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Nyárra elkészül a gyermekmedence

Tavasszal megkezdődnek a Békési
Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő gyermekmedencéjének kivitelezési munkálatai. Az önkormányzat
idei költségvetéséből közel 22 millió
forintot elkülönített erre a célra.
A létesítményt a fürdő zöldövezetében valósítja meg az önkormányzat
önerőből és a Békési Fürdőért Közalapítvány jelentős támogatásával.
A gyermekmedence elhelyezésénél
és kialakításánál figyelembe veszik a
szakemberek a későbbi fejlesztési lehetőségeket és elképzeléseket. A tervezés első fázisaiban az látható, hogy
egy komplex funkciókkal kialakított
medence épül, melynek egyik része
kisgyermekek és akár babakorú gyermekek részére kialakított pancsoló
lesz, a mélyebb része pedig a nagyobb
óvodáskorú gyermekek szórakozta-

tását szolgálhatja. A későbbiekben a
medence ezen részén „élményelemeket” helyeznének el, egy „zuhanyzógomba” és egy csúszda is beépítésre
kerülne. A medence tisztított, forgatott vízzel fog üzemelni, a víz időszakos melegítéséről a termálvízre kapcsolt hőcserélővel lehet gondoskodni.
A medence vízmélysége változó lenne, tervek szerint a pancsoló területén
5-15 centiméteres, a gyermekmedence részen 50 centiméteres vízmélységben gondolkodnak.
A helyben és a környező településeken élők körében is egyre népszerűbb
a fürdő. A folyamatos fejlesztések és a
kedvező árak egyre vonzóbbá teszik a
családbarát uszodát. Három éve gőzkabint került megépítésre, ami nagyban hozzájárul a rekreálódásra vágyó
látogatók pihenéséhez.

XX. évfolyam 1. szám

Új, ingyenes
szolgáltatás a békési
háztartásoknak
Ezúton tájékoztatjuk Önöket,
hogy Békés Város Önkormányzata ingyenes salakgyűjtést szervez.
Arra kérjük a lakosságot, hogy az
elszállítandó salakot a közterületre helyezze ki a megadott gyűjtési
napokon, a megfelelő tárolóeszközben, amelyeket szakadás nélkül fel
tudunk helyezni az Önkormányzat
által biztosított szállítóeszközökre.
(pl.: doboz, erősebb zsák). Így 20 kgnál többet ne tegyenek bele! Felhívjuk figyelmüket, hogy fokozottan
ügyeljenek a közterület tisztaságára
és a zsákokba csak SALAKOT helyezzenek ki! A salak elszállítására
alkalmas tárolóeszközökről a lakosságnak önállóan kell gondoskodnia.

Gyűjtés időpontjai:
2017. február 17., március 17.,
április 21. péntek az Élővíz
csatornától keletre a Tarhos felé
eső városrészben
2017. február 20. , március 20.,
április 24. hétfő az Élővíz
csatornától nyugatra a Murony
felé eső városrészben.
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Idén is díjazzák a legszebb konyhakertet
Harmadik alkalommal csatlakozik
Békés városa a „Legszebb konyhakertek” című országos, konyhakerteket
népszerűsítő pályázathoz. A hagyományos termesztés és az ötletes, városi
balkonkertészkedés is egyaránt helyet
kap a versenyben. Cél, hogy a konyhakertek művelésének évszázados hagyománya folytatódjon, a közösségi
élet aktivizálódjon, a generációk közötti kapocs erősödjön. Ismeret, tudás
és egyéni praktikák átadásával fejlesztik egymást a résztvevők. A program
fontos eleme, hogy hangsúlyozza és
terjessze az önellátás, az egészséges
alapanyagok felhasználásának fontosságát, az egészségtudatos életmód kialakításának ösztönzését.
Több nevezési kategóriában lehet
jelentkezni a versenyre, melyek az
egyéni kertészkedőket, a közösségeket, intézményeket is megszólítja. A
zsűri megadott szempontok szerint
értékeli a kerteket és a legkiemelke-

dőbb munkát végzőt országos elismerésre terjeszti és versenyezhet az
elismerés elnyeréséért. Az önkormányzat szintén elismerésben részesíti a helyezetteket, amit a Madzagfalvi Napok eseménysorozat keretében
adnak át. 2016-ban az első helyezést
a Fürkész Központi Óvoda nyerte el,
kimagasló hozzáállásuk és teljesítményük példaértékű elismeréseként. A
teljes pályázati felhívás, illetve jelentkezési lap hamarosan elérhető lesz a
bekesvaros.hu és a legszebbkonyhakertek.hu honlapokon.

