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Szepternberb n, amikor las
sax’ inegtelnek a k rák és

nyári na már az ősz nyu.
a mával ejü féMre sugara-

it, Békés vá s díszbe öltö
zik. Nem csupán in utcák
terek de maguk a békésiek s
ünnepe nek ilyenkor a a
dzagfalvi Napok idején, eb
ben in évben immár Xfl. al
kalommal.

Kedves Békésiek!

Az évrM-évre színesedő program
sorozat megszokott elemei. mint az
..Ízek Utcája” vagy a ..Madzagfalvi
Hétpróha” ma már hagyományként
szerepelnek a vidám hétvége ese
ményei között. míg az új elemek.
például az ‚.lsmered-e BékéstT~
kerékpáros és görkorcsolyás hely
ismereti verseny. Új színt hoznak a
vidám rendezvények közé. Érde
mes hát kézbe Venni. közelebbről is
megismerni a programfüzetet min
denkinek. aki már részi vett a prog
ramokon. s aki most látogat először
a Madzagfalvi Napokra.

Nekünk. békési embereknek a vi
dámság és kikapcsolódás mellett a

meginérettetés ideje is eljön szep
tember [0—12. között. Mint minden
évben: most is szeretnénk megmtl
tatni eredményeinket. ki-ki a maga
területén, szakmájában. Ismerjék
meg intézményeinket. művészeti.
kulturális életünk képviselőit. Isko
láink. ‚árosunk alkotó közösségei
mellett ugy anakkor bemutatkoznak
sportolóink és megannyi civil szer
vezet is.

A madzag, amely sokáig egyfajta
vicces gúny névként kötődött Békés
hez. mára emblémává, jelképpé ala
kult. Ügy, ahogy taipraesett békési
gazdák zsebéből soha nem hiányzott

egykor. n ma békési emberének talá
lékonyságát is példázza.

A madzag, mely egykor a legenda
szerint a harangszót volt hivatott fel
tartóztatni. mára összeköt. s a sző
legjobb értelmében köt össze ben
nünket. BEKÉSIEKET. Jelképezi azt
a láthatatlan ám mégis elszakíthatat
Ian szálat. mely közösségé alakítja az
itt élőket. Jelképezi a kitartást. az Újí
tás igényét éppúgy. mint hagvomá
nyaink tiszteletét. múltunk szeretetét.
Idetátogatóként — és békésiként egy
aránt találkozhat ezen értékekkel
minden vendégünk.

1*
Izsó Gábor

polgármester

Viszo,z’ku(úsru (( Jliad:(It~/((iI’i \ a~mi’ on!
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XII. Madzagfalvi Napok Felhívások — szeptember 10., péntek

A szelektív hulladékgyűjtést népszerűsíti idén is az ÖKO-Pannon
adzagfalvi apokon

Békés. 2010. szeptember 10. - A tavalyi sikeres bemutatko
zást követően 2010-ben is ellátogat az ÖKO-P unon
Nonprofit Kft. road show-ja Békesre. A ccl to’áhbra is a sze
lektív hulladékg3Cíjtés népszerűsitese. az interaktív Játékok
azonban megújult külsővel és kibővített tartalommal térnek
vissza idén a Madzagfalvi Napokra.

Az ÖKO-Pannon Nonprofit Kit. road show-jaJ2003-tól
járja az országot. bogy kicsiknek és nagyoknak szemléletes,
szórakoztató formában mutassa be a csomagolási hulladékok
szortírozásának módszerét. A téma játékos megközelítése azt
igyekszik tudatosítani azérdeklődőkben, bogy a szelektív hul
ladékgyújtés egy kis odafigyeléssel könnyedén beilleszthető a
mindennapi teendők közé.

‚.A road show interaktív játékainak tljragondolásakor az
volt a cél. hogy amellett, hogy a szelektív hulladékgyűJtés
gyakorlatát bemutatjuk a gyerekeknek. kapjanak képet a hasz
nosítás lehetőségeiről is - árulta cl Pribeiszki Edina, az ÖKO
Pannon Nonprofit Kft. kommunikációs csoportvezetője - Két
játék. a Tudás Kereke és a Körforgató is azt mutatja be. mi
történik a műanyag palackokkal. az üveg- ás a papírhulladé
kokkal azután. hogy a szelektív konténerekbe kerültek.”

