gyógyszertári
ügyeleti rend
SZEPTEMBER 4-11.
Jázmin Patika (Rákóczi u.)
SZEPTEMBER 11-18.
Turul Patika (Piac tér)
SZEPTEMBER 18-25.
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

Egy a tábor a közös ég alatt
Igen, egy a tábor, s a megszokott szlogent, jelmondatot
folytatva mondhatjuk azt is,
hogy egy a zászló is, hiszen a
címoldali mozaikkép és a harmadik oldali csoportkép is ezt
sugallja. A tábort a Jobboldali
Összefogás Békésért Polgári
Kör csapata jeleníti meg, mely
túlnyomó többségében azokat
tömöríti, akik a városunkat eddig is a megmaradás és a fejlődés vizein kormányozták, s az
első fotó alapján mondhatjuk,
hogy építették is. A közös zászlót pedig Békés város lobogója
jelenti, melynek tudatos hasz-

Az elmúlt négy évben megvalósult beruházásokkal gyarapodott a város vagyona.

nálatával, ismételt kitűzésével
a csoportkép indulói azt az
üzenetet fogalmazták meg jelképesen, mely szerint nekik
mindenek előtt és felett megyénk névadó településének a
jövője, lakóinak jóléte a legfontosabb. Ezért szállnak harcba,
ezért vágnak sutba minden
önös érdeket, ezért vállalnak
minden megpróbáltatást, fenyítést és rájuk vetett sarat,
ezért sorakoznak fel a megrendítő erejű közakaratra újból
élükre állt polgármester és polgármesterjelölt Izsó Gábor mögé és mellé. Folyt. a 3. oldalon

Sztárfellépők a Madzagfalvi Napokon
ÚJDONSÁG A TRABANT TALÁLKOZÓ, ÉS A LEGEK VERSENGÉSE

A lakosság szavazatainak megfelelően a 12.
Madzagfalvi Napok esti fellépője pénteken Hobo,
szombaton Rúzsa Magdi és zenekara, vasárnap
pedig a Magna Cum Laude. A záró koncert után
tűzijáték lesz. Az ezt megelőző két és fél nap
során persze számos programra kerül sor.
Újdonságként jelenik meg a
Trabant Találkozó, amely Barta István Zoltán ötletére
került a programba. Az ország
egész területéről várják a
Trabant-tulajdonosokat, akik
szombaton 11 órától gyülekez-

nek a Csíkos utcán. A várost
keresztülszelő felvonulásuk,
rendőri biztosítással, fél kettőkor rajtol, és a Barta udvarnál
ér véget. A felvonulás elején
kerékpárosok mennek majd.
A járművekre a programfüzet-

ben megtalálható szavazólapon lehet szavazni. A szavazó
erre a lapra ráírja az adatait, és
odaadja annak a trabantosnak,

Elkészült a Dr. Hepp Tagiskola épületfelújítása
KÍVÜL-BELÜL MEGÚJULT A JÓZSEF ATTILA UTCAI KOMPLEXUM
Nagyszámú érdeklődő jelenlétékok, szülők mellett volt és jelenlegi
ben szeptember 5-én átadták renintézményvezetők, tanárok, országos
deltetésének a Békési Kistérségi
és megyei sportszervezetek képviselői.
Iskola Dr. Hepp Ferenc TagiskoA szalagot Izsó Gábor polgárlájának központi épületét, amelyet
mester és Erdős Norbert alpolgáraz elmúlt 12 hónapban teljesen
mester vágta át. Izsó Gábor
felújítottak.
köszöntőjében azt hangsúlyozta,
A munkálatokat a Strabag Kft.
hogy az iskola felújítása a magyar
végezte el közel 600 millió forintból,
oktatáspolitika megújulásával esik
melynek kilencven százalékát az Új
egybe, ami nagy reményekre jogosít
Magyarország Fejlesztési Terv Délfel. Az iskolanévadó sportdiplomaalföldi Regionális Operatív Program
táról állandó tárlatot rendeztek be
keretén belül meghirdetett Nemzeti
az újonnan kialakított közösségi
Iskolafelújítási Programtól nyerték el.
teremben, melyet a névadó fia, Dr.
Megtörtént az 1981-ben átadott
Hepp Ferenc méltatott.
háromszintes épület több mint száz
Elkészült az iskola hátsó, sportudhelyiségének felújítása, korszerűsítése,
var felöli falát díszítő graffiti is,
energiaracionalizálása. Parkolót épímelyet két budapesti művész tervetettek, akadálymentesítettek, továbbá
zett. A 2010/2011-es tanév a Dr.
FOTÓ: GAZSÓ JÁNOS
modern oktatási berendezések és eszHepp iskola mintegy 580 növendéTovábbi fotók a kívül-belül felújított iskoláról honlapunközök beszerzése is lehetővé vált. kon, a www.bekesiusjag.hu címen.
kének szeptember 6-án megkezdődMindezeket megtekinthették az ünnepélyes projektzáró és tan- hetett. Szeptember 16-án minden érdeklődő körülnézhet az
évnyitó alkalmából oda sereglők, köztük a korábbi és mai diá- épületben, mert 9-18 óra között nyílt napot tartanak. Sz. K.

akinek szerinte a „legtrabantabb Trabantja” van. A legtöbb szavazatot összegyűjtött
tulajdonos egy kupát nyer, a

szavazók között pedig ajándékokat sorsolnak ki.
A gyerekekre külön is figyelnek az idei Madzagfalvin.
Őket és a családokat ingyenes,
kreativitásra épülő játékokra
invitálják, melyek egy része az
először meghirdetett „Madzagfalvi Legek” részeként
valósul meg. Fontos cél, hogy
a családok pénz nélkül vagy
kevés pénzből is jól érezzék
magukat a fesztivál során. (A
rendezvény programjait lapunk 4. oldalán közöljük).
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Hol kell szavaznunk október 3-án?
Bizonyára Önök is több
fórumon hallották, a 2010es önkormányzati választásokon új választókerületek
és szavazókörök lesznek ér-

vényben Békésen is, így a
választásra jogosult békésieknek sok esetben új szavazóhelyiséget kell felkeresniük szavazatuk leadásához. A

pontos tájékoztatásért lentebb közöljük a 2010-es
önkormányzati választások
idején városunkban kialakult nyolc új kerület határ-

vonalait, és a szavazóhelyiségek pontos címét.
Kérjük, fokozottan figyeljenek a már korábban, az ajánlószelvényekkel együtt meg-

kapott értesítőjük átolvasására, mely tartalmazza, hogy ki
melyik szavazókörbe tartozik,
és a szavazóhelyiség pontos
címét is.


1. szavazókör 1. választóker. Idôsek klubja, Csallóközi u. 40.
2. szavazókör 1. választóker. Szociális Otthon, Farkas Gyula u. 2.
3. szavazókör 2. választóker. Karacs Teréz Ált. Isk., Rákóczi u. 8.
4. szavazókör 2. választóker. Karacs Teréz Ált. Isk., Rákóczi u. 8.
5. szavazókör 3. választóker. Zeneiskola, Petôfi Sándor u. 1.
6. szavazókör 3. választóker. Idôsek Klubja, Dózsa u. 36.
7. szavazókör 4. választóker. Dr. Hepp Ferenc Ált. Isk., József A. u. 12.
8. szavazókör 4. választóker. Dr. Hepp Ferenc Ált. Isk., József A. u. 12.
9. szavazókör 5. választóker. Óvoda, Csabai u. 30.
10. szavazókör 5. választóker. Óvoda, Hunyadi tér 1/1.
11. szavazókör 6. választóker. Idôsek Klubja, Szarvasi u. 40/1.
12. szavazókör 6. választóker. Óvoda, Móricz Zsigmond u. 44.
13. szavazókör 7. választóker. Eötvös József Ált. Isk., Jantyik M. u. 21-25.
14. szavazókör 7. választóker.Eötvös József Ált. Isk., Jantyik M. u. 21-25.
15. szavazókör 8. választóker. Vadászház, Bocskai utca 18.
16. szavazókör 8. választóker. Víz és Csat. Váll., Táncsics u. 33.

Hátrányos helyzetű testvérvárosi gyerekek Békésen
Ezekben a napokban egy
héten át hátrányos helyzetű
gyermekeket lát vendégül Békés mindkét testvértelepüléséről, a romániai Gyergyószentmiklósról és a szerbiai
Magyarittabéről, köszönhetően a szegénység és a kirekesz-

tettség elleni küzdelem európai évében az „Európa a polgárokért 2007-2013” program
keretén belül elnyert pályázatnak. A romániai, a vajdasági és a békési pedagógusok
együttműködve dolgozzák ki
az angol nyelvi képzés felada-

tait. Napközben a Békési Kistérségi Iskola három tagiskolájában ülnek be a nehéz helyzetben lévő családok gyermekei a békési iskolapadokba,
délutánonként a szituációs
nyelvi képzés mellett három
békési civil szervezet, a Békési

Városvédő- és Szépítő Egyesület, a Békés és Környéke
Biokultúra Egyesület és a Nefelejcs Kulturális és Hagyományőrző Közhasznú Egyesület is részt vállal a programok
gazdagításában. Lesz városbemutató séta, óriáspalacsinta-

sütés és kézműves foglalkozás.
A programban részt vevő általános iskolás gyermekek és
pedagógusaik a XII. Madzagfalvi Napok kulturális, sport
és hagyományőrző eseményein való részvétellel zárják
majd itt-tartózkodásukat.

