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Képviselő-testületi ülésről
A november 24-i testületi ülés kezdetén
tlhangzott. hogy december 20-22-e között Ka
rácsonyi Kézilabda Kupa lesz, a Visegrádi né
gyek nemzeti válogatottjaival. A nemzetközi
kupa keretein belül a békési sportcsarnokban
december 20-án 16.00 órától Lengyelország és
Szlovákia válogatottja lép pályára. r
Az ülés egyik fő napirendi pontja a Város
2005. évi költségvetésének I-III. negyedévi tel
jesítéséről szóló beszámoló volt. Elhangzott,
bogy a tervezett bevételek és kiadások időará
uyosan teljesültek, ezen belül a működési ki
adások vonatkozásában megtakarítás is tapasz
talható. Az erre az időszakra tervezett beruhá
zások, felújítások megvalósultak, illetve folya
matban Vannak.
Ezután a Testület tárgyalta az Önkor
mányzat 2006. évi költségvetési koncepcióját.
A költségvetés tervezésére kedvező hatást gya
koro L az egészségügyi hozzájárulás összegének
csökkenése. illetve az AFA legmagasabb kül
csának 5 %-os csökkenése. MiveL a jövő évi
költségvetési törvényt még tárgyalja az ország
gyűlés’ bizonytalan a normatívák összege. A
kiadások közül továbbra is a működési célú
clőirányzatok a legjelentösebbek. Az Önkor
mányzat jövőre is forrást biztosít a sport- és
civil szervezetek támogatására. A fejlesztések
erén Folytatódik a belterületi utak aszfaltozása,
várhatóan pályázati forrásból megépül a békési
duzzasztónál egy kishajó-kikötő és csónakát
emelő. valamint az Elővíz-csatornán két gyalo
gos híd. A dánfoki sportkomplexum közbeszer
zési eljárása Folyik, ez 2006-ban még nem érin

ti a városi költségvetést. Kiemelt űgyelmet kell
fordítani jövőre a gyógyflhrdő fejlesztésére is. A
2006-os pályázatokhoz szükséges önerőt pálya
zati céltartalék képzésével kívánja biztosítani a
testület.
A helyi iparűzési adóval kapcsolatos elő
terjesztésben elhangzott, hogy az adó mértéke
jelenleg 1,5 %. A Testület Úgy határozott. hogy
az adó mértéke jövőre sem emelkedik. A Kép
viselő-testület határozott arról is, hogy Békés
csatlakozik a Dél-alföldi Ivóvízminőség-javító
Önkormányzati Társuláshoz. A 1’ársulás célja,
hogy Európai Uniós pályázatok segítségével
forrást teremtsen egy olyan nagyberuházásra,
amelynek révén a dél-alföldi településeken ja
vítható az ivóvíz minősége, amely sok helyen
nem felel meg az egészségügyi határértékek
nek. A város pályázatot nyújt be az Onkor
mányzat és a Rendőrség együttműködésén ala
puló bűnmegelőzési program megvalósításának
támogatására. A program a gyermek- és ifjúsági
korosztály áldozattá, illetve bűnelkövetővé vá
lásának megetőzését célozza meg.
Javaslat érkezett a Képviselő-testülethez
a békési piac lefcdésével kapcsolatban Dr.
Pásztor Gyula, Belleli Lajos és Albert Sándor
ipartestületi képviselőktől. A testület egyhangú
lag támogatta a javaslatot, amely mind az árusok, mind a vevők érdekét szolgálja. A továb
biakban szakemberek fogják megvizsgálni.
hogy a lefedés egy vagy két ütemben valósítha
tó meg, illetve milyen költségekkel jár.
(Az ülés előterjesztései leiöltheiők ci
www. beke.vvc’ros. hw’onkormanyzc’t
oldalról.)
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Békés Város Önkormányzata értékesítésre meghirdeti a tulajdonát képező
4

L

-

Békés, Fáy u. 11.1. 3. szá~ alatti 3 szobás,

-

Békés, Fáy u. II. II. 12. szám alatti 3 szobás komfortos lakásokat.

Részletes tájékoztató kérhető az ingatlanokról a
Osztályán (Békés, Petöfi u. 2.), ügyfélfogadási időben.

Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási

Jelentkezési határidő:
2005. december 16., péntek, 12.00 Óra

ii
‚

‘

Vállalkozások figyelmébe

A Polgármesteri Hivatal tájékoztatja a Tisztelt Adózókat, hogy a kettős könyvvitelt vezetőknek
az iparűzési adó előlegét a várható adó összegének 90 %-ára Jel kelt tölteni. Ezen kötelezettség
elmulasztása esetén bírság kiszabása lehetséges.