A játékok:
— Az ÖKO-bokor egy célbadobós játék. ami a szelek~v

hulladékgyűjtés pontosságára hívja fel a figyelmet.

A Rend(m)ező összefogásra tanít. hiszen ajáték során a
terepszőnyegen elhelyezett hulladékokat a négy játékosnak
úgy Kell kihorgászni és a megfelelő gyűjtőedénybe Lenni.
bogy közösen mozgatják a kampót. amivel a hulladékok fel
szedhetők.

A Körforgató a szelektálás-utókezelés-fetdolgozás kör
forgását mutatja be.

a Tudás kereke pedig az anyagfajtánkénti hasznosítás-
ről ad érdekes Információkat.

A road show az ÖKO-Pannon Nonprofit Kft. a lakosság
tájékoztatását és a fiatalok oktatását felölelő kommunikációs
tevékenységének részeként kerül megvalósításra. Az óvódá
sok ás általános iskolás gyerekek tájékoztatására kidolgozott
oktatóprograni célja. hogy a felnövő generációk körében ki
alakulhasson ás megerősödhessen a környezettudatos gondol
kocfás és életforma, valamint segítsen elsajátítani a szelektív
hulladékgyűjtés lényegét ás gyakorlatát.

Bővebben az ÖKO-Pannon Nonprofit Kft.-ről:
w’vw.okopan non .hu

További információ:
Kancsár Mónika - 20/584-2824
ÖKQ. non Nouprotit Kft. ~_„_„~

uKQMÍINON ancsar@okopannoh.hu

Indul a szavazás a Virágos Békés nevezettjeire
A BEOL interneles hírportál különdijat sza—
vazas útján nyerhetik cl apályázók. Voksa
ikat szeptember.8. szerda éj’Péi~~ adhatják Ic
a www.beol:hu oldalon. Ezzel p&’buzamo
san a Békés Mátrixon s szavazhamak az
eredinényhi~detés napj~g. szeptember 10.
~ntetdé[iga hí által felajánloti két küliindijén. Keressek Bé
kés virágos környezeteit a ‚‘‘vn.beke’matrix.hu oldalon.

Az idén harmadik alkalommal meghirdetett ‚irágos Békés
környezetsz~pitŐ versenyre egyre több felajánlás érkezik

vtillalkozóktól és civil szervezetektől.
EZÚTON KÖSZÖNJÜK FELAJÁNLÁSÁT A

. Békési ..Nefelejcs” Kulturális ás Hagyományőrző
Közhasznú Egyesületnek

. lrsz Virág — Békés. Piac tér 7.
• Hegyesi Kertészet — Békés. Kalász u. 4.

• Klári Virágbolt — Békés. Piac tér 4.
Idén hét kategóriában nevezhettek a lakosok. S a viharos, esős Idő
jánis ellenére 36 nevezés érkezett. A képeket a zsűri a napokban
kezdte értékelni. várhatóan minden nevezett helvszínit kilátogatnak.
A pályázatokhól készWt fotókiállítás szeptember 10-én I 6.~J órakor
nyílik a Békés Városi Kulturális Központ kápolnatennében. A Xli.
Madzagfalvi Napokat követően a képek átkerülnek a városháza tbld
szinti folvosójám. ahol egész é’ben megtekinthető lesz.

2 2010. szeptember

és a Békési Hulladékgyűjtő Kft. a Xli.

vi..wa

«~
~E Madzcigfcilvi

.. . .—..‘Diszmadar KiaIiitas,t~

~r ésQ~ Kisállat simogató ( 0)
a Jontylk u. 5. ben

~~gtekinthető:
).. 2010. szeptember (10- 11- 12-én

reggel 9 órától
este 20 óráig L

Belepodlj:

Gyerekeknek: 100 Ft5~ . ‚ ‚. .‚.