Hírek
röviden
A Békés Város Nyugdíjasok Érdekvédelmi Egyesülete értesíti tagjait, hogy a
Békési Idősekért Alapítvány
jótékonysági ebédje nem szeptember 25-én, hanem október
9-én, szombaton 12 órakor lesz
megtartva az Eötvös József
Általános Iskola ebédlőjében.
––––––––––––––––––––
Békésen rendezték meg a
VI. Polgárőr Közlekedésbiztonsági Verseny megyei
döntőt, ahol a csapatok között szarvasi győzelem született, megelőzve a gyulai és a
békéscsabai polgárőröket.
Egyéniben a szarvasi Pljesovszki János nyerte az elméleti és gyakorlati közlekedési
vetélkedést. A békési csapat és
az egyéni indulók nem kerültek be a legjobbak közé.
––––––––––––––––––––
A következő időpontokban Békésen mér a traffipax: szeptember 2., 3., 4., 8.,
9., 10., 11., 14., 15., 16., 20.,
21., 22., 26., 27., 28. Pontosabb időpontot és helyszínt a
Békés Megyei Rendőr-főkapitányság nem tesz közzé.
––––––––––––––––––––
Békés Város Önkormányzata pályázatot hirdet a 2010.
évi költségvetésében tervezett
Vállalkozói Alap felhasználására, egyéni vállalkozók, gazdasági társaságok, őstermelők
részére. A részletes pályázati
kiírás letölthető a www.bekesvaros.hu honlapról, vagy átvehetők a Polgármesteri Hivatal
titkárságán. A pályázatok beadásának határideje: 2010. szeptember 30. 14 óra.
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Egy a tábor a közös ég alatt
Folytatás a címoldalról
A város velük túlélte a
megpróbáltatásokkal, megszorításokkal teli négy évet,
és mindezek ellenére még
épült, szépült is. Most, hogy a
polgári kormányzat előrevetíti a kedvező szelek lehetőségét, végre nekilátnának annak is, ami a legfontosabb
minden település életében:
annak lakóinak boldogulása,
mindennapi életük segítése,
nyomasztóvá váló egzisztenciális gondjaik megoldása. Mert
a szép megvalósítások mellé
kell a mindennapi kenyér, a
munkahely, a létbiztonság, a
gyerekek várásának öröme, az
alkotó élet kiteljesítése, a nyugodt öregkor biztosítása is.
Ez a csapat jelenti Békés
életében a folytonosságot, az
eddig elkezdettek továbbvitelét, a megkezdett beruházások

Mit, miért és meddig?
Pálmai
Tamás

A Jobboldali Összefogás Békésért Polgári Kör egyéni választókerületekben induló jelöltjei. Jobbról balra:
Barkász Sándor (4. sz. választókerület), Pocsaji Ildikó (7. sz. választókerület), Balázs László (5. sz. választókerület), Izsó Gábor (6. sz. választókerület), Dr. Pálmai Tamás (3. sz. választókerület), Vámos László (1. sz.
választókerület), Mészáros Sándor (2. sz. választókerület), Mucsi András (8. sz. választókerület).

folytatását, a szűk kis honunk
anyagi fejlődése mellett annak
további szellemi fellendülését,
az igazi lokálpatriotizmust,
azaz azt az önzetlen szeretetet
Békés iránti szeretetet, ame-

lyet egyik jelöltünk kisgyereke
fogalmazott meg, amikor pár
hetes távollét után hazatérve a
vésztői híd magasából megpillantotta a város templomtornyait, és így kiáltott fel: „Az én

kis Békéském!” Nos, erről van
most szó. A mi városunkról.
És ebben csak mi, békésiek
dönthetünk felelősen. Mi, a
város közössége a közös ég
alatt.


Interjú Izsó Gábor polgármesterrel
– Békés Város Képviselőtestülete a közelmúltban egy
kiadványt juttatott el a békésiekhez, amelyben az elmúlt
négy év eredményeit és a
város állapotát mutatják be.
Polgármester úr! A mérhető
eredményeken túl mit tart a
2006 és 2010 közötti ciklus
legnagyobb tanulságának?
– Először is azt, hogy Békés
város lakossága a 2006-os önkormányzati választásokon
nem csupán szavazott, de
döntött is. Nem egy logót, egy
pártot, hanem egy alkotó,
összefogáson alapuló helyi
közösséget bízott meg a város
irányításával. Egy olyan csapatot, amely mögé a lakosság
fel tudott sorakozni. Soha
korábban ennyi civil szervezet
nem vett részt a városért folyó
munkában, mint most,
ugyanakkor kiemelkedő a
Békés ügyét magánszemélyként támogatók száma is. Ez
az összefogás az, amely lehetővé tette az említett kiadványban szereplő eredmények
megszületését. Békésen végre
elkezdődött valami, amit az
emberek a rendszerváltás óta
hiányolnak. Ezt igazolja a
hozzánk eljuttatott ajánlószelvények minden korábbinál
nagyobb száma, amelyért ezúton is köszönetet mondok.
– Polgármester úr független jelöltként, ugyanakkor a
Jobboldali Összefogás képviselőinek támogatásával méreti
meg magát az idei helyhatósági választásokon is, tehát a
csapat együtt marad. Sokan
várták ugyanakkor, hogy a
Fidesz is önt jelöli majd.
– Így igaz, bíztam a jelölésben, de Békés jövője szempontjából ennek nincs jelentősége. Született békésiként

Je g y z e t

nem okoz gondot, hogy független jelöltként indulok.
Erdős Norbert szerint a város
jövője Budapesten dől el, véleményem szerint azonban ez
a jövő a békésiek kezében van.
Ezért történhetett meg, hogy
szocialista kormányzás mellett, ellenzékben is meg tudtuk valósítani a kitűzött fejlesztéseket. Fontosnak tartom
tehát, hogy minden békési
emelt fővel járjon, hiszen közös eredményeink nem Budapesten, tőlünk függetlenül
születtek, hanem valamennyiünk összefogása nyomán. Az
országgyűlési
választások
után végre kormánypárti képviselője van a városnak, ez is
komoly lehetőség. Nem szabad ugyanakkor elfelejtenünk, hogy a képviselő úr
munkájára velünk együtt számít Mezőberény, Tarhos, Kamut, Murony, Bélmegyer, Doboz, Csárdaszállás és Kétsoprony is. Jegyzői munkája is a
fővároshoz köti, Békésen pedig elvállalta a tűzoltóság és a
futballklub vezetését is. Külön kell tehát kezelni a települések parlamenti képviseletét
és a polgármesteri munkát,
hiszen mindkettő külön-külön is egész embert kíván, a
hét minden egyes napján.
Nem hiszek tehát Erdős Norbert azon érvelésében, mely
eleve hátrányos helyzetűként
kezeli azokat a településeket,
amelynek nem országgyűlési
képviselő a polgármestere.
– A jelöltek többsége a pártokra bízná a város képviseletét, önt azonban civil szervezetek támogatják.
– A Jobboldali Összefogás
képviselői 2006 óta, a békésiek
elsöprő többségének szavazatával a hátuk mögött szolgálják a

várost. Ez nem csak komoly
felhatalmazást, de komoly felelősséget, társadalmi bázist is jelent. A frakcióból egyedül Erdős Norbert döntött úgy, hogy
külön indul, saját jelölteket
toboroz. Köztudott, hogy engem is megkeresett, alpolgármesteri posztot ajánlott, ha
nem indulok. Mérlegelve azonban a helyzetet úgy gondoltam
s gondolom ma is, hogy még az
alpolgármesteri szék sem dőlhet el a választók megkerülésével, politikai alkudozással. Fontosnak tartom továbbá, hogy a
Jobboldali Összefogás nem csupán egy, a választás miatt verbuvált szövetség, hanem évek,
sőt évtizedek óta együtt dolgozó békési emberek elkötelezett
baráti közössége. Tapasztalatukra, továbbra is szüksége van

a városnak. Amennyiben újra
bizalmat kapok a békésiektől,
a következő négy évben is
velük szeretném folytatni a
megkezdett munkát. A városnak nem pártkatonákra, hanem tenni és dolgozni akaró
képviselőkre van szüksége. Valódi önkormányzatiságra. A
kérdésében említett civil szféra
pedig nem más, mint maga
Békés város alkotó közössége,
lakossága. Büszke vagyok a
támogatásukra.
– Milyen kampányra számít 2010 őszén Békésen?
– Polgármesterként az elmúlt négy év eredményeit és a
munka folytatását ajánlom a
békésiek figyelmébe. Bizonyára lesz majd, aki a pártszimpátiára, a százalékokkal való
zsonglőrködésre
alapozza
mondanivalóját, s valószínűleg elhangzanak nagy ígéretek is. Ilyenkor gyakori, hogy
úgynevezett suttogó propagandát folytatnak a jelöltek,
azaz álhírek, pletykák terjesztésével próbálják gyengíteni
az ellenfelet, ez már Békésen
is érzékelhető. Véleményem
szerint a közvéleményt becsüli alá, aki így akar szavazatokat gyűjteni.

Anyakönyvi hírek
Házasságot kötöttek: Pataki
Imre és Nagy Margit Erzsébet, Liszkai Sándor Attila
és Kis Anett Enikő, Illés
Tibor és Zsombok Éva Erika.
Sok boldogságot kívánunk!
Elhunytak: Kocsor László
(86 évesen, Bélmegyer), özv.
Püski Lászlóné (85, Kamut), Csatári Mária (56),
Bakucz Zsuzsanna (89),

Mike Istvánné (79), Rácz
Istvánné (66), özv. Molnár
Lászlóné (95, Murony),
Dolog Györgyné (77, Tarhos), Hornyák János (78),
özv. Somlyai Imréné (90),
Szűcs Lászlóné (87).
Nyugodjanak békében!

Kicsit általános talán ez a
fenti kérdéssor, de ha szépen leszűkítjük a mai békés
állapotokra, akkor mindjárt
más megvilágításba kerülnek a dolgok. Fogjunk akkor hozzá!
Mit tehet a közönséges
békési halandó, ha azt látja,
hogy semminek sem nézik,
ha még az utcán is nehezen
köszönnek vissza neki, ha
balga szavazógépnek alacsonyítják le, ki nem ésszel,
gondolkodva választ, hanem plecsnire, logóra szavaz, ha rokonát, barátját,
békési honfitársát az utcára
téve találja, miközben állásában már ejtőernyős ül.
Vagy ha azt látja, hogy van,
akiknek semmi sem elég,
hanem még-még kell valami a kalapra dísznek. Azaz
ha elrettenve, borzadva nézi, hogy van olyan, ki egymaga legalább féltucat lovon ül már, de mégis kellene még a sokadik is.
Nos, mit mondhat erre a
fentebb emlegetett egyszerű békési ember, kinek nap
mint nap azon jár az esze,
hogyan ad ruhát, cipőt gyerekére, hogyan és mit visz
haza ennivalót, vagy hogy
egyáltalán jó volna már legalább egy, egyetlen egy icipici állás, egyetlen icipici
munkahely egyetlen minimálbérecskével legalább.
Hogy élni tudjon, létezni
legalább. Nem mondom el,
mit mond. Nem írhatom le.
Nem tűrne nyomdafestéket. De igaza van!
Elmondhatjuk viszont
közösen, mi mindannyian, a
sok beszédhez, ékesszóláshoz nem szokott embertársunk helyett is, hogy mit
tehet. Elmondhatja például
velünk együtt, hogy Békésen nem osztanak titulusokat, posztokat, koncokat,
zsíros falatokat, hanem kizárólag feladatot, munkát osztogatnak, amit leggyakrabban önkéntesen végez el az
ember, s a legtöbbször semmiért. Vagyis dehogy, a legdrágábbért, ami adható,
kapható: egy hálás tekintetért, egy meleg kézfogásért,
egy halkan elrebegett köszö-

nömért. Higgyék el, nincs
torokszorítóbb, szemet elhomályosítóbb érzés annál,
mint amikor azt mondják
rebegő hangon, hogy: „Az
Isten áldja meg azért, amit
tett!” Nem kell ide pénz,
nem kell ide semmi anyagi.
Elég az emberi szó, sokszor
a ki nem mondott is.
Mint előbb észrevehették, lohadóban a bennem
fakadt indulat, s kicsit szégyellem is már magam érte.
De mit leírtam, igaz, s bár
ezért néha betörik az ember
fejét, mégis vállalom, mert
hiszem és vallom, hogy az
igazat ki kell mondani, s
mert a ki nem mondott
igazság megfojt, vagy hazugsággá keseredik bennünk. Édes jó Istenem! Mi
lenne a világgal, ha minden
politikus csak igazat beszélne! Tán szétvigyorognánk
magunkat a nagy boldogságban... Komolyra fordítva ismét a szót, tegyük fel a
kérdést, hogy meddig kell
még tűrni és miért? A
válasz egyszerű: semeddig
sem kell, ha bárkit testben,
lélekben bántanak. A többit, a még elviselhetőt pedig október 3-ig. Akkor aztán kész. Pont fel az i-re, s
áldás, békesség, le is út, fel
is út. Ki hívatlan gyütt,
mehet. Mert ki mint vet,
úgy arat, s ez vonatkozik az
ágyra is, ahová fejünket
hajtanánk.
Minden nap, a napi imám
során mosolyogva gondolok
ellenségeimre, és szeretem
őket teljes szívemből, teljes
lelkemből, s kívánom nekik,
hogy boldogok legyenek,
igaz emberek. Legyen nekik
könnyű a lelkük, és ismerjék
meg a gyűlölködés keserve
helyett a szeretet mámorító,
édes ízét. Segítünk nekik
ebben, az út megtalálásában. Addig csak egyet kérünk tőlük: ne akadályozzanak ebben. S tán még egy
valamit tanuljanak meg: a
kávét lehet csorba csészéből
inni, lehet cifra porcelánból,
de ami a lényeg, a kávé, ami
belül van, az bármelyikből
isszuk is, ugyanaz. Nem a
talmi szépség a fontos tehát,
hanem a belső tartalom. No
meg, hogy szeretettel készült-e, és hogy kivel isszuk.
Mert barátok közt, jó emberekkel kortyolgatva bizony teljesen más íze van.
Teljesen más... Íze van.
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Iskolások segítik
a közlekedést
A Békés Megyei Balesetmegelőzési Bizottság különböző programjaival évek óta
nagy hangsúlyt fektet a
gyermekek szabályos közlekedésre való nevelésére. Fontos, hogy a gyermekek legalább az alapvető KRESZ szabályokat megismerjék, mielőtt kíséret nélkül vesznek
részt a közúti vagy a gyalogos forgalomban. A ZebraZsaru programban kiválasztott gyerekek most szeptem-

berben az iskolába érkezés
idő szakában, reggelenként
7:15 órától 7:55 óráig egyenruhás közterületi szolgálatot
ellátó rendőr segít ségével
Békésen a Zeneiskola mögött, a Széchenyi tér-Teleky
utca kereszteződésénél lévő
gyalogos-átkelőhelyen segítik
a gyalogosok, azaz iskolatársaik közlekedését. Felszerelésük: piros jelzőtárcsa, kék
baseball-sapka, és kék színű
láthatósági mellény.

Becsengettek a kistérségi iskolában
CSÖKKEN A TANULÓK ÁLTAL FIZETETT ÉTKEZÉSI TÉRÍTÉSI DÍJ

Az iskolafelújítás és a pályázatok megvalósítása
miatt mozgalmas nyári szünet után a Békési
Kistérségi Iskolában is megszólalt szeptember 1jén a 2010/2011-es tanév kezdetét jelző csengőszó.
A kistérségi iskolában összesen 1547 gyermek
kezdte meg a tanévet, közülük 163 elsős kisdiák
ült először az iskolapadba.
Az új tanév pozitív változása, hogy kívül-belül megújult a
Dr. Hepp Ferenc Tagiskola
épülete. Emellett megvalósultak a legszükségesebb felújítási
és karbantartási munkálatok a
többi tagiskolában is. A nyertes pályázatoknak és egyéb
beszerzéseknek köszönhetően
tovább bővült az iskola számítógép-, és taneszközparkja,
megújultak az iskolabútorok.
November elejére várható a
tanulói laptopok érkezése. Az
A

Hosszú évek óta, amikor valaki megkérdezte tőlem, hogy
„hogyan érzitek magatokat Békésen”, akkor nemes egyszerűséggel csak annyit feleltem: békésen…
Az utóbbi napokban a fenti kérdésre már nem tudnám nyugodt lelkiismerettel ezt a választ adni, hiszen a közelgő helyhatósági választások miatt kialakult helyzet miatt sok minden
jellemzi korábban békés, nyugodt kisvárosunkat, csak éppen
nem a békés hangulat…
Nem tisztem a jelenlegi állapotot e rovat kapcsán elemezni és
értékelni, azt tegye meg mindenki saját maga. De tisztem és
feladatom – hivatásomnál fogva is – arra rámutatni, hogy a
politika pillanatnyi érdekei miatt súlyos hiba lenne olyan helyzetet teremteni bármelyik (érdek)csoportnak, amivel maradandó károkat okoznánk az itt élő emberek érzésvilágában, lelki
életében. Így is van elég baj az örökségként hátramaradt gazdasági és társadalmi válság miatt. Miért tetéznénk még mindezt mondvacsinált problémákkal, egymás lejáratásával, emberi
méltóságában való megsértésével?
Sokunk óhaja: legyen tisztességes a megmérettetés, s bízza
minden jelölt lehetséges megválasztását választói józan belátására, emberismeretére, szimpátiájára! Addig pedig, ahogy e
rovat címe is sugallja: csendesüljenek le a ma még hangoskodók, hadd legyen újra békés Békés városa!
Katona Gyula, lelkipásztor

XII.

Alapfokú Művészeti Iskola
pályázati forrásból 1.777 ezer
Ft-ot költhet felújításra, hangszer- és eszközfejlesztésre.
Az infrastrukturális fejlesztés maga után vonja az oktatás
tartalmi fejlesztését. A három
városi általános iskolában
sportiskolai osztályok kezdik
meg működésüket az 1. évfolyamon, illetve az 5. évfolyamon. A tantárgytömbösített
oktatás kivételével folytatódik
a kompetencia alapú oktatás,

Madzagfalvi

projektek, témahetek színesítik a tanítási heteket.
Ebben a naptári évben (december 31-ig) csökken a tanulók által fizetett étkezési

térítési díj. Az 1-7. évfolyamos,
gyermekvédelmi támogatásban részesülő tanulók a
2010/2011-es tanévben ingyenesen étkezhetnek.


VÁLTOZÁSOK A CSALÁDI PÓTLÉK
FOLYÓSÍTÁSÁBAN
A tanköteles korú gyermekek után járó családi pótlék neve
iskoláztatási támogatás. Az iskola a tanuló első igazolatlan
mulasztása után jelzi a szülőnek, hogy gyermeke igazolatlanul mulasztott. 10 óra igazolatlan mulasztás után az intézmény igazgatója értesíti a jegyzőt, aki végzéssel felhívja a
szülő figyelmét a következő jogkövetkezményre. A jegyző az
igazolatlanul mulasztott ötvenedik kötelező tanórai foglalkozás után elrendeli a tanuló védelembe vételét, továbbá a teljes összegű iskoláztatási támogatás folyósításának felfüggesztését. A felfüggesztés után a családi pótlék folyósítása természetbeni formában, pénzfelhasználási terv alapján történik,
amelyet a gyermekjóléti szolgálat készít el. A Békési
Kistérségi Iskola kizárólag a tájékoztató füzetben, illetve az
ellenőrzőben fogad el orvosi és szülői igazolást.

Napok

hivatalos

programja

Négy polgármesterjelölt közül
választhatunk
ÖTVENHÁROM JELÖLT A NYOLC EGYÉNI KÉPVISELŐI HELYRE

A „Békési Fürdőért”
Közalapítvány
ezúton köszönetét fejezi ki
a személyi jövedelemadók
1%-ának felajánlásáért.
A közalapítvány javára
ebből befolyt összeg
1.408.771,- Ft.
Adószám: 18386169-1-04
Számlaszám:
11998707-0627834010000001 Erste Bank

Szeptember 3-án lezárult az
ajánlószelvények gyűjtése az
október 3-i helyhatósági választásokra. Az Országos Választási Iroda honlapjának
adatai szerint Békésen négy
személynek sikerült összegyűjtenie a kellő számú kopogtatócédulát, hogy indulhasson, mint Békés város polgármesterjelöltje. A jelöltek
betűrendben: Erdős Norbert

(Fidesz), Izsó Gábor (független), Molnár József (Jobbik),
Pataki István (MSZP).
A képviselőtestület nyolc
egyéni képviselői helyéért
ötvenhárman indulnak harcba
október 3-án. Valamennyi
választókerületben indít jelöltet a Fidesz – Magyar Polgári
Szövetség, a Jobboldali Összefogás Békésért Polgári Kör, a
Magyar Szocialista Párt, a

Jobbik Magyarországért Mozgalom, és a Békési Ipartestület. A Békési Kisgazdakör hét, a Magyar Kommunista Munkáspárt négy, a Civil
Mozgalom Egyesület egy helyen szerzett elég kopogtatócédulát, és egyetlen függetlent
is találunk a listákon. A képviselőjelöltek névsorát következő lapszámunkban részletesen közöljük.

Történelmi előadás
Szeptember 8-án, szerdán 17
órától Szíjártó István egyetemi
docens, a Százak Tanácsának

ügyvivője tart előadást „Tradicionalizmus és liberalizmus –
avagy mi őrzött meg bennün-

ket magyarokat” címmel a kulturális központban. Szervezi a
KÉSZ. A belépés díjtalan.
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Amatőrből profi
A tősgyökeres, 54 éves Hegyesi Gábor élete 180
fokos fordulatot vett, amikor eredeti szakmáját,
az autószerelést egészségügyi problémája miatt
nem folytathatta. Így eshetett meg, hogy elindult
egy új úton mint amatőr virágkertész, s lett mára
profi. Miről is beszélek? Íme.
– Te voltál 2009-ben Az év
termelője. Miként is lettél e
megtisztelő cím birtokosa?
– A békési Agrárcentrum hirdette meg „Az év termelője, vállalkozója, stb.” címre a pályázatot a Madzagfalvi Napok alkalmából. A cím várományosára a
város lakói, a rendezvények látogatói szavazhattak. A legtöbben
rám szavaztak, így lettem én
„Az év termelője”. Nagyon örülök, hogy az emberek megtiszteltek a bizalmukkal. Büszke
vagyok rá, mert a virágkertészetet autodidakta módon sajátítottam el. Az egyetlen segítségem a
lányom volt, aki a kecskeméti
Kertészeti Főiskolán kertészmérnökként végzett. Mindenki gratulált nekem, sokan a vásárlóim
közül is, de legjobban persze a
családom örült. Ez megerősített
abban, hogy jó irányban haladok. Még a forgalmam is nőtt az
előzőekhez képest. Idén természetesen újra vállalom a megmérettetést. Szeretném megvédeni
a címemet. Mivel ez egy vándordíj, szeretném újból elnyerni.

– Mesélj még a kezdetekről!
– Sajnos engem is utolért a
munkanélküliség átka 1992-ben,
s mivel valamiből élnünk kellett,
először bazározni kezdtünk. A
több lábon állás hívei vagyunk,
ezért mással is foglalkoztunk.

árvácskával kezdtük, ami továbblépésre ösztönzött. Az egynyári virágok viszonteladása lett
a folytatás, majd saját termelésű
egynyáriak és évelő virágok termelése és árusítása. A tapasztalat
segített a gyakorlatban, ha pedig
elméleti segítségre volt szükség,
ott volt a lányom.
– Ahogy itt bejöttem, rengeteg gyönyörű virágot láttam az
udvarokon. A gondozásuk alighanem sok időt vesz igénybe,
hát még a termelés. Marad-e
idő pihenésre?

Otthonában is szeret virágokkal foglalkozni.

Mikor 1999-ben megjelent a
Tesco a piacon, lehetett látni,
hogy a vásáros bazárárusítás leáldozóban van, és ekkor álltunk át
teljes mértékben a virágtermelésre és -árusításra. 3600 cserép

– Bár ez a munka 24 órás
lenne, de azért muszáj időt szakítani a magánéletre, a kikapcsolódásra is. Minden évben
kimegyünk legalább egy hetet
pihenni Erdélybe a barátaink-

kal. Ha az idő engedi, akkor
még egy-egy napos túrákra is
kilátogatunk a Bihari-hegységbe. Imádunk túrázni, mert
kikapcsol a mindennapi gondokból a táj végtelen nyugalma, szépsége. Az egésznek az a
lényege, hogy gondtalanul gyönyörködhessünk a háborítatlan
természetben, élvezhessük az
embermentes végtelen csendet.
A másik kedvtelésünk épp az
ellenkezője, mert nagy koncertjárók vagyunk. Egy együttes
kedvéért bárhová elmegyünk,
mert visszahozza a fiatalságunkat. A rock terén mindenevők
vagyunk. A lányomék Kecskeméten, a fiamék Tatabányán
keresik a megélhetést. Ennek
ellenére napi kapcsolatban vagyunk velük. A telefon állandóan csörög valamelyikünknél.
Most született meg a második
unokánk, az első szeptemberben lesz két éves. Ők a mi szemünk fényei. Jelen pillanatban
elégedett vagyok az életemmel.
Csak azt szeretném, ha erővel,
egészséggel bírnánk még egy jó
pár évig csinálni a kertészkedést, a vásárlók teljes megelégedésére.
Gugé
Következő interjúalanyunk Durkó Gábor, a Békési Újság Kalendáriumnak rendszeres szerzője, 90.
születésnapja alkalmából.

Akadálymentes iskola lett

Mentálhigiénés
Egyesület
Békés, Borosgyán u. 1/1.
Telefon: 66/643-991
www.bekesmenta.hu
Fogadunk
játék-, könyv- valamint
gyermek és felnôtt
ruhaadományokat!!!

A nyári szünetben a fenntartó megyei önkormányzat által
biztosított 8,4 millió forintból
jelentős felújítási munkák folytak a Békés Megyei Farkas
Gyula Közoktatási Intézmény
központi épületénél, Békésen a
Hőzső utca 39. szám alatt. A
főbejárat előtti részen új térburkolatot tettek le, és parkosítottak. Vendégparkolót alakítottak ki, ahonnan az épületbe
akadálymentesített közlekedési rámpa vezet. A földszintre
került, immár egy komplexumot alkot és reprezentációs
célokra is alkalmassá vált az
igazgatási egység, a vezetők
irodáival, adminisztratív, tanügyi és gazdasági irodákkal,
tanácskozó teremmel. Modernizálták a vizesblokkokat is,
melyek közül az egyik aka-

dálymentesített. A beruházás
részeként az első emeleten két
modern tantermet alakítottak
ki, és az itteni, diákok által
használt vizesblokk szintén
megszépült.
A beruházás átadását jelző
nemzeti színű szalagot Szlota
József, az intézmény megbízott igazgatója, Farkas Zoltán,
Békés Megye Képviselő-testületének elnöke és Erdős Norbert országgyűlési képviselő
vágta át. Az ünnepségen Farkas Zoltán köszönetet mondott azoknak a dolgozóknak,
köztük karbantartóknak, műszaki munkatársaknak, és más
személyeknek, akik a kivitelezést teljes erőbedobással segítették. Munkájukat szerény
tárgyjutalommal is elismerte
az iskolavezetés.
Sz. K.

BÉKÉSI ÚJSÁG
az interneten

www.bekesiujsag.hu
Hírek, interjúk, fotók

A RÁKBETEGSÉG KEZELÉSE MÁSKÉPPEN
2. RÉSZ
Szakmai körökben az utóbbi időkben kezdenek beszélni arról,
hogy van más megoldás is létezik a rákkezelésben, mint a kemoterápia vagy a sugárterápia, amelyek megmérgezik a gyorsan
növekvő ráksejteket, de ezzel elpusztítják a csontvelőben, a bélrendszerben lévő egészséges sejteket is, sőt egyéb szervek: a máj,
vese, szív, tüdő károsodását is okozhatják. Ezekkel az immunrendszer meggyengül vagy összeomlik, ráadásul a ráksejtek mutációval ellenállóvá válhatnak, ami megnehezíti elpusztításukat.
A rák elleni harc egyik hatékony módja a ráksejtek kiéheztetése. A húsevéstől való tartózkodás vagy kevesebb hús
fogyasztása több enzimet szabadít fel, amelyek megtámadják
a ráksejtek falát, ezzel lehetővé teszik a szervezetben lévő ölősejtek számára, hogy a rákos sejteket elpusztíthassák. Egyes
táplálék-kiegészítők felsorakoznak az immunrendszerben,
hogy lehetővé tegyék a szervezet saját ölősejtjei számára a
rákos sejtek elpusztítását. Más táplálék kiegészítők, mint pl.
az E-vitamin, köztudottan programozott sejthalált okoznak.
A rák a szellem, a test és a lélek betegsége. A pozitív szellemiség segít a rák ellen harcolóknak, hogy túlélőkké válhassanak. A düh, a megbocsátásra való képtelenség, valamint az
elkeseredettség a szervezetünket a stresszel teli, savas környezetté teszi. Tanuljunk meg szeretetteljes, megbocsátó lelkületű emberré válni. Tanuljunk meg lazítani, és az életet élvezni.
Jeszenszky Attila, szakgyógyszerész

Az új oktatási kormányzat bő két hónap alatt lebontotta az
előző évek összes „reformját”. Látva az iskolákban mára uralkodó állapotokat, ez dicséretnek is elmegy. Nagyon sok mindent megfordítottunk, de attól még igencsak messze
vagyunk, hogy elmondhassuk, az összes elrontott dolgot
megváltoztattuk – mondta Hoffmann Rózsa államtitkár. Az
igazi építkezés azonban még csak most kezdődik. Újfent
lehet évet ismételni az alsó tagozaton; ismét osztályozni kell a
gyerekeket. A pedagógusbántalmazó szülőt akár börtönbe is
lehet csukni. Aki nem járatja a gyermekeit iskolába, attól
esetleg megvonják a családi pótlékot, és más formában kompenzálják. Az ún. alkotó rend megteremtése nélkülözhetetlen
az iskolákban. Azokat az értékeket jelenítettük meg ezekben
a törvénymódosításokban - a rend, a munka, a család - amelyek a kormányprogramnak is az alapját jelentik. Amire szükség van, az egy olyan szabályozó rendszer mind a köz-, mind
a felsőoktatásban, amely értékén kezeli az embert, és az oktatást közfeladatnak, nem pedig szolgáltatásnak tekinti. Az
oktatásügynek évezredek óta az az alapvető funkciója, hogy
az iskola falai közül olyan fiatalokat bocsásson ki, akik boldogulásukat és a köz érdekét egymással összefüggőnek is képesek látni – fejtette ki az államtitkár.

ADJUNK ESÉLYT AZ ÉLETRE NEKIK IS!
Telefon: 70/947-35-04, 30/981-76-54.
Honlap: www.bekesiallatvedok.hu
Adószám: 18392607-1-04.
„Esély” Állat- és Természetvédő
Közhasznú Egyesület (Békés)
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330,-

298,Soproni sör
dobozos
0,5 L

3990,3990 Ft/l

Unicum
1L

Tisztelt Olvasóink!
Az apróhirdetésekben
szereplõ adatok hitelességéért szerkesztõségünk
NEM vállal felelõséget.
Csak lakossági apróhirdetéseket adunk közre.
INGATLAN
Békésen, négyszobás + nappalis, a házba beépített garázzsal, melléképülettel, kövesút mellett családi ház eladó vagy értékkülönbözettel kisebb kertes házra cserélhető. Érd.: 70/576-91-44.
Békésen padlásszobás, rendezett családi
ház két garázzsal, díszkerttel eladó. Érdeklődni: 20/886-27-81
Békés Szélső u. 72. szám alatt eladó kétszobás, összkomfortos, konvektoros parasztház. Tel.: 20/619-33-57.
Békésen régi típusú ház Attila utcában fel
újítva nagy portával családi okok miatt ár
alatt sürgősen eladó. Érd.: 30/406-86-93.
Istenmezeje Fő út 17. alatt háromszobás
nyaraló, közművesítve, hegyoldalban eladó.
Érd.: 66/413-956.
Szép környezetben, Fürdőtől, központtól
nem messze, tehermentes, tetőtér beépítéses családi ház új tulajdonost keres.
Tel.: 20/346-77-00.
A békési homokbányánál levő 3-as horgásztónál igényesen kialakított horgászhely eladó. Érd.: 20/448-57-60.
Kétszobás kertes ház eladó a Deák F. u. 11.
alatt. Érd.: Deák F. u. 13. Tel.: 66/634-029.
Háromszobás családi ház nagy udvarral,
kerttel, a központhoz közel eladó. Tel.:
66/410-323.
Összközművesített telken komfort nélküli
ház eladó. Érd.: 30/320-60-71.
Kossuth 23-ban háromszobás, ebédlős
lakás garázzsal eladó, illetve budapesti 13.
kerületi vagy békési másfélszobás lakásra
cserélhető megegyezéssel. 20/377-42-85.
Lakás eladó vagy cserélhető családi házra. Tel.: 70/365-03-43.
A Karacson kétszobás, I. emeleti lakás
eladó. 20/298-56-96.
Békés-Dánfokon kétszobás, téliesített
nyaraló eladó. 20/95-84-167.
Eladnám szép kertes, alsóépülettel is rendelkező, légkondicionált, békési háromszobás házam. Tel.: 66/410-424.
A Dankó u. 8. szám alatti ház áron alul
eladó. Tel.: 70/317-61-69.
A Legelő u. 29. számú ház eladó. Félkomfortos melléképülettel, nagy kerttel. Érd.:
30/38-68-965. Békés, Summás u. 3.
Ház eladó a Lorántffy u. 5. szám alatt. Tel.:
66/634-214.
Békésen főút mellett vállalkozásra háromszobás, 150 m2 ingatlan 860 m2 telken városközponthoz közel eladó. Érd.: 30/367-83-04.
Ház eladó a Zsilip u. 14. alatt. Tel.: 30/92272-34, 30/420-46-72.
Földszinti lakás igényesnek eladó. Fizetési

kedvezmény lehetséges. Érd.: 30/518-07-28.
Kétszobás, fürdőszobás kisebb ház felújításra vagy bontásra eladó a Keserű soron.
Érd.: 66/414-087.
Békésen, az Ady 6-ban 4. emeleti középső lakás eladó illetve cserélhető. Tel.: 70/
948-47-53.
Eladó Békésen egy 100 m2-es, összkomfortos családi ház. Csere is érdekel földszinti vagy I. emeleti lakás esetében. Érd.:
20/770-73-40.
Földszinti lakás igényesnek eladó. Fizetési
kedvezmény lehetséges. 30/51-80-728.
Összkomfortos kertes ház eladó vagy
kiadó Békésen. Érd.: Kemény u. 7.
Eladó Békésen kétszobás + nappalis kertes családi ház igényesnek. 20/416-91-17.
Központban háromszobás III. emeleti
lakás sürgősen, áron alul eladó. Tel.: 70/
528-25-89.
Békésen kétszobás téglaépítésű kockaház
eladó. Tel.: 20/20-60-161.
Két lakásból álló kertes ház eladó Békésen.
Ipari áram, ásott kút van. Vállalkozásra,
befektetésre alkalmas. Tel.: 30/252-30-32.
Másfélszobás, ebédlős, összkomfortos
ház eladó reális áron. Érd.: 66/429-210,
30/542-17-80. Első emeleti vagy földszinti
lakásnál csere is lehetséges.
Eladó 750 m2 telken háromszobás, amerikai konyhás, teljesen felújított családi ház.
Az udvar parkosított, kicsi konyhakert van.
Értékegyeztetéssel tömblakást beszámítok első emeletig. Tel.: 70/31-08-807.
Kétszobás, nappalis, téglaépítésű, hőszigetelt, összkomfortos kertes ház eladó.
Egyszobás tömblakást beszámítok második emeltig. 30/267-15-07.
Borosgyánban, Békéshez 3 km-re kemencés tanya eladó vagy cserélhető négymillióig ingatlanra. 1 hold föld van hozzá. Érd.:
30/97-26-137.
Két és fél szobás házrész eladó vagy elcserélhető. Garázs is van. Telefon: 634-984.
Sürgősen eladó Békés, Mezei 3. szám
alatti padlástér beépítéses családi ház.
Érd.: 70/227-12-70.
Garázs eladó a Kossuth 23-ban. 20/37742-85.
Eladó 2,5 szobás kertes ház a Kert u. 4.
sz. alatt. Tel.: 20/80-34-408.
Eladó kétszobás kertes ház a Teleky u. 68.
sz. alatt. Tel.: 30/257-36-81.
INGATLAN 2 MILLIÓ FORINTIG

Bélmegyeren komfortos parasztház a
Szíksor utcában eladó. Ár: 800000 forint.
Tel.: 20/541-90-11.
INGATLAN 2-5 MILLIÓ FT KÖZÖTT

Nagykertben kétszobás, nappalis, ebédlős
ház, gazdasági épülettel, 7 kvadrát földdel
eladó 3,5 millió Ft-ért. Tel.: 20/57-15-125.
Ház eladó Békésen Bocskai u. 16. Irányár:
4 millió forint. Érd.: 66/416-642.
Eladó Békésen a Tóth utcában komfortos,
kétszobás, konyhás, fürdőszobás régi

INGYENES APRÓHIRDETÉS!
INGYENES LAKOSSÁGI APRÓHIRDETÉS LEADÁSA
A KÖVETKEZŐ HELYEN LEHETSÉGES:
CERKA PAPÍRBOLT (PIAC TÉR).
VALAMINT ELKÜLDHETŐ LEVÉLBEN ÉS E-MAILBEN:
5630 BÉKÉS PF. 61. VAGY BEKESIUJSAG@GLOBONET.HU.
MAXIMÁLIS TERJEDELEM 15 SZÓ.
MOBILTELEFONOKNÁL A SZÁMOK ELÉ EZ SZÜKSÉGES: 0036
LEADÁSI ÉS BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ: SZEPTEMBER 14. KEDD 12 ÓRA.

1320 Ft/kg

298 Ft/l

Tchibo Family
Classic
250 g

Hohes C
- Narancs
- Mild Juice
több ízben
1L

100,-

159,-

303 Ft/l

318 Ft/l

VIP energiaital
0,33 L

Apróhirdetések
parasztház 670 m telken 4,9 millió Ft-ért.
Tel.: 70/558-34-34.
Kétszobás, vegyes falazású, régi típusú
kisebb ház eladó a Teleky utca 99. szám
alatt. Irányár: 5 millió Ft. Érd.: 30/262-4357, 30/551-73-78.
2

INGATLAN 5-8 MILLIÓ FT KÖZÖTT

Békésen a Kossuth utca 23-ban, harmadik emeleten egyszobás, erkélyes, 39 m2es lakás eladó. Irányár: 5,3 millió Ft. Érd.:
20/485-37-62.
Vásárszél u. 7/B. I. em. egyszobás lakás
eladó 5,5 millió Ft-ért. Érd.: 70/208-14-58,
30/314-94-22.
Társasház eladó az Irányi u. 51. alatt. Ár:
5,5 millió Ft, vagy megegyezés szerint.
Érd.: 70/77-68-833, 66/634-238.
Békésen a Fáy utcában rendezett I. emeleti egyszobás lakás eladó. Irányár: 5,7
millió Ft. Érd.: 30/696-78-98.
Békésen elcserélném 2,5 szobás 55 m2-es,
egyedi gázkazános, erkélyes lakásomat hasonló értékű, normál belmagasságú családi házra. Fürdőszoba, fűtés szükséges.
Irányár: 6,5 millió forint. Tel.: 30/476-93-80.
Sürgősen eladó Békésen, a Pásztor u. 4.
szám alatt háromszobás, vegyes falazatú,
összkomfortos családi ház. Tel.: 30/6921-934. Irányár: 6,8 millió Ft.
Békésen kétszobás, összkomfortos, felújított kertes ház sürgősen eladó. Irányár: 6,8
millió Ft. Tel.: 70/215-45-77.
Békésen eladó 2,5 szobás, II. emeleti, 65
m2-es lakás. 6,9 millió Ft. 70/234-64-19.
Az Ady utcában I. emeleti másfélszobás,
erkélyes, felújított lakás eladó. Irányár: 74,
millió Ft. Érd.: 20/249-50-36.
Békésen a Petőfi utcában kétszobás, összkomfortos kertes ház eladó 7,5 millió Ft-ért,
vagy lakásra cserélhető. Érd.: 14 óráig a
70/570-89-34-en, vagy 66/643-815-ön.
INGATLAN 8-10 MILLIÓ FT KÖZÖTT

A Hargita u. 28. számú háromszobás ház
eladó. 30/382-67-97.
Békéscsabán, a piacnál téglaépítésű, felújított, egyedi fűtésű kétszobás, erkélyes,
tehermentes lakás eladó. Irányár: 8,9 millió Ft. Tel.: 20/377-04-00.
Eladó Békésen a Fürdőhöz közel 1+2 fél
szobás összkomfortos családi ház. Első
emeletig csere is érdekel. Érd.: Dózsa u.
41. vagy 20/474-40-93. Irányár 9,5 millió Ft.
INGATLAN 10-15 MILLIÓ FT KÖZÖTT

Békésen a bánhidai részen 3,5 szobás
ház eladó 11 millióért. Tel.: 70/234-64-19.
Békésen, a Dózsa utca 5. szám alatti háromszobás + étkezős kertes magánház
eladó 11 millió Ft-ért. Érd.: 66/634-258.
Négyszobás nagy családi ház eladó vagy
elcserélhető, kétszobás békési családi
házra. Ár: 12 millió Ft. Érd.: 30/260-54-21.
Dánfokon a Kökény u. 10. szám alatt igényesen kialakított zsalugáteres, tetőtér
beépítéses épület, berendezve, szép telekkel (361 m2) eladó 12 millió Ft-ért. Tel.:
66/411-252, 66/414-685.
Eladó Békésen az Árok u. 16. sz. alatti,
összkomfortos, téglaépítésű családi ház.
Irányár: 13,5 millió Ft. Tel.: 20/98-30-794.
A Malomvégesi részen kétszintes, felújított
3,5 szobás, két fürdőszobás, gáz + köz-

ponti fűtéses nagy családi ház eladó, vagy
cserélhető kisebb családi házra, lakásra.
Irányár: 14 millió Ft. Tel.: 30/97-261-37.
INGATLAN 15 MILLIÓ FT FÖLÖTT

Békés központjában 128 m2-es sorházi lakás: 3 szoba, nappali, tágas étkező-konyha, két fürdőszoba, terasz, udvari rész és
garázs eladó. Irányár: 19 millió Ft. Érd.:
70/65-56-032.
KIADÓ INGATLAN

Békésen kétszobás, összkomfortos kertes
ház albérletnek sürgősen kiadó. Érd.: 70/
67-95-914, délután.
Lakás gyermektelen nőnek kiadó. 30/24392-84.
Összkomfortos kertes házban albérlet
kiadó józan életű, dolgozó embernek. Garázshasználattal is lehet. Megegyezés
szerint. Tel.: 30/97-261-37.
Kiadó félkomfortos épület lakásnak, üzletnek. Víz, villany, gáz van, külön mérők.
Tel.: 70/408-50-14.
Kertes ház kiadó havi 20 ezer Ft-ért. 20/
386-51-53.
Garázs kiadó, jó beállási lehetőség. Tel.:
66/634-207.

KERT
A Sebők kertben zártkert eladó. Ház, villany, ásott kút, pince van. Érd.: 66/416-747.
Kertet keresek megvételre a Malomasszonykertben. Nem baj, ha nincs rajta
semmi. Tel.: 20/331-30-09.
Siófokhoz közel szőlő termőföld borospincével kedvező áron eladó. 30/376-69-16.
Nagykertben eladó 3 kvadrát jó termőföld
kis szerszámos faházzal. 20/622-81-10.
Nagykertben 5,3 kvadrát bekerített zártkert
fúrt kúttal, gyümölcsössel eladó. 66/634460, este.
Malomasszonykertben 1050 m2-es bekerített kert eladó. Víz, villany van. Érd.: 66/
413-956.

JÁRMŰ, ALKATRÉSZ
Simson robogó kitűnő állapotban eladó.
70/538-56-30.
Karambolos, bontásra váró autót vásárolnék ingyenes elszállítással. 20/553-03-09.
2005. 05. Suzuki Ignis hitelátvállalással
sürgősen eladó. Érd.: 30/406-86-93.
Eladó egy Yawa Babetta kismotor. Érd.:
70/268-05-37.

ÁLLAT
10 darab fehér tízhetes malac eladó. Ár
megegyezés szerint. Tel.: 30/26-29-579.
Kiscicák ingyen elvihetők. Érd.: 30/82642-15.
Két db labrador kiskutya eladó. Érd.: 70/
647-39-49.
Szép, jó állású Mopsz és Shih-tzu kannal
fedeztetést vállalok. 30/260-54-21.
Pecsenye és kövér kacsa eladó. 30/38267-97.
Malacok eladók. 30/537-87-35.
Öthónapos Golden Retriver szuka kutya
eladó. Érd.: 70/615-21-36.
Házi cicák ingyen elvihetők. 66/416-069.

Vágni való csirke, pecsenyekacsa, liba
eladó. Békés, Raktár sor 24.
Fekete szuka pulikölyök eladó. 30/382-67-97.

TÁRSKERESÉS
Kedves férfit keresek komoly kapcsolatra,
40 éves nő vagyok. Kalandorok kíméljenek.
Tel.: 30/558-71-26, SMS-re nem válaszolok.
Őszinte, komoly, józan életű, családcentrikus, finom lelkű úrral ismerkednék 55-65
éves korig, aki szeretetre vágyik. Tel.:
30/97-261-37.

MUNKÁT KERES, AJÁNL
Dolgozni szeretnék. Vállalnék: ügyintézői,
adatrögzítői, takarítói, varrodai, állatgondozói munkát, gyermekfelügyeletet. Bármi
érdekel, tanulékony, kreatív vagyok. Tel.:
70/646-74-90.
Betegápolási, idősgondozási gyakorlattal,
referenciával munkát keresek. 66/634-384.

EGYÉB
Jó állapotban lévő vegyes tüzelésű kazán
reális áron eladó. Érd.: Békés, Mátra u. 14.
Tel.: 20/886-06-51.
2 db 15 colos monitor eladó. Keresek 17
colos monitort. Érd.: 30/260-54-21.
Ágyneműtartós, ágyazható 3+2+1-es ülőgarnitúra új állapotban családi okok miatt
eladó. Irányár: 180000 forint (új ára 230
ezer). Tel. 30/533-36-53.
Fürdőszoba ablak beüvegezve eladó.
30/260-54-21.
120 literes, 3 fiókos Zanussi fagyasztó szekrény, megkímélt állapotban eladó. Irányár:
17 ezer Ft. Érd.: 20/442-89-96.
Eladó: 6-os jancsikályha, Rex asztal, 60as évekből konyhaszekrény, rokka, fateknő, 2db régi rádió, 2 db régi vasaló, 210
literes Electrolux fagyasztóláda, parabolatányér, citera, garázsajtó, tükör, tégla,
cserép. Érd.: 30/834-55-20.
Kukorica eladó. Tel.: 30/433-79-89.
Régiségek, könyv, rádió, lemezjátszó, kisbíró dob, öngyújtók, stb. eladó. 30/260-54-21.
Eladó fiú bébihordozó, 68-92-ig lányka ruha és cipő, fa rácsos ágy kókuszmatraccal, sportkocsi. Érd.: 30/696-79-01.
500 m2 könnyűszerkezetű tüzihorganyzott
szín eladó vadonatúj állapotban, csavarokkal
és tartozékokkal együtt. Tel.: 20/553-03-09.
Jó állapotban lévő IKEA-s két személyes
heverő 10 000 Ft-ért eladó. 20/553-03-09.
Vezetékes, üzemképes gáztűzhely 5 000
Ft-ért eladó. Tel.: 30/467-13-39.
Használt 1-2-3 ülő garnitúra jó árban
eladó. Érd.: 30/406-86-93.
Eladó: heverő 2000 Ft-ért és rekamié
6000 Ft-ért. 20/386-51-53.
Békésen eladó: rekamié, 2 db fotel, vitrines tv-szekrény, polcos szekrény, ruhaneműk, egyebek. 70/234-64-19.
Páncéltőkés, közepes méretű barna zongora eladó. Bútordarabnak is mutatós. Irányár: 80 000 Ft. Tel.: 643-553, 20/56-47-186.
Eladó: ágyneműtartós heverő két fotellel,
festmény, könyvek, csillárok. 30/467-13-39.
C-21 gázkazán eladó. Érd.: 30/406-86-93.
Hajdu centrifuga és mosógép eladó. Érd.:
30/406-86-93.
Eladó 60 l üst, félig üvegezett ajtó. Tel.:
66/634-207.
Eladó Meinel Herold 4/4 hegedű tok +
vonó. 66/412-797.
Fedőző, simafűző, ötszálas varrógép
eladó. 30/32-42-111.
Újszerű állapotban lévő összecsukható

utazó babaágy eladó. 20/481-31-58.
Eladók: régi szekrények, tükör, ágy, rekamié,
heverő, asztalok, bontott csempekályha,
vitrines szekrény, éjjeliszekrény, csillárok,
régi fa függönytartók. Tel.: 70/97-70-441.
Terménydaráló eladó. Érd.: 30/320-60-71.
Lemez horgászcsónak 55 ezer Ft-ért, kutyabox 20 ezer Ft-ért, 20 l-es permetező 5
ezer Ft-ért, kasza és egyéb kerti szerszámok eladók. Érd.: 20/36-29-690.
Erdélyi kiránduláshoz útitársat keresek, 23 főt, október 21-25-re. Tel.: 30/94-55433.
Eladó: 2 db rekamié, 6 db fotel, háromfiókos fagyasztószekrény. Érd.: 20/47-79-440.
Eladó két db sózó teknő a Brassói u. 14.
alatt. Tel.: 70/286-32-85.
Palackos gáztűzhely tele gázpalackkal
eladó. Érd.: 30/55-12-853.
120 l-es hordó szilvacefre eladó. 30/2580-469.
Kisméretű hordozható cserépkályhát vennék. Tel.: 70/270-54-28.
5 LE 3,5 kW-os háromfázisos 380 V-os
villanymotor eladó. Érd.: 70/286-76-53.
Eladó egy műanyag 380X140 cm-es horgászcsónak, kabin és ponyva is van rajta,
elektromos vezeték kiépítve. Négyütemű
Trabantra vagy 800-as Marutira csere
érdekel. Érd.: 20/770-73-40.
631-es és 630-as Slavia légpuskák újszerű
állapotban eladók. Rosszat, meguntat beszámítok 10 ezer Ft-ig. Tel.: 20/228-58-66.
Eladó: tavirózsa, VW bogár karosszéria
elemek, fateknő, vasvágó szalagfűrész,
tizes gev-láda, szövőszék. 30/376-69-16.
Textima varrógép 35 ezer Ft-ért eladó.
20/416-91-17.
Eladó: keverőtárcsás mosógép + centrifuga kitűnő állapotban (10-10 ezer Ft-ért).
20/416-91-17.
Eladó 2 db újrarakott csempekályha, íróasztal, táskavarrógép, veterán bicikli. Érd.:
30/59-26-465, 66/413-437.
Szobakerékpár újszerű állapotban eladó.
Irányár: 5 ezer Ft. Tel.: 20/331-30-09.
Hőtartályos fekvő villanybojler jótállással
eladó. Tel.: 30/32-76-879.
Eladó: harmonika, 4 db 100-as vasbak,
Zsuzsi kötőgép, automata kötőgép, Robi
járókerék, gyerek kisbicikli, s női kerékpár.
Tel.: 30/381-37-27.
Eladó: vitrines szekrény, kétajtós szekrények, asztalok (dohányzó is), rekamié,
heverő, bontott csempekályha, Duna
tévé, régi rádió. Tel.: 70/977-04-41.
26 részből álló Zsolnay étkészlet féláron
eladó, 85 ezer Ft-ért. Tel.: 30/252-30-32.
Háromszálas ipari Interlock varrógép
(Textima) 35 ezer Ft-ért eladó. Tel.:
30/252-30-32.
Eladó: 600 db hófogó cserép, 2 db kályha,
Lehel tűzhely, 50S Simson. 20/770-73-40.
Légpuskát keresek megvételre. Vételár
megegyezés szerint. Tel.: 20/62-92-838.
300 l-es Zanussi fagyasztóláda eladó. Tel.:
30/652-63-29.
Eladó: terménydaráló villanymotorral, kukoricamorzsoló ládára szerelve, ágyneműtartó, új szőnyegek. Tel.: 20/983-07-94.
Eladó: 2,6 m-es szobafenyő, 2,2 m-es
Yucca pálma. Békés, Teleky u. 40.
Lemezplatós féknélküli utánfutókat vásárolnék. Eladó 350 db hófogós bontott cserép, építkezési teherfelvonó 220 V-os. Tel.:
20/775-97-25.
Eladó: befont üvegek 15-25 l-ig, leánderek
(rózsaszínű, fehér) minden méretben 100013000 Ft-ig. valamint virágzó kaktuszok is.
Tel.: 66/416-144. Békés, Deák F. u. 39.
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Békéscsabai győzelem
az első békési rockversenyen
BÉKÉSI PROGRAMAJÁNLATOK SZEPTEMBER 8-23. KÖZÖTT

kapták, melyek így felléphetnek a Metal
Weekend fesztiválon.
Hangszeres díjazottak: legjobb dobos
Benedekfi Zoltán (Atonalic); legjobb gitáros
Marksteiner Béla (Atonalic); legjobb basszusgitáros Kőszegi Zoltán (Atonalic); legjobb énekes
Dunai Nóra (Six).
A verseny végén az IRON MAIDNEM
Tribute Band adott fergeteges koncertet.

Szeptember 10-12. péntek-vasárnap
XII. Madzagfalvi Napok rendezvényei városszerte. Programajánlat lapunk 4. oldalán.
Szeptember 11. szombat 16:30
Békési FC – Szeghalmi FC bajnoki labdarúgó
mérkőzés.
Sportpálya
Szeptember 12. vasárnap 17 óra
Erste-Békési KFC – FTC II. bajnoki kézilabda
mérkőzés.
Sportcsarnok

Szeptember 17. péntek 14 óra
Békési Cukorbetegek Életmód Egyesülete foglalkozása. Vendég: Szűcs Judit mentálhigiénés szakember.
Nyugdíjasok Háza
HÉTVÉGE HÉTVÉGE HÉTVÉGE

További fotók: www.bekesiujsag.hu

HÉTVÉGE HÉTVÉGE HÉTVÉGE

Szeptember 10. péntek 10-16 óra
Szalonnasütés a Békési Nyugdíjasok Egyesületénél.
Nyugdíjasok Háza
FOTÓ: GAZSÓ JÁNOS

Sikerrel zárult az első alkalommal megrendezett Békési Rock Zenekarok Találkozója és Versenye elnevezésű rendezvény
Békésen a kulturális központban. A színvonalas verseny végén a szakértő zsűri a
békéscsabai Atonalic együttes nevezte meg
győztesként, második a füzesgyarmati
Deviant, míg harmadik a körösladányi
Dreadful Peace lett.
A Békés Városi Kulturális Központ különdíját a megyeszékhelyi Six és a szintén csabai
The High Spirits zenekar nyerte. További
díjakat is átadtak. Így a Darvasi Unity 2-2
koncertlehetőséget biztosít a Deviant és a
Dreadful Peace zenekaroknak, a Rádió17
Rock’N Ride műsorában a Deviant és az
Atonalic zenekar mutatkozhat be. Az első
három helyezett bemutatkozási lehetőséget
kap az országos Rock-Metal Őrület valamelyik állomásán a Héjja Produkció zászlaja
alatt. A közönségtől a legtöbb szavazatot a
Score (Békéscsaba) és az Atonalic zenekarok

Szeptember 18. szombat 18 óra
Erste-Békési KFC – Balmazújvárosi KK bajnoki kézilabda mérkőzés.
Sportcsarnok
Szeptember 18. szombat 8-21 óra
Biliárd verseny.
Kulturális központ
Szeptember 18. szombat
Szüreti mulatság. 9:30-tól fogatos felvonulás a városban a Spar parkolóból, 15 óra ugyanott szőlőlopás, 19 órától szüreti bál a Nyugdíjasok Házában.

Éjjel is nyitva
a kultúrház
Idén szeptember 18-19-én
tartják országszerte a „Kultúrházak éjjel-nappal” című rendezvénysorozatot. Békésen a
kulturális központ mindkét
napon rendhagyó módon 18
órától 23 óráig tart nyitva. Az
érdeklődők a bemutatókon ingyenesen megismerkedhetnek a
központban működő klubokkal, szakkörökkel. Az év újítása,
hogy a látogatók közösen elkészíthetnek egy képzőművészeti
alkotást. A tervek szerint a
jelenlévők árnyékát körberajzolják, majd együtt festik ki egy
óriási vásznon, amely az emberi
lélek sokszínűségét jelképezi és
ábrázolja.
A Kultúrházak éjjel-nappal
első napján, szeptember 18-án
szombaton 8-21 óra között
nagyszabású biliárdversenyre
kerül sor a Békés Városi Kulturális Központ és a Jóbarát
Biliárd Klub szervezésében a
színházteremben és a kápolnateremben. A versenyre előzetes
nevezés alapján lehet bekerülni.
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Kézilabdabérletjátékunk győztesei
Ahogyan a korábbi években, idén is játékra hívtuk sportkedvelő olvasóinkat. Sokan válaszoltak jól SMS-ben arra,
hogy az előző szezonban negyedik helyen zárt NBIB-s csapatunk. A helyes választ beküldők között Polgár Zoltán, a
Békési Férfi Kézilabda Klub ügyvezetője jelenlétében sorsoltunk. A szerencse ezúttal Balogh Erika (Békés, Zsinór
utcai) és Szabó Péter (Békés, Hajó utcai) olvasónknak kedvezett, akik ajándékukat, egy-egy darab 4800 Ft értékű bérletet már megkapták. A nyerteseknek gratulálunk, és a többieknek is köszönjük a játékot. Találkozzunk az Erste-Békési
FKC bajnoki meccsein! Nyitóforduló szeptember 12-én,
vasárnap 17 órától a Ferencváros II. ellen a Sportcsarnokban.
A Békési Újság az Erste-Békési FKC médiapartnere.

Nemzetközi tornán
második a tízévesek csapata
A Békési Férfi Kézilabda Klub 2000-es korosztálya a XIV. CELL Kupán vett részt Veszprémben.
A Nemzetközi Tornán magabiztosan kezdett csapatunk, első ellenfele a világhírű MKB-Veszprém
utánpótlás csapatta volt, melyet a békésiek óriási
fölénnyel győztek le, 31:6 arányban.
A további meccsek során az
Erste–Békési FKC az észt SK
Tapa, a Szigetszentmiklós, a
lengyel Gorzow, a Pick Szeged,
a Várpalota, a Budapesti
Elektromos SE ellen is fölényesen nyert, míg az Éles Kézisuli
SE ellen háromgólos vereséget
szenvedett. A döntőt az Éles
Kézisuli SE és a Békés vívta. A
Veszprémi Arénában 2500 néző előtt szoros csatában 15:11-

es vereség lett a vége, így csapatunk ezüstérmes.
Az Erste–Békési FKC tagjai:
Győri Kristóf, Horváth Zénó,
Tóth Péter, Szász Bálint,
Kocsor Sándor, Csorba Dávid,
Kecskés Bence, Kiss Sándor,
Gömbkötő Zsolt, Ásós Miklós,
Hursán Gergő, Pap Róbert.
Edző: Papp Bálint. A torna
legjobb játékosának Tóth Pétert választották.

ÉPÍTÉSI TELEK: BÉKÉSEN, Tavasz utcában 867 m2-es telek eladó. Irányár: 3,5 millió. • BÉKÉSEN, Szabó D. utcában 947 m2-es telek eladó. Irányár: 8,0 millió. • BÉKÉSEN, Dánfok - Révhajó
utcában 313 m2-es telek eladó. Irányár: 1,3 millió.
LAKÁS: BÉKÉSEN, Kossuth utcában negyedik emeleti,48 m2-es,1+1/2 szobás lakás eladó.
Irányár: 6,9 millió. • BÉKÉSEN, Fáy utcában felújított második emeleti, 54 m2-es, 1+1/2 szobás
lakás eladó. Irányár: 7,4 millió. • BÉKÉSEN, Széchenyi téren elsõ emeleti, 72 m2-es, 3 szobás
lakás eladó. Irányár: 7,8 millió. • BÉKÉSEN, Karacs Teréz utcában elsõ emeleti, 58 m2-es, 2 szobás lakás ELADÓ. Irányár: 9,2 millió. • BÉKÉSEN, Fáy utcában elsõ emeleti, 64 m2-es 3 szobás
lakás eladó. Irányár: 10,5 millió. • BÉKÉSEN, Fáy utcában elsõ emeleti, 59 m2-es, 2+1/2 szobás lakás eladó. Irányár: 10,5 millió.
CSALÁDI HÁZ: BÉKÉSEN, Magyar utcában két utcára nyíló 70 m2-es családi ház eladó.
Irányár: 3,0 millió. • BÉKÉSEN, Szécsénykertben felújított 2 szobás, 50 m2-es családi ház eladó.
Irányár: 4,3 millió. • BÉKÉSEN, 100 m2-es, 2 + 1/2 szobás tanya eladó. Irányár: 4,8 millió. •
BÉKÉSEN, Kereszt utcában 100 m2-es, 2 + 1/2 szobás családi ház eladó. Irányár: 5,3 millió. •
BÉKÉSEN, Nyíri utcában 120 m2-es, +1/2 szobás családi ház eladó. Irányár: 4,7 millió. • BÉKÉSEN, Bocskai utcában felújított 3 szobás családi ház eladó. Irányár: 9,5 millió. • BÉKÉSEN, Csap
utcában családi ház eladó. Irányár: 6,9 millió. • BÉKÉSEN, Petõfi utcában 85 m2-es, 2 szobás családi ház ELADÓ vagy lakásra CSERÉLHETÕ. Irányár: 7,6 millió. • BÉKÉSEN, Prágai utcában 125
m2-es, 2+2x1/2 szobás családi ház. Irányár: 8,5 millió. • BÉKÉSEN, Sodrony utcában új 80 m2es, 5 szobás családi ház eladó. Irányár: 9,0 millió. • BÉKÉSEN, Csabai utcában 2 szobás polgári
ház eladó. Irányár: 9,5 millió. • BÉKÉSEN, Szikszai utcában felújított 100 m2-es, 3 szobás családi ház eladó. Irányár: 10,2 millió. • BÉKÉSEN, Mátra utcában 132 m2-es, 4 szobás családi ház
eladó. Irányár: 10,7 millió. • BÉKÉSEN, London utcában felújított 100 m2-es, 4+1/2 szobás családi ház eladó. Irányár: 10,0 millió. • BÉKÉSEN, Petõfi utcában 90 m2-es, 2 szobás családi ház
eladó. Irányár: 11,5 millió. • BÉKÉSEN, Lánc utcában 3+1/2 szobás családi ház ELADÓ vagy
2+1/2 szobás lakásra CSERÉLHETÕ. Irányár: 11,5 millió. • BÉKÉSEN, Ó-temetõ utcában 2 szobás, 80 m2-es családi ház eladó. Irányár: 12,0 millió. • BÉKÉSEN, Munkácsy utcában felújított
106 m2-es, 2+2x1/2 szobás családi ház ELADÓ vagy 3 szobás lakásra CSERÉLHETÕ. Irányár:
13,0 millió. • BÉKÉSEN, Hargita utcában felújított 3 szobás családi ház. Irányár: 15,9 millió. •
BÉKÉSEN, Piac téren 18 m2-es üzlet eladó. Irányár: 10,5 millió. Érd.: 70/366-2301. • BÉKÉSEN,
Kossuthon 18 m2-es garázs eladó. Irányár: 2,2 millió. Érd.: 70/366-2301. • TARHOSON,
Lakótelep utcában 50 m2-es, 1 szobás családi ház eladó. Irányár: 1,35 millió.

Horgász
szemmel
LEHŰLŐ VIZEKRE
A nyarat lassan elbúcsúztathatjuk, itt az évszakváltás
ideje. Számomra ilyenkor kezdődik az igazi horgászszezon,
amikor a vizek tetejét reggelente a köd burkolja. Talán
szeptemberben lehet a legszebb halakat zsákmányolni.
Ennek az az oka, hogy a halak
alkalmazkodnak a lehűlő
vizekhez, és megkezdik a felkészülést a télre. Ekkor a
zooplanktonok száma is megcsappan, és a halak kevesebb
természetes táplálékot tudnak kivonni a vizekből, ezért
tudjuk az etetésünkhöz közelebb csalni őket, és azokkal a
csalikkal megfogni, amikkel
nyári kánikulában nem járunk szerencsével. Lehűlő vizekben bátrabban lehet bánni
az aromákkal, illetve az attratorokkal. Ezek a segédanyagok fognak kapáshoz juttatni
bennünket.
Szekerczés Sándor

Idén mintegy 100 résztvevővel rendezték meg az Egy hajóban evezünk elnevezésű vízitúrát, amely korábban júniusra
volt időzítve, de ebben az
évben a Körös kedvezőtlen vízállása miatt augusztus végére
került. A szervezők szerint ez
az időpont kedvezőbb, ezért
elképzelhető, hogy a későbbiekben is nyár végére teszik. A
sztárvendég Wichmann Tamás
kenu világbajnok, olimpiai dobogós volt, de láthattuk az
evezők között Pankotai Gábort, Békés egyetlen sportoló
világbajnokát, Izsó Gábor polgármestert és Erdős Norbert
alpolgármestert, országgyűlési
képviselőt is.
A kétnapos túra első napján
új helyszínről, a sarkadi Malomfoki Gátőrháztól startoltak a sportolók, így mintegy 7
km-rel hosszabb lett a túra, de
ennek fáradalmait a táj szép-

FOTÓ: GAZSÓ JÁNOS

Egy hajóban eveztek

Még több fotó: www.bekesiujsag.hu

sége ellensúlyozta. Szanazugi
pihenőt követően Békésre
érkezve helyben sütött kenyérlángos várta a túrázókat, majd
az uszodában lazíthattak. Este
szinte már hagyományosan
Wichmann Tamás gitáron
szórakoztatta a vendégeket.
Másnap reggel a kishajókikötőt elhagyva a Bodoky Károly Vízügyi Múzeumnál álltak meg a hajókkal, és megte-

kintették a kiállítást. Köröstarcsára érkezve a helyiek
vendéglátása fogadta a sportolókat, akik lovaskocsikon körbejárhatták a települést.
Az Egy hajóban evezünk vízi
túrát támogatta: Békés és Köröstarcsa Önkormányzata, Békés
megyei Önkormányzat, Békési
Kishajókikötő, Kisfaló Büfé, Köröstarcsai Kishajókikötő, Százlábú Programszervezés.

Lapunk megjelenését
Békés Megye
Önkormányzata
támogatta.

Próbálja ki ingyen a víz alatti kondícionálást
Korábban már olvashattak
a Békési Újságban az aqua fitneszről, arról a hatékony kondicionáló
edzésformáról,
amely januártól a városi uszodában is elérhető. A vízi torna
lehet kőkemény kondicionáló,
alakformáló, de végezhető lazábban is, jó hatással van a
keringési rendszerre, a visszeres lábakra, az izületek lazítására, az izmok nyújtására,
gerinckímélő, és nincs életkorhoz kötve. A gyakorlatok végrehajtásához speciális felszerelést adok, és még úszástudás
sem szükséges! Az elmúlt hó-

napokban nagyon sokan megkedvelték ezt az új sportolási
lehetőséget. Indul az új szezon, szeretném, ha minél többen jönnének a foglalkozásokra, és elégedetten, boldogan
távoznának.
Szeptember 13-án kezdődik
egy egyhetes intenzív kondicionáló sorozat mindazoknak,
akik már jól ismerik ezt a
sportot. Hétfőtől-péntekig
minden nap 17:30-kor és 18:30
kezdődnek a foglalkozások,
szombaton pedig 8 órától.
Szeptember 13-án és 14-én,
hétfőn és kedden 16:30-tól,

valamint szombaton 9 órától
azokat várom, akik szeretnék
kipróbálni. Kizárólag e három
időpontban az ismerkedés,
kipróbálás ingyenes! Természetesen az uszodabelépőt meg
kell váltania. Használja ki az
alkalmat, jöjjön egyedül, vagy
hívja ismerősét! Szeptember
20-tól a rendszeres foglalkozásokat hétfőnként 16:30-tól,
szerdánként 17:30-tól és 18:30tól tartom. További információ: Leczkésiné Hőgye Katalin, Aqua-fitness trénertől
telefonon: 70/45-16-156, 66/
352-853.
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