Újabb utcákat aszfaltozüEk
Békés Város Önkormányzata sikeresen
pályázott a Békés Megyei Területfejlesztési
Tanács kiírására. Ennek köszönhetően ez
évben. ille6’e jövő év tavaszáig az alábbi
utcák aszfaltozására kerül sor:
(‘sap utca, Árok utca, Raktár sor, Kodály
Zoltán utca, Mátyás Király utca: Róna utca
Cvabai zdca közti szakasza, Mátyás Király
utca: Hunyadi utca
Jókai utca közti
szakasza, Munkácsy ‘Mihály utca, Szigetvári
utca, Mátra utca, Hargita utca, Tündér utca,
bkola utca, Síp utca, Zsilip utca 10 szátnig.
—

—

Az elmúlt hónapban megtörténtek az
aszfaltozási munkálatok a Mátyás Király utca
Malomasszonykert felőli részén, Csap utcán,
Munkácsy M utcán, Árok utcán, Raktár
soron, Mátra utcán.
Az útalapos utcák simítását követően.
közvetlenül az aszfaltréteg lefektetése előtt még
egy un. kiegyenlítő réteget is elhelyeztek, amely
kis zúzott kavics. Ezt követően végezte az
aszfaltozási munkát a közbeszerzési eljáráson
nyertes cég. A többi utca aszfaltozására jövő év
tavaszán, az időjárástól függően kerül sor.

Információs táblák a Főtéren
A közelmúltban 9 útbaigazító információs
táblát helyeztek el Békés városközpontjában.
Ebből 7 db különböző feliratot tartalmazó
(Rendőrség, Városháza, Posta, stb.)
utcai
infótábla. sötétzöld alapfestéssel, kétoldalú
feliratozással, nyilakkal.
2 darab nagy információs tábla i~
elhelyezésre került. Egy a Posta előtt, a másik
az Autóbusz végállomáson. A nagy táblákon a

I

város részletes térképe’mellett külön jelölésre
kerültek a város jelentősebb látnivalói,
közintézmények, egészségügyi intézmények,
sport, szabadidős létesítmények, valamint a
vendéglátó- és szórakozóhelyek.
A táblák kihelyezéssel együtt I millió
forintba kerültek, amely összeg a város 2005.
évi költségvetés~ben szerepelt.

2005. december
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Gyergyói hírek
Mint
ismeretes,
Pap
József
Gyergyószentmiklós polgármestere békési
testvérvárosát arra kérte, Segítsen a hajdani
téglagyárukat újra beindítani. Gyergy6
környékén nincs téglagyár, több Száz
kilométerről szállítják oda az építőanyagot,
amire igen nagy kereslet van: Előzetes
tájékozódás alapján kiderült, hogy megfelelő
mennyiségű
agyagminta
szükséges
az
alapanyag. bevizsgálásához, amely el is jutott
Békésre.
Ez alapján október végén érkezett meg a
gyergyószentmiklósi anyag bevizsgálásának
eredménye. A testvérvárosunk kérésének
eleget téve, az általuk biztosított minta

laboratóriumi vizsgálatát végeztettük el a
Békési~, Téglagyár
segítségével.
Az
eredmények alapján téglakészítésre alkalmas
az anyag. A további vizsgálatokhoz szükséges
újabb mintát mát elküldtük á budapesti
minősítőkhöz. Pap József polgármester
örömmel Fogadta a vizsgálati eredményeket,
amelyek megerősítik abban az elképzelésében,
hogy
(iyergyószentmiklóson
téglagyárat
hozzanak létre.
Külön tárgyalások során valószínűsíthető.
hogy komoly magyar válla!kozóval is sikerült
felvenni a kapcsolatot, aki hajlandóságot
mutat a befektetéshez.