‘ Felnőtteknek: 200 Ft

Tombola,
a helyszínen: 100
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7.00 Élő be$lentkezás a plaatérről a Torony Rádióban

. Kózremukődik a Bé*és Városi Ifjúsági Fúvószonokar
8.00 Spoitnap a óvodákaak, Iskoláknak

(Isko~k lornatenne Ós sportp$’a)
9.00 VIII. Körös-Kupa utánpótlás Iabdarúgótorna

(spos~oátya)
0.00 ÓKO-PANNON Road-show

-A szeiektiv hullndékgyújtésrdl
(Rendezvény tár)

10.00 A Napsugár Bábszínház el6adáea
(RutWrélls kdzpont &httt~n~

11.00 ünnepI koszorürás grét.Bzécltenyl István
ás Kossuth tsjos ezobv~náI s Békési Vámsvédó
ás S%8ő Emrflt.sznősében
Megvmlé4ce~st last Izsó Gábw polgánneeter

13.00 Dlszmadápkláltlhls ás KJsállat-elmogató
a Jantyik M u 6-ben (A D nadá~-kIáiIitás beMpőd~nal)

13.00 Válassz engeml — KlsáUatok örÖkbe!ogadása
(JanrylkM.u.5.,’dm4

14.00 NyItnak a vásárosok’ klrskodók (Rendezvény t64
14,00-16.00 MadzagtaM Betegaverseny

a lOs Autós-Motoros Iskolával ás a FETA-vaJ
(—

14.00-16.00 MadzagtaM Ovibull (szbodtéiinb~*~
14.00-18.00 JázmIn PetlkaEgészségsétor az Erzsábet•ligolben
15.00 »Békés bemutatkozik a bákáslsla’ek’

kIállítás únne$Iyes megnyitóJa
Meön,4(k~ Izsó Gábor Bék~ város polgármestere
(E&vó€ ~mW ~úob su~

16.00-22.00 Kúzdóspost Gátas városi sportcsarnokban
—
‚D0bőgÓI~spa’: lOdc-bo~ lbai-bo UMA

16.00 A „Virágos Bákésf fotókIállítás megnyltija
———
AkIáJástmegn34~irTurák ilelga városi fókestész

16.00 Madzagtalvi 1bnlszkupa(spfl~á~a teniszpétyák)
16.15-17.00 BMX-bemutató ás showmüsor a FETA-val

(Rendezvény fér)
16,00-10.00 PROGRAMOK A SZASADTÉRI SZINPADON:

MadzaglaM B’ingaverseny eredményhirdetése
Békés Városi Ifjúsági Fúvészanekor
Belencáras Náptáncegyúttes

16.00-19.00 Gyermekprogramok a lIgetben sok-sok 1áték ingyen
18.00—19,00 Molnár György Lyra-d~as harmonlksmúvész előadása

(szabadtéri színpad)
19.50-20.20 Ats ás Renko étőkoncertje (szabadtéri szinpad)
20.20—20.30 Napi események összetoglalója

ás a »Virágos Békés” totópályázat díjátadája
(szabadtéri színpad)

SzeDtember 11.. szombat
8.00 Vlharsarok Kosárkupa

(Dr Hopp Ferenc Tagíntezmeny sportcsarnok)
9.00 Diszmadár-klállitás Öt Klsáltat-slrnogató

a Jantyik M. ii. 5-ben (A Díszrnadár-kiállflás beIépód~as!)
9.00 Madzagfalvl Teniszkupa (sportpálya: teniszpál)dk)
9.00 FETA Tennészeqáró Bicajtúra

UWonaJ: békési kishajókikőtő — Szanazug —

Doboz - Békés - Rendezvény tár
9.00-11.00 Szuperbaj nek Verseny (sportcsarnok)
9.00-18.00 Csónakázás a kishajóklkőtő csónakjalvel

sz 0-Fehér KI%ősón a városban a kulturális központtól
sz Ondáig, indulás minden félórában

10.00 KIkötő-Kupa — kajak-kenu duation emai~ verseny
a béAíl&sajóWkótdten

10.00 „FAMTKA’ V. MadzagfaM.Ctcaszépségverseny
(Május I. perk)

10.00—l&~ .Jázmln Patika Egószségsitor a Erzsébet-ligetben
10,00-19.00 Csodák l.Jgete ás MadzagtaM Legek versenye

sok-sok ingyenes játék-kicsiknek ás nagycknok
(&nébee~Ilg% Rendezvény fér)