Középiskolai ösztöndíjat
alapított az önkormányzat
Középiskolai tanulmányokat folytató fiatalok számára ösztöndíj alapításáról döntött az önkormányzat
a legutóbbi testületi ülésen Békésen.
A motiváció rendkívül fontos ebben
az életszakaszban és a városvezetés
a középiskolák szakmai munkáját és
színvonalát kívánja ezzel is erősíteni.
Hosszú távú cél, hogy a nyolcadik
osztályt végzett kiemelkedő képességű gyerekeknek megérje helyi középiskolát választani. Az ösztöndíj alapra a helyben tanuló, jó tanulmányi
eredménnyel bíró, anyagilag nehéz
helyzetben lévő családok gyermekei
pályázhatnak. A tervezet megvaló-

sításához szükséges évi egy millió
forintot az önkormányzat a költségvetésében biztosítja. A támogatás
gimnáziumi vagy szakközépiskolai
tanulmányok idejére szól. A támogatást maximum 10 szorgalmas tanuló
kaphatja meg egy tanévre, a tanítási
időszak 10 hónapjára. Az ösztöndíj
összege havi 10.000 Ft,-. A pályázati kiírást júniusi ülésén fogadja el a
képviselő-testület, a beadási határidő
minden évben szeptember 15.
Bővebb információ és pályázati kiírás augusztus hónapban kerül közzétételre a bekesvaros.hu honlapon.

Kérjük, támogassa Ön is személyi jövedelemadójának
1%-ával a Hétkrajcár Egyesületet!

Adószáma: 18524387-1-04
Köszönjük: Hétkrajcár Egyesület
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Kitüntetési javaslatok

Április 13-án Békés a várossá
nyilvánításának 44. évfordulóját
ünnepli. Békés Város Önkormányzata ez alkalomból ismét át kívánja
adni kitüntetéseit: a „Békés Város
Díszpolgára” címet, a „Békés Városért” kitüntetést az arra érdemes
személyeknek, valamint a „Civilek
a Városért” elismerő címet a tevékenységével kimagasló érdemeket
szerző civil szervezetnek.
A kitüntetésre javaslatot tehetnek
a képviselő-testület tagjai, tisztségviselői, bizottságai mellett a gazdálkodó szervezetek, intézmények és
társadalmi szervezetek.
A cím azon személyeknek vagy
kollektívának adható, akik közéleti munkásságukkal aktívan és
hatékonyan hozzájárultak és hozzájárulnak Békés város gazdasági,
társadalmi fejlődéséhez, a lakosok
jólétéhez és annak javításához akár
szociális, közbiztonsági, egészségügyi, kulturális, turisztikai vagy
egyéb területen.
A javaslatnak tartalmaznia kell a
kitüntetésre javasolt:
- személyi adatait, illetve a kollektíva pontos megjelölését,
- az adományozás alapjául szolgáló tevékenység vagy alkotás részletes ismertetését és méltatását.
A javaslatokat 2017. március 10-ig
kell benyújtani Békés Város Polgármesteréhez személyesen vagy postai
úton. A Békés város jelképeiről és a
helyi elismerések adományozásáról
szóló 23/2011. (VIII. 26.) számú önkormányzati rendelet teljes szövege
megtekinthető: www.bekesvaros.
hu weboldalon Dokumentumtár/
Jogtár
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Az idén is lesz ingyenes bérlet a gyógyfürdőben