Közmunkaprogran’ indul Békésen
Békés Város Önkormányzata p3lyázatot
nyújtott be a Kormány
100 lépés
programjának
részeként
a
Foglalkoztatáspolitikai
és
Munkaügyi
Minisztérium, a Belügyminisztérium, valamint
az Iljúsági. Családügyi, Szociális és
Esélyegyenlőségi Minisztérium 2005-2006.
évi közmunkaprogramjára.
A pályázat célja: a tartós munkanélküliek,
és a munkanélküli ellátásból már kiszorult
aktív korú, rendszeres szociális segélyezettek
átmeneti foglalkoztatása, olyan munkában,
ami települési célokat valósít meg. A
közmunkaprogram
a
munkaerő-piaci
szempontból leghátrányosabb településeket és
térségeket. valamint társadalmi csoportokat
részesíti előnyben. A programban összesen 92
fő foglalkoztatása valósul meg. A teljes
program költsége csaknem 22 és fél millió
forint, amelyből 22 millió forint az állami
forrás.
A program kezdési időpontja 2005.
december 1., befejezés 2006. május 31. Ezen
időszak alatt többféle munkát végeznek a
foglalkoztatottak:
Fe&zíni vízelvezető csatornák, záportározók
tisztítása (nádvágás): a téli hónapokra
(december, január, február)
-

tervezett munka a nádvágás, mely a csapadék
és belvízelvezetők medrében és a partján
megtelepedett nád levágását és ledarálását,
majd elszállítását jelenti. A munkát 7 fő végzi.
Felszíni vízelvezető csatornák karbantariósa
(földinunka): fenék szintbehozása, proűlozás.
árokfedés, átereszcsere, stb. A munkákra
március, április és májusban kerül sor. Ezzel a
feladattal 85 fő foglalkozik.
Járdák karbantartása: a talajmozgásból
(természetes
talajmozgás,
fák
okozta
talajmozgás, belvíz, stb.), a téli jegesedésből,
szétfagyásból, illetve a gyomosodásból adódó
károk
felszámolását,
a
károsodott
járdaszakaszok javítását,
cseréjét fogja
elvégezni. A brigád olyan személyekből kerül
összeállításra, akik már szereztek tapasztalatot
közmunkaprogramok
során
járdák
karbantartásából. Ez a brigád március, április,
május folyamán csak ezzel a munkával
foglalkozik.
-

-

A programban partnerként részt vesz a
Békés Megyei Munkaügyi Központ Békési
Kirendeltsége, Békési Cigány Kisebbségi
Önkormányzat,
Országos
Cigány
Önkormányzat Kistérségi Roma Integrációs
Irodája.
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Fogyatékosok Nappali Intézménye
Békés, Kossuth n. 11.

2006. január i-én kezdi meg működé~ét a fogyatékosok nappali intézménye Derűs-ház
néven. A nappali intézmény működésének célja a tbgyatékossággal élő emberek
~ktkörülménycinek normalizálása. A nem fogyatékos kortársakboz való közelítés elősegítése.
a sérült ember által is rnegélhető teljes élet lehetőségének megteremtése. A gondozottak itt az
~ emherekével megegyező tiszteletben, bánásmódban részesülnek, minél több szálon
kanesolodva az ép emberek világához.

-

~z elJutottak köre;
önkiszolgálásra részben képes Vagy önellátásra nem képes, de l~lügyeletre szoruló
[öuyatékos, illetve autista személyek, akik Békés városban élnek.
környező településeken tévő oktatási-nevelési intézményekből kerültek ki (Tarhos, Gyula,
i~ékés tanulniányaik bet~jezése. illetve életkoruk miatt.
e-~:iládban ahol élnek, gondot jelent a felügveletük. azaz akadályba ütközik a
munkaváHatás, illetve a fiatalok igénylik a kortárs közösséget és a rendszerességet.
H~ lalkoztatást.
:;íűkehb és tágabb környezetükben kisebb-nagyobb segítség mellett tájékozódnak.
alapvető önkiszolgáló tevékenységet folytatnak.
a közösség alapvető szabályai betartásáta képesek.
kommunikációjuk verbális vagy nonverbális szinten ir~gteremthető. Motivációjuk
Ícikeithető. egyéni képességek figyelembe vételével tevékenykednek.

-

igénybe vehető szolgáltatások:
TéritéNmentes szolgáltatások:
szabadidős programok szervezése (sajtótermék, könyv, kártya és társasjáték.
telekominunikációs eszközök biztosítása, rendezvények szervezése).
yzükség szerint az egészségügyi alapellátás megszervezése (Felvilágosító előadások
szervezése, tanácsadás az egészséges életmódról, gyógytorna lehetőségének biztositása.
mentális gondozás).
a szakeUátáshoz való hozzájutás segítése,
hivaialos ügyek intézésének segítése.
muM kavégzés lehetőségének megszervezése,
életvitelre vonatkozó tanácsadás, életvezetés segítése,
speciális önszerveződő csoportok támogatása. működésének, szervezésének segítése,
gyógypedagógiai foglalkoztatás (egyéni fejlesztő programokra épülő)
-