*Uzijracsodál, szabadtésijatákoekiátltás
)ászatésliaditorna bemutató
- rekesicnászó vefsm-w
-luraglás

né~ mozgásos játékok
- AJrsofl-bemutató

ltOO-13,30 flabant lalálkozó (Rendezvény fér)
13.30 MadzagfaM BicajtúraaFET#v&

ImluIás ás érkezts: RendeMny tér
13.30 llibaiit-telvonulása Rendezvény lőttél a Basta udvarig
1420 IfiúságI bajnoki labdarúgó-mérkőzés (spos~,á~o)
15.00-16.00 SpInning benstató ős spinning gépek kipróbálása

a Feco Body & Rtnes&szeI ás a FETA-vai
(Rendezvén,’ tár)
Elszármazottak találkozója
a kulturálIs k&ponl nagytermében
PROGRAMOK A ~ZABADTÉRl SZjNPADON
DPM R&B popcsapat fellépése
Rész Béla kFaskas Károly zenés nosztalgiamúsora
.Az En hangonf ánekvorseny döntásainek
bemutatkozása

16.30 Felnőtt bajnoki labdarúgó-mérkőzés (sportpálya)
16.30 „A 19. századI polgárosedó Békés» kiállítás

megnyttója a Békési Tájházban (Durkó u. 8.)
17.30 Elszármazottak uszodapartija a Békési Uszodában
18.00.19.00 Az lcethunder együttes álókoncertje

(szabadtéri színpad)
1930 Kajakosok lamplanos felvonulása (Élővíz-csatorna)
20.00 NapI események összetogialóje (szabadtéri szinpad)
20.30 Rúzsa Magdi és zenekaranak étókoncertje

(szabadtéri szinpad)

Szeptember 12, vasárnap
8.00 Vlhersarok Kosárlwpa (sp~ortpá4’a)
9.00 Dlszniadár-klállltás4s KIsállat-elmogató

ajantylM us-ben
(A Disn ár-kiállitás belépó4as!)

9.00 MadzagfaM futás — utcai futóverseny
Indulás a Teleki utcai ó%vdátót

9.00 MadzagfaM Tenlszkupa (spos~d~e lflzpályák)
9.00—13.00 Gyermek kI’pél~áe labdatúgótoma~porlcsarnck)
9.00 ‚Ize!c utcéja» - békásitijjellegtételek tőzővetsenye

(az Etővlz-csatoma msDef~
9.00-1200 MadzagfaM Rein Iőzés ~É &-csafoma mellett)

10.00—18.00 Jázmin Petika sáteÁz Erzsébet-ligetben
0.00-12.00 Madzsgfat~fHéIpróba vdám,játékos vetélkedő

10.00 SzútjiteMatiné (Rendezvény (ér)
lZaO-15.00 PROGRAMOK ASZASADTÉRI SZÍNPADON

- &~rgy Dance c~ D~att~ncosoped
-Városi Szir~átszó Stúdió énekósal
- Lkiea AerobIc Club
- FregoBna Társastáhc KJub
- A FWi%s G~,jla K&oldatáél Intézmény &tvédelmi

bemutátőlea refldvádeonl tagozatos intök által
- oma D h-~Békéscsaba Fitness Szakosztáiy

bemutetó~t
14.~- 6~O0 Ismered-e Békési? — götkotis ás kerékpáros

városismetell vetélkedő egyéni- ás csapatvetseny

15.00 NB i/B Ifjúsági bajnoki kázllabda-mérkózés
as

16.00-18.00 ‚JAI.A11(A’ V, Matag~aM Kutyaszépségveiseny
(M4w l.pork)

16.00-18.00 BékésI Ree~nekarokbálkozóje
váiogatáseverseny döntéseinek músotábél

17.00 NB I/B fetnótt.bejnokl kózllabda-mérkőzés
a spoflcsarnokba~ (Bolépődfjesl)

17.00 Az ink utcája” tőzóverseny eredményhirdetése
(szsbadtédsz$)

17.00 Keressük Madzagfalva Termelójót, Szolgáttatóját,
Kereskedőjál - szavazólapok leadási határideje
(kulturális központ)

18.00—19.00 Hangfeklus Zenekar élókoncertje
(Szabadtéri színpad)

19.30 Keressük Medzagfelva Termelöjét, Szoigáltatóját,
Kereskedőjét - a verseny eredményhirdetése,
ejándéksorsolás a szavazók kózótt
(szabadtöri színpad)

20~00 Napi események összefoglalója
.iljuságt dljak átadása (szabadtéri szinpad)

20.30 Magna Cum Laudeegycittesélőkoncerlje
(szabadtéri színpad)

22.00 TűzIjáték
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15.00—16.00

I 6.00-1720

20.30 HOBO élókoncertje (szabadten snnpad)



A RENDEZVÉNY KIEMELT TÁMOGATÓJA A kuponokat 2010. szeptember 12-Ig lehet beváltani!