Az elmúlt évben vezette be az önkormányzat rekreációs támogatás címén a 60 év felettiek ingyenes fürdő
és uszodabérletét, mely gyorsan népszerű lett a lakosság körében. Az akkor beharangozottaknak megfelelően
– az előző év tapasztalatai szerint – az
önkormányzat a szabályozást évente
felülvizsgálja. A 2017-es évre az alábbi
lehetőségeket tudja biztosítani:
A rekreációs bérlet a 60. életévét
betöltött személyek részére adható,
évente kétszer. Felhasználható 2 x 20
alkalommal a fürdő egész területén
(uszoda, gyógyvíz). A rekreációs támogatás akkor nyújtható, ha a kérelmező jövedelme nem haladja meg a
havi nettó 142.500 forintot.
A jövedelmet igazolni kell, és a következőképpen lehet:
1. Nyugdíjban, nyugdíjszerű ellátásban részesülő kérelmező esetén a
Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által kiállított, a 2017. évi megállapított ellátás összegéről szóló igazolás, vagy
2. Amennyiben az illető még munkaviszonyban van akkor a benyújtást
megelőző hónap nettó jövedelméről
szóló igazolással, vagy
3. Amennyiben az illető vállalkozó:
a lezárt adóévről származó jövedelem
adóhatóság által kiadott igazolásával,
illetve a le nem zárt időszakra vonatkozóan könyvelői igazolással, vagy a
vállalkozó nyilatkozatával, vagy

4. Amennyiben az igénylő munkanélküli, abban az esetben az állami
foglalkozási szervtől kell kérni igazolást.
A bérlet a jogosultságot megállapító jogerős határozat bemutatásával, a
határozat jogerőre emelkedését követő
egy hónapon belül vehető át az uszodában vagy a fürdőben. Fontos, hogy
a 20 alkalomra szóló bérletek a kiállítástól számított fél évig érvényesek, a
következő fél évre új bérlet váltható,
szintén 20 alkalomra. A 2017. január 31. előtt kiváltott bérletek 2017. június 30-ig érvényesek.
Kellemes pihenést, gyógyulást kívánunk minden fürdőzőnek.
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Változatlan az
ügyeleti ellátás
telefonszáma
Békés Város Önkormányzata felhívja lakosság figyelmét,
hogy az orvosi ügyeleti ellátás
a Kossuth utca 16. szám alatt (a
volt Tüdőgondozó épületében)
működik.
Az ügyeleti idő hétköznapokon
15 órától másnap reggel 7 óráig,
pihenő- és ünnepnapokon folyamatosan 24 órában tart. Az
ügyelet elérhetősége változatlanul a (66) 414-514-es telefonszám.
Az ügyeleti ellátás célja az alapszintű sürgősségi ellátás. Sürgős
szükségnek minősül az egészségi
állapotban bekövetkezett olyan
változás, amely következtében
azonnali egészségügyi ellátás hiányában a beteg közvetlen életveszélybe kerülne, illetve súlyos
vagy maradandó egészségkárosodást szenvedne. Kérjük, hogy
idült betegségek, egyszerű panaszok esetén a háziorvosi rendelési
időt vegyék igénybe.

A békési fürdő területén kültéri gyermekmedence
megépítéséhez köszönettel fogadjuk személyi
jövedelemadója 1%-át.

Kérjük, ajánlja fel személyi jövedelemadója 1%-át
A „Békési Fürdőért” Közhasznú Közalapítvány javára!

Adószám: 18386169-1-04

Számlaszám: 11998707-06278340-10000001 Erste Bank
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Sajtóközlemény

Bírság helyett fennmaradási
engedélyt kaphatnak az engedély
nélkül fúrt kutak
Egy jogszabály-módosításnak köszönhetően szankciók
alkalmazása nélkül fennmaradási engedélyt kaphatnak
a 2016. június 4. előtt engedély nélkül fúrt vagy a nem
azok szerint üzemelő kutak Magyarország területén. A
változtatás célja, hogy az eddig illegálisan működő vízkiviteli eszközök „kifehéredjenek” és a vízfogyasztók
jogkövető módon járjanak el.
A fennmaradási engedélyt 2018. december 31-ig lehet kérelmezni a megfelelő vízgazdálkodási hatáskörrel rendelkező hatóságok valamelyikénél. A jegyzőtől akkor, ha a kút
háztartási igényeket elégít ki és legfeljebb évi 500 köbméter
vizet szolgáltat talajvízből vagy vízparti vízből. Kitétel az is,
hogy a kút ne érintsen vízbázisvédelmi területet. Ettől eltérő
esetben a fővárosi vagy a megyei katasztrófavédelmi igazgatósághoz kell benyújtani a kérelmet, amelyhez csatolni kell
a működő, megépített kút pontos tervdokumentációit is.
Amennyiben a kút megkapja a fennmaradási engedélyt
és 2016. június 4-e előtt fúrták, a tulajdonosát nem bírságolják meg. A kút létesítésének időpontját szükség esetén
bizonyítani kell, ha ugyanis a megadott dátum után létesítették, akkor a fennmaradási engedélyt az eljáró hatóság
kiadja, ugyanakkor bírságot is kiszab. Más esetben – ha
például a hatóság nem engedélyezi a kút fennmaradását – a
kút elbontására, megszüntetésére kötelezik a kérelmezőt.
Bővebb információ a bekes.katasztrofavedelem.hu honlapon.