-

-

-

-

-

-

-

Téritéses szolgáltat~is:
igény szerint napi kétszeri meleg élelem biztosliása térítés ellenében (reggeli. ebéd)
-

Bővebb felvilágosítás kérhető a
Békés Városi Családsegítő ás Gyermekjóléti Szolgálati’ ál
(Békés, ‚Jantyik Mátyás utca 1.).
/1 fogyatékosok nappali intézinán ~éhejeletztkezni lelte’ 2005. nove,nberétb’l,
Jblyamatosan a Békés Városi családsegítő ás Gyermekjóléti Szolgálatnál’
a Derűv-házban (‘Békés, Kossuth u. 1].),
Illetve telefon on a
ós5/4Il-850-es számon.
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Ingatlantulajdonosok figyelcm!

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, bogy a
helyi köztisztasági rendelet alapján az
ingatlanok és az ingatlan előtti területsávba eső
járda.
lépcső,
térburkolat
sikosságmentesítéséről,
hó
eltakarításáról
a
közterületeken a tulajdonos, hasznátó köteles
gondoskodni.
Idős. beteg lakosok segítséget kérhetnek
síkosság-mentesítésben a Polgármesteri Hivatal
Műszaki
Osztályán,
a
411-341-es
telefonszámon.

A síkosság elleni védekező anyag-keverék
(p1. só, homok) alkalmazása csak úgy történhet.
hogy egy-egy téli időszakban a kiszórt
vegyszer teljes mennyisége az 1.200g!m2-t ne
haladja meg.
Azon tulajdonosok vagy bérlők akik az
ingatlan előtt lévő területet nem mentesítik a
síkosságtól, szabálysértést követnek cl és
30.000~ Ft-ig terjedö pénzbírsággal sú~thatók.

HASZNOS TANÁCSOK A TÉLEN KÖZLEKEDŐKNEK
A téli időjárás beköszöntével a következő tanácsokat ajánlott figyelembe venniük a
közlekedőknek a balesetek elkerülése végett:
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Ha hosszabb útra indul, tájékozódjon az útviszonyokról. Információ kérhető az Országos helyzetről
az Utinformtól a 06/1-336-2400 budíesti telefonszámon. illetve az aktuális információk elérhetők a
Magyar Közút Kht. www.kozut.hu internetes oldalán.
Elindulás előtt néhány percig melegitse a gépjármű niotorját. Ez alatt a néhány perc alatt
eltávolíthatja a szélvédőről a havat, jeget. Használ jon páramentesítőt! Addig ne induljon cl, amíg
nem lát ki biztonságosan a szélvédőkön.
Csak a téli közlekedésre felkészített, jó műszaki állapotú járműveI induljon cl, különös tekintettel a
gumik állapotára! Havas időszakban a gépkocsiban legyen hólapát, fonókötél, alkalmanként kis
mennyiségű érdesítő anyag.
Ovatosan válassza meg a sebességet, ügyeljen arra, hogy a gépkoesiból nem mindig észlelhetők a
lokálisan lefagyott területek. Ne kockáztasson az előzésnél.
Tartson biztonságos követési távolságot, vegye figyelembe a megnövekedett fékutat.
A munkagépek mögött síkos az útszakasz, mert a só olvasztó hatása nem azonnali, az ekék után
pedig vékonyan tömör hó maradhat. Ezért a sárga villogóval felszerelt gépek megpillantásakor már
Fokozatosan vegye vissza a sebességet, nehogy rácsússzon a munkagépre és gyakori féklámpa
villantásokkal ügyelmeztesse arra az Ont követő járművet is.
Lemaradva kövesse a munkagépet és ne próbálkozzon az előzéssel, nem tudja milyen az út állapota a
munkagép előtt.
l-la szembe találkozik munkagéppel csökkentett sebességgel haladjon cl mellette, így elkerülheti,
hogy szórás esetén a nagyobb sószemek kárt okozzanak gépkocsijában és biztonsággal eltudja
kerülni az ekéző jármű méretén túlnyúló ekeszárnnyal való találkozást.
Ha elakadás-veszélyes helyhez közelít, ne próbáljon meg azon áthaladni /esetleg fokozott
sebességgel!, mert a balesetveszély lényegesen megnő. Itt a Fő szabály az, hogy a hóeltakarítást ic
akadályozza a gépkocsi. Az elakadt gépkocsi lehetőleg ne hagyja egyedül az úton, vagy ha ott
marad. akkor értesítési helyet és módot jelöljön meg kItűnően látható helyen.
Hosszabb utazásnál nem árt, ha takarót, tartalék ruhát és ennivalót is becsomagol. Időben
gondoskodjon üzemanyagról.
FIa az utcán fekvő embert lát, jelezze ezt a rendőrségnek a 107-es, vagy a 112-es segélyhívószámon.
Amennyiben Békésen talál a hidegben fekvő embert, jelezze ezt a Békési Rendőrkapitányság a
107-es
segélyhívószámon,
vagy
a
66/411-644-es
számon.
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PANNON GSM FÉRFI KÉZILABDA KUPA -2005. december 20-22.
Rangos férfi kézilabda torna helyszíne lesz Békéscsaba központtal december 20—22-e között
Békés megye. Ekkor a Visegrádi országok
Magyarország, Csehország, Szlovákia ás
Lengyelország
legjobb férfi kézisei adnak egymásnak randevút a Körös-völgyben, alig egy
F~ónappa1 a 2006. január végén Svájcban rendezendő Európa-bajnokság előtt. A kézilabdatorna
erősségére jellemző. hogy a négy résztvevő csapat közül három kijutott a helvétek által rendezendö
kontinensviadalra.
A nemzeti válogatottak Békésen, Békéscsabán, Gyulán és Szeghalmon játszák mérkőzéseiket.
—