Marina NŐI Divat
ós Roberto Férfidivat

—20% kedvsvnériy
ninden nem akciós termékból

JUHOS BÚTOR
-10%

minden megrendelt bólorból

C) FA KUCKÓ
. JÁTEKBOLT

—10%
bármety termékból

G

~ 4. ~ Botond (hatóBOTOND Kereskedelmi és Szelgáltató Ktt.
K -30% utángyárton aulóálkabész vásáhésa esetén

FALATKA YEW SHOP
Allaleledel ______ . XERÉKPÁRÜZLET

. —5%
bámnety tennéltbél

KIS AUT S-MOTOROS ISKOLA
—25% a szeptemberi eknéled tanfolyam d~ából

I!’RANY
ASZOK

TÁMOGAIÓK

nka
_I~‚—~

NEMzETi
ERÓFoR~tks
MINISZTÉRIUM

lf

‘If)
•54

‚&a.a4z

ph.
atálrás

ph.
atárrás

ph.
aláirás

ph.
alájrás

ph.
alá kés

ph.
alánós

p-ti
aláirás

PATIKA

intejli Home
— ip.parl<

A hiánytalanul kitöltött szavazólapot dobja be legkésőbb szep
tember 12-én 17 óráIg a RendezvényJéren kihelyezett urnákba
vagy adja át személyesen a rendezvény szervezőinek! Szavazó-
apjával Így részt véhet a szeptember 12-én 19.30 órakor sorra
kerülő tombolasorsolásen, ahol békési vállalkozók termékeit es
szolgáltatásait nyerheli meg.
Ahhoz, hogy nyereményét el tudjuk juttatni Onhöz, kérjük, adja
meg & alábbi adatait, amelyeket a szervezők bizalmasan kezel
nek, azt harmadik személy (elé nem adják tovább.

Név-
Lakeim’
Tel,, e-mail-
A kulturális kbzpont hirtevelére lehiralkozom:

igen nem

‚IPRIMAa_•
BARTA UDVAR

—200 Ft
minden megvásárolt

gázpatackból

•4* g,

MÉDIAPAATNEREINK

RÁDIÓ
n.e..n t’IA1’luX

Qfl41D~-ON .

‚~tKcsÍ* Ú,J,~% .~róniha

s~júventus
—

IV Sport BEKES ~.PJRMP

Ótlelgazda: Baila István Zoltán

DÜBÖGÓ
SZÁLLODA, ÉTTEREM

ÉS ESKUVÓHÁZ
-10% á a ~te fogyasztás esetén

it

O

p
. Sn

I
5

GYÖNGY HÁZ ÜZLET 9~M.
—10% kedvezmény minden termékból! alairás

‚~ „ „KIS MADZAGOS”
1 zelesl~Oyer,ei». AJ*$lsÉsiaar Knasel. p.Ii

~ 2003 Ft vásárlás felett 10% kedvezmény atákás
. 5&,0 Ft vásMás t&ett 15% kedvezmény

• *~
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XII. Madzagfalvi Napok Felhívások — szeptember 11.,szombat

.‘ .‘

I
kori emlékeiket. a gyerekkori ismerő-
sók ismét láthatják egymást. A Táj-
házban megrendezesre kerülő kiállí
tás megtekintésével folytatják majd a
délutánt (A 19. századi polgárosodó
Békés eímü kiállitást a Békés Városi
Janytik Mátyás Múzeum rendezi a
Durkó utcai Tájházbani. 2009-ben a
felújítás előtt álló termálmedencénél

egrendezett grill-partival húesúztak
‘ az egykori strand színhelvétől. idén a

megújult uszoda várja őket. és az est
‘ zárásaként a teraszon látják vendégül

a szervezők az elszármazott békési

vendégeket. Dr. Hepp Ferenc sport-
diplomata is részt vesz a találkozón.
aki másnap az “Izek utcája” főző- és
sütőverseny zsűrijének tagjaként fog
ja végig kóstolni az ízletes békési éte

Izsó Gábor
zottaknak

polgármester a város fejlődéséről tart beszámolót az elszárma
Ezúton köszöntiink minden kedves

Békésről els;d,’nzci:on vendéget” Mad—
zagfalvi Napokon!