A Békés Megyei Kormányhivatal 2016. augusztusában pályázatot nyújtott be a TOP-5.1.2-15. számú pályázati felhívásra. A projekt címe: Helyi foglalkoztatási
együttműködés a Békési járásban.
A pályázat konzorciumban kerül megvalósításra:
• Békés Megyei Kormányhivatal
• KBC Békés Megyei Települések Fejlesztéséért Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
• Békés Város Önkormányzata
A támogatási szerződés 2016. december 27-én aláírásra került. A pályázat benyújtásának feltételeként,
a Konzorciumi Megállapodás is aláírásra került 2016.
december 28-án.
Jelenleg készülnek a „Megvalósíthatósági Tanulmányok”, tavasszal megnyitja kapuit a Paktum iroda.
A projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja 2017. január 1., fizikai befejezésének időpontja 2020.
április 30.
A projekt összköltsége: 300.000.000 Ft, 100 %-os támogatási intenzitás mellett.
A pályázati összeg a konzorciumi partnerek között az
alábbiak szerint kerül felhasználásra:
• Békés Megyei Kormányhivatal: 198.279.161 Ft
• KBC: 87.814.839 Ft,
• Békés Város Önkormányzata: 13.906.000 Ft
A Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki az emberi erőforrás fejlesztések, foglalkoztatás
ösztönzés és társadalmi együttműködések támogatását. A cél elérését a Kormány a helyi önkormányzatokkal, kormányhivatalokkal, illetve a foglalkoztatás-fejlesztésben érintett helyi, és egyéb civil szereplők
együttműködésével tervezi megvalósítani jelen felhívásban foglalt feltételek mentén.
A pályázati felhívás célja, hogy a helyi szinten létrejövő és, vagy már működő foglalkoztatási együttműködések, partnerségek (paktumok) hozzájussanak azon
forrásokhoz, melyek segítségével - kialakított stratégiájuk mentén - képzési és foglalkoztatási programjaikat megvalósíthatják. Ezen intézkedésével a Kormány
támogatja az együttműködések, partnerségek azon tevékenységeit, melyek munkaerő-piacuk bővítéséhez,
célcsoportjaik képzéséhez, elhelyezkedéséhez és a szereplők együttműködésének erősítéséhez szükségesek.
Az intézkedés közvetlen célja helyi foglalkoztatási
együttműködések (paktumok) képzési és foglalkoztatási programjainak támogatása, tevékenységi körük,
eredményességük, hatékonyságuk növelése, továbbá
a foglalkoztatás helyi szintű akciótervek megvalósításával való bővítése, az álláskeresők munkához juttatása.
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Mesétől az operettig -

sokféle pályamunka érkezett már a „Beépített kellékek”
című pályázatra
Tavaly november végén került kiírásra Békés Város Önkormányzatának és a Kecskeméti Gábor Kulturális
Központnak az a pályázati felhívása,
mely igencsak rendhagyónak minősül az által, hogy a színdarabok írói
a kulturális központ aulájának belső építészeti megoldásait kell, hogy
használják díszletként. Sem az író
életkorára vagy képzettségére, sem a
műfajra vonatkozóan nem volt megkötés, csupán annyi, hogy legalább 1
felvonásból kell állnia, máshol még
nem mutathatták be és kapcsolódnia
kell Kodály Zoltánhoz valamilyen
formában, hiszen idén halálának 50.
évfordulójára emlékezünk. A darab bemutatására kiváló alkalom
a XLI. Békés-tarhosi Zenei Napok
programsorozata (tervezett időpont:
2017.06.16-07.02.), hiszen a fesztivál
létrejötte annak a Tarhosi Énekiskola megalapításának köszönhető, ahol
Magyarországon először oktatták a
Kodály-módszert.
A lapzártával egy időben éppen 13
alkotás érkezett eddig be és a további
érdeklődőktől is várnak még a kiírók
négyet. Összességében mivel február
vége a beadási határidő kb. 20 beérkezett pályamunka prognosztizálható.
A legjobb darab kerül majd bemutatásra, írója pedig 200.000 Ft pénzjutalomban részesül. Érkezett színdarab Spanyolországból, természetesen
nem spanyolul, hanem magyar nyelven egy kinn élő magyar írótól, volt
is arra vonatkozólag kérdés, hogy
határon túlról is pályázhatnak-e. Természetesen a válasz igen. De akadnak
békési indulók is. A fair play szabályait szem előtt tartva pontosan ezért a 3
fős szűri tagjai úgy minősítik a pályamunkákat, hogy azon nem látják az
író nevét, de még utalást sem róla. A
szakmai zsűri tagjai között egy szín-

művésznőt, egy színházigazgató-rendezőt és egy megyei közművelődési
intézményvezetőt
köszönthetünk.
Március hónapban lesz döntés, az
eredményhirdetést a kiírók pedig Békés város Ünnepi Testületi Ülésének
idejére tervezik, mely idén április 13án kerül megrendezésre. Ekkorra már
a színészek is készhez kapják a nyertes
művet és elindul a darab betanulása,
valamint színpadra állítása.
Aki kedvet kapott a pályázáshoz,
az még 2017. február 28-ig elküldheti pályamunkáját az alábbi feltételek
szerint:
Díjazás: az első helyezett 200.000 Ft
értékű pénzjutalomban és oklevélben,
a további pályázók emléklapban és
emlékplakettben részesülnek.

Pályázatok beadásának
helye és módja:
Személyesen munkanapokon 8-20
óráig a Békés Városi Kecskeméti Gábor Kulturális, Sport és Turisztikai
Központban (5630 Békés, Jantyik M.
u. 23-25.
Elektronikus úton a bekesikultura@
bekesikultura.hu e-mail címre.
A pályázaton minden esetben kérjük feltüntetni:
- a pályázó nevét
- elérhetőségét (min. e-mail, telefon)
- életkorát
- néhány mondatos bemutatkozását
Azon alkotások, melyek írója és
annak elérhetősége nem egyértelmű,
nem kerülhetnek zsűrizésre.

Bővebb információ:
Békés Városi Kecskeméti Gábor
Kulturális, Sport és Turisztikai
Központ
5630 Békés, Jantyik M. u. 23-25.
Túri Andrea igazgatóhelyettes:
0620/400-23-39 vagy 0666/411-142
bekesikultura@bekesikultura.hu
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Vegye igénybe

az önkormányzat szállás
lehetőségeit!
Fonyódi üdülő

Előszezon (Május, Június hónap):
Utószezon (Szeptember hónap):
18 éven aluliaknak: 1500 Ft/fő/éj
Felnőtteknek: 2000 Ft/fő/éj
3 éves kor alatt: ingyenes
Főszezon (Július, Augusztus hónap):
18 éven aluliaknak: 1800 Ft/fő/éj
Felnőtteknek: 2500 Ft/fő/éj
3 éves kor alatt: ingyenes
18 éven felüli személy esetében az
árak tartalmazzák a 360 Ft/fő/éj idegenforgalmi adót is.
Bővebb információ Balázs Ildikótól
kaphatnak telefonon (66/411-011/
118 mellék), személyesen ügyfélfogadási időben a Békési Polgármesteri Hivatal 42. irodájában.
Az ár bruttó ár, és forintban értendő.

Vegye igénybe

az önkormányzat
szállás lehetőségeit!
Önkormányzati Vendégház
(Békés, Bodoki Károly utca 56.)
A vendégház napközbeni bérleti díja 1
napra: 5000 Ft (Rendezvény céljára éjszakai használat nélkül)
Szállásdíj: 2540 Ft/fő/éjszaka
Nem békési, 18 éven felüli személy esetében az idegenforgalmi adó 200 Ft/fő/
éj. 3 éves kor alatt: ingyenes

Városházi
krónika
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2017. február

Továbbra is várjuk az adományokat
A Magyar Kézilabda Szövetség és a
Magyar Állam együttműködésében
Békés város lehetőséget kapott arra,
hogy egy új, többfunkciós tornaterem
megépítésével biztosítsa a felnövekvő
generációnak az egészséges életmódra
való nevelés feltételeit, segítse a helyi
sportszervezetek működését. Többkörös egyeztetéseket követően három
lehetséges helyszínre szűkült a beruházás színtere:

10-20 év múlva is praktikusan szolgálja a mozogni, sportolni vágyó fiatalokat. Az önkormányzat a város
egész lakosságának figyelembevételével kíván dönteni az új tornaterem
helyszínéről. A Szent Pál soron található ingatlan magánkézben van, ezért
az önkormányzat pénzbeli adománygyűjtést szervezett a telek megvásárlására, amelyre eddig sajnos kevés
pénz gyűlt össze.

sát megteheti a Békési Polgármesteri
Hivatal letéti számlájára (1199870704606811-00070034) történő befizetéssel. A befizetésnél kérjük, tüntesse
fel nevét, címét és közleményként: „új
tornaterem”.

3. Szent Pál soron található
magántulajdonú ingatlan

1. Fáy András utcán található
önkormányzati ingatlan

2. Szarvasi úton található
önkormányzati ingatlan (Sportpálya)

Fő szempont, hogy a felépülő tornaterem a jelenlegi igények mellett

Amennyiben Ön is szeretne e kezdeményezéshez csatlakozni, felajánlá-

A beérkezett felajánlásokról folyamatosan tájékoztatjuk a lakosságot.
Amennyiben 2017. március 31-ig nem
érkezik be a vásárláshoz szükséges ös�szeg, akkor az önkormányzat visszautalja az adományozónak a felajánlott
összeget.

Márciusban Shakespeare Tévedések vígjátékának mai változata
az „Őrületek tornya” a békési színpadon

Rohanó világban élünk, ennek következtében szinte mindenki kapkod
és siet. Ebből adódik, hogy utunkat
számtalan kisebb, vagy nagyobb tévedés, baki, félreértés keresztezi, melyek következményét hol sírva, hol
nevetve viseljük, attól függően, hogy a
humorérzékünk mennyire van éppen
velünk. Moravetz Levente: Őrületek
tornya c. fergeteges vígjátéka szintén
az élet helyzetkomikumain alapul.
A darabban adottak az elcserélt ikrek, akik egy toronyházba kerülnek,
és óhatatlanul összetévesztik őket.
Adott a középkorú házaspár, akik
arra készülnek, hogy megcsalják egymást, akár egy liftben is. Ráadásul a
nagy kavarodásban eltűnik egy csecsemő, de ez is csak félreértés. Hogy
a félreértések özönét nyomon tudjuk
követni ebben a hasizmot próbáló káoszban, segítségünkre siet a mindent

véleményező házmester, aki igyekszik
mindig kibogozni a szálakat.
A budapesti Hadart Színház által bemutatásra kerülő vígjátékban televíziós
sorozatokból jól ismert fiatal színészek
mellet Ignácként, a férj szereposztásában, a közkedvelt, Jászai Mari-díjas
színművészt Straub Dezsőt láthatjuk.
Maga a darab rendezője, Háda János,
alakítja a házmester szerepét.
Amennyiben ez előadás rövid ismertetője elnyerte a tetszését és szívesen
megnézné, nem kell messzire utaznia.
2017. március 23. 19:00 órától a Kecskeméti Gábor Kulturális Központ

színháztermében, (Békés, Jantyik M.
u. 23-25.) a Madzagos Színházbérlet
harmadik előadásaként, Önnek is lesz
alkalma megtekintenie.
Jegyárak 2700, 3200, 3700 Ft, a választott hely függvényében.
Kedveskedjen szeretteinek, barátainak is és lepje meg őket egy-egy
színházjeggyel. 2017. február 28-ig
elővételben egységesen 2.700 Ft-os
kedvezményes áron megvásárolhatja személyesen intézményünkben az
Információs pultnál! Online jegyvásárlás esetén a kedvezmény nem érvényesíthető! Az akciós jegyvásárlók
nyereménysorsoláson vesznek részt,
melyben két szerencsés nyertes vis�szakapja belépőjegyének árát!
Bővebb információ és jegyvásárlás, telefonon a 06-66/411-142/16-os
melléken; és a jegy@bekesikultura.hu
e-mail címen.
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