—

A Pannon GSM-kupa menetrendic:

december 20. 16.00 óra, Békés
18.00 óra, Békéscsaba

Lengyelország-Szlovákia
Magyarország-Csehország

december 21. 16.00 óra, Szeghalom Csehország-Szlovákia
1 8.00 óra, Békéscsaba
Magyarország-Lengyelország
december 22. 16.00 óra, Gyula
18.00 óra, Békéscsaba

Lengyelország-Csehország
Magyarország-Szlovákia

Jegyárak:
Békéscsaba: 600 Ft (álló), 1000 Ft (ülőhely). Békés: 450 Ft (álló), 6(~j) Ft (ülőhely). Szeghalom:l000
Ft (ülőhely). Gyula: 700 Ft (ülőhely). A jegyek árusítása a békéscsabai Tourinform Irodában,
(Békéscsaba. Szent István tér 9., tel: 66/441—261), valamint a békési, a gyulai és a szeghalmi
sportcsarnokban december elsején a délutáni órákban kezdődik 450, 600, 700 és 1000 forintos
árakon. A hat mérkőzésre a szervezők, a csarnokok befogadóképességét figyelembe véve, közel
8500 jegyet bocsátanak a sportszerető közönség rendelkezésre.
Ezzel kapcsolatban a szervezőbizottság arra hívja fel minden kézilabdabarát figyelmét, bogy
gondoskodjon időben a jegyvásárlásról, mert előreláthatólag igen nagy lesz az érdeklődés. (A
magyar válogatott minden mérkőzését élő, egyenes adásban közvetíti a Sporti Tv, amit éjszaka
ismétel. másnap a Sport2 adja le felvételről.)

December 20-án a Városi Sportcsarnokban
egész napos programmal várják a Sportbarátokat:
11 ‚00-től Békés_Kétsoprony-Köröstarcsa serdülő fiú kézilabda-torna, körmérkőzéses rendszerben
I 6’00-tól Lengyelország Szlovákia mérkőzése
I 8,00-tól Öregfiúk kézilabda mérkőzés
-

(‚1.00 órától űz állójegy 450.- Ft/fő, ülájegy 600.- Ft/fá’. 18,00 után a belépés ingyenes.)
A szervezők tisztelettel várják azoknak a Sportbarátoknak a jelentkezését, akik vezetőként vagy
játékosként részt vettek a békési férfi kézilabdaéletben, és a nemzetközi mérkőzést követő öregfiu
csapatok egyikében ismét játszani szeretnének. Jelentkezni lehet a Városi Sportcsarnokban
Komoróczki Lászlónál, illetve a 66/4l3-935-ös, vagy a 06/70-3303-919-es számon.

2005. december
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7. oldal

Karácsonyi hangverseny
2005. december 14-át,, szerdán 18.00 órától karácsonyi hangverseny lesz a Református
Műemlék Templomban. Fellépnek a városi énekkarok, hangszeres szólisták és zenekarok. A
belépés díjtalan.
A hangverseny előtt 17.30 órától a Művelődési Központ zeneóvodásaj felavatják a Város
Karácsonyfáját a Főtéren.

Hans Christian Andersen: A kis gyufaárns lány
A nagy dán mesemondó születésének 200. évfordulója alkalmából a Városi Művelődési
Központban 2005. december 15-én, 10.00 órakor kerül bemutatásra A kis gyufaárus lány
című darab, a Városi Színjátszó Stúdió előadásában. A darabot betanította Pocsai Ildikó
zenetanár, a stúdió vezetője.
Belépőjegy: 300.- Ft. Jegyek elővételben is megvásárolhatók a Városi Művelődési
Központban.

2005. december 10-én a Békési Nyílt Napok programjában 15,30 órakor
a Művelődgsi Központ ajándékműsora tekinthető meg:
Bodrogközi Rita vidú.~, zenés műsorával várják az érdeklődőket.

BÉKÉSI NYÍLT NAPOK
2005. DECEMBER 10-ÉN,
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SZOMBATON

14,00-17,00 óra között
A MÚVELODESI KOZPONTBAN
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KARACSONY~ DÍSZEK KÉSZÍTÉSE WóBÓL
:

KÉZMŰVES FOGLAKOZÁSRA VÁRJUK
AZ ÉRDEKLŐDŐKET.
A FOGLALKOZÁSON KÉZMŰVES SZAKEMBER SEGÍTSÉGÉVEL
KÉSZÍTHETNEK AZ ÉRDEKLŐDŐK DIÓBABÁKAT, DIÓDÍSZEKET.
Az alapanyagokat biztosítjuk!
A program on való részvétel ingyenes!
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KÖZLEMÉNY
2006. évi pnlamenti választásokra kialakított szavazóhelyiségek változásáról
szav.k.
száma

változás előtti
helYe
címe

valtozás utáni
helye
címe

változás nincs
Idősek Klubja
Békés, CsaHóközi a. 40.sz.
‚
változás nin CS
Szociális Otthon
Békés, Farkas Gy. u. 1sz.
Karacs Teréz Altalános Iskola
Egyetértés Mg. Tsz.
3.
Békés, Rákóczi a. 8. sz.
Békés, Rákóczi a. 33. sz.
változás nines
Karacs Teréz Általános Iskola
-I.
Békés, Rákóczi a. 8. sz.
változás nines
Zeneiskola
Békés, Petőfi a. 1. sz.
Változás nincs
Fü rd ő
Békés, Kőrösi Cs. S. a. 6-14
változás nines
Idősek Kiubja
7.
Békés, Dózsa Gy. u. 36. sz.
változás nines
Idősek Klubja
8.
Békés, Dózsa Gy. u. 36. sz.
változás nines
Dr. Hepp Ferenc Általános Iskola
9.
Békés, József A. a. 12. sz.
Változás nines
Ovoda
10.
Békés, Csabai a. 30. sz.
Dr. Hepp Ferenc Általános Iskola
Dr. Hepp Ferenc Altalános Iskola
11.
Békés, JózsefA. 12. sz.
Békés, Hunyadi tér Iii. sz.
Dr. Hepp Ferenc Altalános Iskola
Dr. Hcpp Ferenc Általános Iskola
12.
Békés, JózsefA. 12. sz.
Békés, Hunyadi tér 1/1. sz.
változás nines
idősek Klubja
13.
Szarvasi U. 40/1. sz.
változás nines
Mezőgazdasági Ipari Szakképző intézet
14.
Békés, Kossuth. a. 4.sz.
Mezó’gazdasági [pan Szakképzó’
Irodaház
15.
Intézet
Békés, Verseny u. 4. sz.
Békés, Kossuth ii. 4. sz.
Mezó7gazdasági Ipari Szakképző
16.
Levéltár
Intézet
Békés, Szarvasi a. 42-44. sz.
Békés, Kossuth a. 4. sz.
Eötvös JózsefAltalánOs Iskola
17.
Óvoda
Békés, Jantyik a. 21-24. sz.
Békés, rvlóricz Zs. a. 44. sz.
Eötvös József Altalános Iskola
18.
Művelődési Központ kisterme
Békés, Jantyik a. 21-25. sz.
Békés, Jantyik u. 2 1-25. sz.
változás nincs
19.
Vadászház
Békés, Bocskai a. 18. sz.
változás nines
20.
Víz- és Csatornamű Vállalat
Békés, Táncsics a. 33. sz.
‚lszavazólcörök területi beosztásában változás nincs!

I.

Molnárné dr. Tarkovács Márta
1,..’..: ‚TAi.o írn’lQ „netnie