I (‘k
A Szegénység ~5 a kirekesztett ég elle
ni küzdelem európai évében az “ -

pa a polgárokért 2007— 013” program
keretén belül mintegy másfél millió fo
rintnak megfelelő eurot ig n elt és
nyert Békés. Szeptember 5-től egy hé
ten át hátrányos helyzetű gyermekeket
lát vendégül a ‚áros mindkét testvért -

lepüléséről. a romániai Gyergyó-szent
miklósról és a szerbiai Magya-rit
tabéről. Mezei János gyergyószent
mikiósi és Szakál Ferenc magyarittabéi
polgármester köszönetét fejezte ki Izsó
Gábor békési polgármesternek. hogy a
pályázat révén lehetővé válik a nehéz
helyzetben lévő családok gyermekei
számára az egy hetes békési kirándulás
és tanulás.

A programban részt Vevő általános
iskolás gyermekek és pedagógusaik a
szeptember 10-12. között megrende
zésre kerülő XII. Madzagtalvi Napok
kal zárják majd itt tartózkodásukat. A
romániai. a vajdasági és a békési p~

dagógusok együttműködve dolgozzák
ki az angol nyelvi képzés feladatait.
Napközben a Békési Kistérségi Iskola
három tagiskolájában ülnek he a gyer
mekek a bék i iskolapadokb dél
utánonként a szituációs nyelvi, képzés
mellett három békési civil szeiwezet a
Békési Vásosvédő és Szépítő Eg esti-
let, a Békés és KörnyéketBiokultúra
Egydület és a “Nefelejcs” Kulturális
és Hagyománvőrző Közhasznú Egye
sület is részt vállal a programok gaz—
dagitásában. Lesz városbemutató séta.
biotermék kóstolás és népi hangsze
rek készítése. A város népszerű uszo
dájába is kilátogatnak majd a gyere
kek a békési gyerekekkel együtt. és az
Urkom Lovastanyán ismerkedhetnek
a lovakkal.

A Madzagfalvi Napok kulturális
sport és hagyományőrző eseményei
révén teljes képet kapnak majd a tábor
résztvevői Békés életéről. sajátossá
gairól.

U

I
Minden esztendőben a Madzaetalvi
Napokon nagy számmal érkeznek
“haza” olyan volt békési lakosok.
akik ma. az ország más táján élnek.
vagy elhagyták hazánkat. Szeptember

II-én 15.00 ~rától a kulturális köz
pontban találkoznak Izsó Gábor pol
gármesterrel hki beszámol az elmúlt
esztendőbe elé fejlesztésekről. si
kerekrőL. Ezen a a on felidézik egy-

.‘ ~ -~

.‚

‘_k

leket.

csere iákp a

TALÁLKOZÓ
2010. azaptanbet II. (szombat) 11.00—13.30

R.nd.zveoy t.r

Szavazólap

Szavazzon a Trabant lalái<ozo Idején
a .Leg’rabantabb Trabantat

Töttsa ki & &ab~ tzavazölapol sajat adat&val, ma4d
adja öl ajinak a Trabag t’iaj~-.osnak. ab On szeralt a
.Logt’ab20tatb Trabanliar rendaarozöt. Alogtötó Sn
vazatot 6sazogyi~jt6tt sabanioa nyod & a kirűntalő
dmot. A szavazók között ajándékokat sorsolunk k’ a
heysanen,
L.adá,i hatirtd& 2010. szo~lentb.r II (Szombat
13.00 öraa Rerreezvöny toran.

Személyes adatát a rendezők bozatnasan kezeet azt
3. snwnéty észéro öl Roast adjak.

Cím

To4elon
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XII. Madzagfalvi Napok

~»?gfa6i
~írmonbó

Felhívások — szeptember 12., vasárnap

2010. szeptember

XII. Madzagtalvi Napok
2010. szeptember 10-11-12.
—

zek tcája
főzővers . y

Időpont
2010. szeptember 12.
(vasárnap), 9.00 óra

Helyszín:
az Elővíz-csatorna

két oldala

Csoportok, baráti társaságok,
közösségek, civil szervezetek

jelentkezését várjuk
a Békés Városi Kulturális

Központban
(Békés, Janyik M. a. 23-25.).

Jelentkezési hatáddő:
2010. szeptember 9.

Nevezési d~:
1000 Fticsoport

Ajőzőversenyen való Mszvátelfeltételeit
a bekesiku(tura.hu oldalon olvashatják!

jelentkezések leadása
és bővebb információ:

Békés Városi Kulturális Központ
5630 Békés.

Jantyik Mátyás u. 23—25.
Túri Andreánál

Tel; 06(20) 569-80-58.
06 (20) ~X)-23-39, 06 (66) 411-141

Online jelenikezés;
bekesikultura.huirnadzagfalvi napok

s Autós- ot ros skola
an mat akt
B u.3.

— BúUai Tib r autószerelő mester
Békés. Zríny$u.. ‘7.

— Békés Pri~i~N~mda Kft..
nyomdai s~ljáltatások
Békés~1~entPá só;3.

— Kovácsné Kozma Diána,
ozmetikus

Béké’, Zrínyi u 6.
— Feco Bod’ & Fitness Studio

és Spinning Terem
Békés. Rózsa u. 15.

- LAZARUS Kit.
. em lanok f ggí~nyök

I(észre a. fonott áruk gyártása
Békés, Kert u. 2.

— Hot Drink Kft.. hideg. meleg
italautomatűk üzemeltetése
Békés. Teleky u. IL

. DZAGFALVA
~SKEDŐJF~

- Nla~Adrienn. IGR ZABG
Bé~~ákóczi űt 20.

— Na~xnréné. Marina Női Divat
Béké~Hőzső ii. I.

— Nagy Imréné,
Roberto Férfi Divat
Békés. Kossuth u. 6.

— Kis Madzagos kiskereskedés
Béké’. Szarvasi óL 2.

— LAZARUS KR., lakástextil. mé
te - és fonottáru értékesítés

‚ o,suth u. 8.
— Mészáros Sándor,

VeIn Shop Kerékpárszaküzlet
Békés. Szabó D. ii. 28.

— Juhos Balázs, Juhos Bútor
Békés. Cseresznye u. 15.

— juhászMária.

Juh~tCukrászda
Békés, Széchenyi tér 4/2.

— apné Dobi Ntariann.
Napra-Forgó Játék-dohány Bolt
Békés, Széchenyi tér 7/9.

— Guti Richard. F:ess Rochilde
Békés. Teleky u. 17.

— Dudás Miliályné,
édesség árusítása
Békés. Kalísz u I.

MADZAGFALVA
TERMELŐJE:

— Hegyesi Kertészet
Békés Kalász u. 4.

—Berta György Bél alBerta
Biofarni
(zöldség/gyümölcs termesztés)
Békés. Szarvasi ut 12, 1.8.

— Csaplár Mihály (méztermelő)
Békés. Vág a. 5.

— Pősze László (méztermelő)
Békés. Petőt’i u. 124.

— Pusztai Imre (édességgyártás)
Békés. Bahilon ‘or 43.

Madzagfalvi Hírmondó a Városházi Krónika különszáma. A Városházi Krónika megjelenik ha’. onta. Kiadja: Békés Város bn
kormányzata Pol~ármesteri Hivatala. Cím; 5630 Békés, Petőti u. 2.TeI.; 66/411-Oil. Inrernetcim; ‚wbekesvaro~.hu E-mail cím;
varoshaza@bekesvaros.hu Felelős szerkesztő: Dr. 1-leinerné Dr. Kecskés Aranka jegyző. Lapzárta: minden hónap utolsóked&
jén. 12 óra. Nyilvántartási szám: 75.998-1997. Terjeszti: Magyar Posta Rt.. Béke’. Készült újrafelha’zn,ílI papírból a BEKÉS
TYPO Bi. nynmdájában 8800 példányban. Cím; 5630 Békés. Szarvasi ül IS. HU ISSN 1419-7146. J

Ít Idén is szavazni lehet a Madza alva ermelője,
Szolgáltatója és Kereskedője címre!

Hétfőn járt~ e’.ezési határideje a Madzagfalva Termelője, Szolgáltatója
és Kereskéb4jfl6heknek. így ugyan jelentkezni már nem. de szavazni lehet
majd a \Iadza ahi Napokon. Az eddig benevezett vállalkozások közül:


