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Képviselő-.testületi ülésről

Április 28-án volt a soros testületi ülés a Vá
rosházán, Fő napirendi pont volt az elmúlt évi
költségvetés teljesítéséről, valamint a gyermek-
védelmi feladatok értékeléséről szóló előterjesz
tések szerepeltek.

Az áprilisban történt eseményekről szóló tájé
koztatóban szerepelt, hogy az Előviz-csatorna
csatárkerti, ~édett területén közel 60 fát ültettek

[ el a Békési Nyílt Napok programsorozat keretein
belül. A résztvevő fiatalok szemétszedéssel pró
bálták megtisztítani a területet, amely Békés me
gye 200. helyileg védett természeti területe.

Egyik fő napirendi pont az önkormányzat
2004. évi költségvetésének teljesítéséről szóló
beszámoló volt. A zárszámadás adatai alapján
Bekes az elmult evben 3 milliard 928 es fel md-
ho forLnt bevetellel rendelkezett, mig kiadasa
csaknem 3 rrnlhaid 709 millio forint volt

A konyvvizsgaloi jelentes megallapitja, hogy
az onkormanyzat 2004 evi modositott penzma
radványa 127 millió 127 ezer forint. Ezt az ösz
szeget azonban nagyreszt kulonbozo feladatok
kal, kotelezettsegvallalasokkal mar megterhelte a
testulet (Pl palyazati onerok biztositasaval)

A konyvvizsgaloi jelentes megfogalmazza,
hogy a mukodesi es felbalmozasi alapok egy-
máshoz viszonyított aránya a korábbi évekhez
hasonlóan kiegyensúlyozott működési feltétel-
rendszert tükröznek. Az egyszerűsített mérleg
adatai szerint a város eszközei, vagyona 9,2 %-
kal növekedett 2004-ben.

A kiadások esetében a könyvvizsgáló megál
lapította, hogy az egyik legköltségigényesebb
kiadási terület a működést biztosító dologi jelle

gO és a foglalkoztatottakhoz kapcsolódó szemé
lyi ás járulékos kiadások (2004-ben 820 főt fog
lalkoztatott az önkormányzat).

Másik fő napirendi pont során tárgyalták ~i

képviselők a gyermekvédelmi feladatok 2004.
évi értékeléséről szóló előterjesztést, illetve ezzel
együtt elfogadták a 2005. évi Gyermekvédelmi
Stratégiát.

Az egyéb előterjesztések között tárgyalta a
testület a 2005/2006. tanévben indítható első
osztályok számát az önkormányzati általános
iskolákban. A döntés alapján az Fötvös és a
Karacs 2-2, míg a Dr. l-Iepp Ferenc Altalános
Iskola 3 első osztályt indíthat. Igy összesen az
első két iskolában 22-22, a harmadikban 27 osz
tály indulhat az Új tanévben.

Két önkormányzati általános iskola igazgató
jának jár le megbízatása júniusban. A beérkezett
pályázatok alapján a képviselő-testület újabb S
évre a Karacs Teréz Általános Iskola igazgatójá
vá Palatinus Pált választotta meg. A Dr. Hepp
Ferenc Általános Iskola új igazgatója Kis Eszter,
akit s~tntén 5 tanévre neveztek lŐ.

A Német Kisebbségi Önkormányzat kezde
ményezte, bogy kéttannyelvű német hemzetiségi
nevelés kezdődjön el a Jantyik utcai tagóvodá
ban. A testület támogatta a javaslatot, Így a kö
vetkező tanévtől elindulhat a német tagozatos
óvodai csoport. Mivel jelenleg az óvodában sem
a személyi, sem a tárgyi feltételek nem állnak
rendelkezésre,~ így a kisebbségi önkormányzat
vállalta fel az érintett óvónő át- és továbbképzé
sét, ill. a tárgyi feltételek kialakításához is hozzá
járul.

INGYENES
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Ünnepi képviselő-testületi ülés

Április 15-én Békés Várossá
nyilvánításának 32. évfordulóján megtartott
ünnepi testületi ülés kezdetén letette képviselői
esküjét Albert Sándor. Az április 12-i időközi
önkormányzati képviselő választást Dr.
Pásztor Gyula nyerte, de mivel ő már a testület
tagja, Így az Ipartestület újabb képviselője
kerülhetett be a képviselő-testületbe.

Az ünnepi beszédben az elmúlt éveket,
valamint a közeljövőt tekintette át Pataki
István polgármester. Az évforduló kapcsán
elmondta: 1973-ban április 15-e nagyobb
esélyt, lehetőséget adott arra, hogy a település
valódi, minden elemében egyre Inkább
kiteljesedö, komfortos kisvárossá váljék. Ezzel
a lehetőséggel a város vezetése, lakossága élni
tudott.

Erdekes adat, hogy mig 1 973-ban az
aszfaltozott és útalappal ellátott utcák hossza
13 km volt, addig ez a szám 2005-ben 83,5
km. A esatornázottság aránya a várossá
nyilvánításkor 13 % volt, míg ebben az évben
99,6 %-ra nőtt. Kevésbé ismert adat, hogy az
ivóvíz a várossá váláskor 2300 lakásba volt
bekötve, 2005-ben ez a szám 8080 lakás
bekapcsolását jelenti.

Az önkormányzat nagy hangsúlyt fektetett
a pályázat adta lehetőségek minél jobb
kihasználására. A pályázatokon 2001. évben
383. millió forintot, 2002. évben 101 millió
forintot, míg 203. évben 378 millió forintot
sikerült nyernie az önkormányzatnak.

Az önkormányzat gazdálkodása
kiegyensúlyozott volt, az önként vállalt feladat
ellátására fordított kiadások nem
eredményeztek hiányt, és nem veszélyeztették
a kötelező feladatok teljesítését. Már korábban
is tapasztalható volt, hogy az önkormányzat
által fenntartott általános iskolákban fogy a
gyereklétszám. 2002-től 147 fővel, 6
osztálynyi gyerekkel. Ennek következtében
egyre nő az önkormányzatra háruló teher,
hiszen az állami normatív támogatáshoz 2005-
ben 281 millió Ft-ot kell hozzátenni. A
probléma megoldására az elmúlt év közepén
szakértők bevonásával konkrét javaslat került
kidolgozásra. Ennek lényege a három általános
iskola részbeni összevonása. Ettől várható volt

a jelentkező feszültségek tudatos oldása, az
intézmények közötti nagyobb átjárhatóság
biztosítása, a költségek csökkenése, s az egyre
növekvő szegregáció kezelése. Ez ajavastat az
érdekeltek többsége részéről elutasításra
került. Ezért az önkormányzat új
játékszabályok megalkotására kényszerült.

Fontos döntések születtek a fürdő és az
uszoda építéssel kapcsolatban. Az uszodát
építési terület hiánya miatt — a jelenlegi fürdő
területén — nem lehet megépíteni. Az új
helyszín a dánfoki tábor területe. A fürdő
területén gyógyászati központ kerül
megépítésre, lényegében egy új fürdő
megépítésével, miközben a betegek ellátását
folyamatosan biztosítani kell.

Felgyorsultak az uszoda-építés
előkészületei. A projekt hivatalos neve: Békés
Dánfoki Többcélú Sportkomplexum. Az
objektum magában foglal egy 33, vagy 50
méteres uszodát, tanmedencét. A városi
sportcsarnokhoz hasonló nagyságú többcélú
termet, kondicionáló termet, aerobic termet,
szaunát, szoláriumot, pezsgőfürdő és lazító
medencét, valamint az ezekhez tartozó
kiszolgáló helyiségeket. A képviselő-testület
májusban fogja a közbeszerzési eljárás
feltételrendszerét megtárgyalni, és ezután
kerül sor a közbeszerzési eljárás lefolytatására.
Ebben az esetben a beruházás 2006-ban
befejeződhet.

2004. január 1-vel átalakításra került a
kistérségi rendszer. A Békési Kistérség
Mezőberény és Gyomaendrőd társközponttal ‚

alakult meg, 10 település részvételével.
Létrehozásra került a Békési Kistérségi
Fejlesztési Társulás, és a Békési Többcélú
Kistérségi Társulás. Az eddigi tapa~ztalatok
egyértelműen igazolják, hogy a települések
vezetőinek elhatározott szándéka, hogy az
együttműködésben rejlő lehetőségek
kihasználásával javuljon a térség lakosságának
önkormányzatok által történő kiszolgálása, és
az önkormányzatokra hámló feladatok
magasabb színvonalú ellátása.

Az ünnepi ülés során került sor a Békés
Város Díszpolgára, a Békés Városért, valamint
a 2004. év Békési Sportolója díjátadásokra.
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Az április 15-i, ünnepi testületi ülésen ‚árosi elismerésben részesültek:

Díszpolgári címet kapott:
Bit DURKO ANTAL

Dr. Durkó Antal gimnáziumi tanár,
múzeumvezető. Diplomája megszerzése után
Pápán a tanítóképző intézetben kezdte tanári
pályáját. Az L világháborúban hat évig volt
orosz fogságban, ahonnan 1922-ben került
haza. Békésen, a gimnáziumban kezdte meg
újból tanári működését, 1935-ben doktorált a
békési gimnázium történetével.
Tanári munkája mellett, 10 év kutatómunka
eredményeképpen 1939-ben jelent meg Békés
nagyközség története c. munkája, amelynek
jelentősége napjainkban is értékes
forrásmunkának számít, hasonmásban Újra

megjelent. Széleskörű ismeretsége és
népszerűsége tette lehetővé, hogy amikor
1938-ban az előjáróság megbízta a békési
múzeum megszervezésével, rövid idő alatt
értékes néprajzi anyagot gyűjtött. A háborús
eseMények miatt a Múzeum csak 1945-ben
nyílt meg.

Dr. Durkó Antal településünkért végzett
tevékenysége alapján kiérdemelte Békés város
Képviselő-testületének elismerését,
emlékének megörökítését, posztumusz Békés
város Díszpolgári cím adományozását.

Békés városért kitüntetésben részesültek:

DR. BARANYAI ISTVÁN

Dr. Baranyai István 1978-ban végzett a
Szegedi Orvostudományi Egyetem Altalános
Orvosi Karári. 1980 júliusától Békés városban
körzeti orvosként, jelenleg vállalkozó házi
orvosként végzi gyógyító munkáját.

Negyedszázados munkássága ideje álatt
szakmai hozzáértésével kivívta betegei
elismerését és tiszteletét, orvosi munkájával
hozzájárult a város egészségügyi ellátásának
fejlesztéséhez, javulásához,

FERENCZI SÁNDOR

Ferenezi Sándor nyugalmazott műszaki
ügyintéző, békési lokálpatrióta. Tudatosan
dokument6lta, fotózta varosunk értékeit, a
városban folyó változásokat.

Jelentős a város történetével, hagyományaival
kapcsolatos g3rűjtőmunkája: képeslapok
Békés városáról a XX. Század elejétől
kezdve, diafilmek, fotók a város múlt századi
váitozásairól.

KÖKÉNDY JÓZSEF

Kökéndy József l968-tól oktatott zenét
Békésen, l970-től a város Zeneiskolájának
igazgatóhelyettese volt. Kórusvezetőként a
felnőttek zenei műveltségének gyarapításában
is részt vett, tanítványai számos sikert arattak.
1990-ben a város első polgármestereként
jelentős szerepet játszott a helyi demokrácia

kialakításában, majd alpolgármesterként és
képviselőként vállalt közéleti tevékenységet.
Jelenleg is képviselő, a Pénzügyi Ellenőrző
Bizottság elnöke. Igazi békési lokálpatrióta,
aki a békési emberekért és gyermekekért
minden beosztásában fáradhatatlanul,
elbivatottan dolgozott.
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. LUKÁCS ESZTER

Lukács Eszter hímző népi iparművész.
Elvégezte a hímző, szövő szakkörvezetői
tanfolyamot, valamint népi játék és
kismesterség oktatói oklevelet is szerzett.
Több mint 20 éve készít hímzéstervet, a
kivitelezésben a szakkör tagjait segíti.
Egyidejűleg fáradhatatlanul munkálkodik azon,
hogy a fiatalok is megismerjék és megszeressék

a díszítőművészet e szép ágát. Elkötelezett az
iránt, hogy Békés városban e kézműves
hagyomány ne kerüljön feledésbe, hiszen
az idegenforgalom kitel’jesedéséVel
ez a foglalatosság sokaknak akár megélhetést
is jelenthet, ezért különösen fontosnak érzi e
tudás megőrzését.

VERBAl LÁSZLÓ

Verbai László felsőfokú végzettsége
megszerzése után, 1973-ban a várossá válás
őszén telepedett Ic városunkba, azóta is itt él.
A jelentősebb városi beruházások anyagi
forrását „kiharcolta”, melyek a teljesség igénye
nélkül az alábbiak: gáztársulások lakossági

megszervezése, útépítő társulások
megszervezése, dánfoki üdülőtelkek
kialakítása és az Ifjúsági tábor befejezése,
LISZ Kft. Ügyvezető igazgatója
megalakulásától nyugdíjazásáig egy évtizeden
át.

BAK ÁDÁM

Ifj. BALOG IMRE

hely ‚ Diákolimpia csapat III. hely, Európai
rapid versenyen 2 aranyérem és I bronzéretn.
A békési ~akkszakosztály legnagyobb
tehetsége.

NAGY KORNÉL

A Szegedi Kis István Református Gimnázium
tanulója, a békési kézilabdázás legnagyobb
tehetsége. A Magyar Kézilabda Szövetség 3-
szor választotta meg az „Ev
Kézilabdázój ának”: 2002. serdülő, 2003.
ifjúsági, 2004. junior korosztályban.

Békés város 2004. évi sportolója elismerésben részesültekt

A Békési Kajak-Kenu Club egyik
legtehetségesebb utánpótlás korú tagja. Evek
óta korosztályos válogatott, többszörös
magyar bajnok, diákolimpiai győztes, vidék
bajnok. 2004. évben kiemelkedő eredményei:

Mesterjelölt sakkozó, aki a Dr. Hepp Ferenc
Altalános Iskola tanulója. Eredményei évek
óta tekintélyesek.
Eredményei 2004-ben: Diákolimpia egyéni I.

Ifjúsági Maraton világbajnokság: K-2 21 km
‘7. hely, Európai Olimpiai Reménységek
Versenye (a korosztály nem hivatalos EB-je)
K-2 1000 m I. hely, K-2 500 m I. hely, K-4
500 m II. hely.

.~ .

(E:
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::.:.

Serdülő, majd ifjúsági válogatott, IFI EB. 4.
helyezettje’
Jelenleg a Junior válogatott 2005-ös
Magyarországi VB-re készülnek.
Tagja a Pekingi (2008.) olimpiára készülő
felnőtt válogatott keretnek.
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Sportkomplexurn Dánfokon

5. oldal

Fontos döntés született április elején
Budapesten a békési Városi uszoda,
sportkomplexum megépítésével kapcsolatban.
Mint ismert, Békés Város Képviselő-testülete
úgy döntött, hogy a városi uszoda Békés
Dánfokon kapjon helyet. A beruházás
megvalósítása úgynevezett PPP (private —

public — partnership) konstrukcióban fog
megtörténni. Ennek lényege, hogy az
állami/önkormányzati beruházásokhoz
magántőkét vonnak be.

A városi uszoda létesítésével kapcsolatos
elképzelést április 4-én tárgyalta az illetékes
Tárcaközi Bizottság’ A Nemzeti Sporthivatal
és a békési önkormányzat által közösen
elkészített előterjesztést Pataki István
polgármester ismertette a bizottsággal. A fél
órás napirendi pout során leginkább az iránt
érdeklődtek, hogy milyen környezetben
tervezi a város a beruházást, illetve milyen
technikai, tartalmi részei vannak az
uszodának, a teljes beruházásnak, valamint a
kockázatmegosztás módjáról érdeklődtek.

A Tárcaközi Bizottság összességében
megvalósíthatónak ítéli a projektet, tehát
támogatta a megvalósítását. A beruházás
megkezdése közbeszerzési eljárással veszi
kezdetét. A tendereztetés, amely során
versenyeztetés keretein belül lesz kiválasztva a
beruházó, előminősítéses, meghívásos
közbeszerzési eljárás lesz. A kiírás pontos
szövegezése május elejére készül el A kiírás

jogi részét a Nemzeti Sporthivatal, a
létesítmény használatával kapcsolatos
elvárásokat, üzemeltetővel szembeni
követelményeket az önkormányzat határozza
meg. Ahogy elkészül a kiírás, még
meghirdetés előtt a Képviselő-testület
megtárgyalja. A beruházás összegszerinti
nagyságáról az önkormányzatnak nem áll
módjában tájékoztatást adni, mivel ez
hátráltathatja, ronthatja a versenyhelyzetet.

Az önkormányzat a beruházás elindítása
során szeretné, ha a nyertes kouzorciumban
lenne megyei, illetve magyar résztvevő,
valamint olyan konzorcium nyemé cl a
kivitelezést és üzemeltetést, aki határidőre el
tudja készíteni a komplexumot, ezután pedig
biztonságosan tudja működtetni. Az
önkormányzat törekvése, hogy a kivitelezésbe
minél több, arra alkalmas helyi vállalkozás
kerüljön bevonásra. A városi uszoda
megépítésétől azt várja az önkormányzat,
hogy Békés-Dánfok turisztikai szerepe
felértékelődjön, és elfoglalja korábbi szerepét
ismételten az ökoturisztika területén, Körös
menti központtá váljon, valamint a városi
lakosok igényeit megfelelő módon és
mértékben kielégítse.

A beruházás pontos lebonyolításáról.
illetve helyzetéről folyamatosan tájékoztatjuk
a város lakosságát a Városházi Krónikában,
illetve a helyi sajtó útján.

A kátyúk okozta károkról

A város önkormányzati útjain
bekövetkezett, kátyúk által gépjárműben
okozott károk esetében az alábbi eljárásrendet
kell követni.

Békésen a károk érvényesítésének a rendje
a következő:
- A károkozás helyszínére, a kár közvetlen

bekövetkezése után, azonnal ki kell hívni a
békési Rendőrkapitányságot (tel: 107 vagy
66/411-644), illetve a Polgármesteri
Hivatal Műszaki Osztályának (tel: 66/411-
011, 66/411-341) munkatársát

jegyzőkönyv felvétele végett.
A helyszínen elkészített dokuméntumok
alapján Békés Város Onkormányzata
igazságügyi szakértőhöz fordul, a
kártérítés megítélésének elbírálása
céljából. A szakértői vélemény alapján
kerül sor a kártérítés pontos összegének
megállapítására és kifizetésére.

A kártérítés igénybevételéhez a javítást
igazoló, hivatalos számlák benyújtása
szükséges.
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Udvarrendezés a Városházán

Május első hetében megkezdődött a
Városháza udvarának további felújítása. Az
elmúlt évben megkezdett akadálymentesítés és
udvarrendezés ez évi folytatására a képviselő
testület 6 millió 65 ezer forintot különített el az
idei költségvetésben.

A Városháza udvarán növekedni fog a
zöldfelület nagysága, amelynek kialakítása
illeszkedik az épület stílusáboz. A
Polgármesteri Hivatal udvarán található
parkolóhelyek elhelyezésében változások nem
lesznek.

A beruházás ideje alatt ügyfeleink szíves
türelmét és megértését kérjük.

A munkálatok ideje alatt a Városháza
udvarán lévő parkolóhelyek nagy része építési
terület, ezért ott parkolni nem lehet

A munkagépek mozgása, illetve a kevés
parkolóhely miatt a Polgármesteri Hivatal kéri
tisztelt ügyfeleit, hogy a munkálatok
befejezéséig csak indokolt esetben érkezzenek
és parkoljanak gépjárművekkel a Városháza
udvarán.

Okmányiroda tájékoztatója

Az Illetéktörvény változása miatt 2005.
március 31-ig volt lehetőség az
Okmányirodákban az illetékbélyeg
elfogadására, ezt követően készpénzátutalási
megbízáson (csekken) lehet az eljárás illetékét
leróni. Az Okmányirodában az illetéket
készpénz-átutalási megbízáson (csekket’) kell
megfizetnie az ügyfeleknek, az alábbiaknak
megfelelően: a csekket az ügy szerint illetékes
okínányirodai tnunkatárstól Lehet átvenni,
melyet a postán kell befizetni. A csekk
feladóvevényét vissza kell vinni az

ügyintézőnek, aki azt a kérelemhez csatolja.
Figyelem! Az illeték befizetéséről számlát a
posta nem tud adni. Amennyiben szükséges
a befizetés igazolása az Okmányirodán kívül
is, akkor a feladóvevényről fénymásolat
kérhető az ügyintézőtől.

Ha kérdésük merül fel, forduljanak
bizalommal az illetékes ügyintézőhöz, mivel s
tévesen kitöltött csekkek miatt rosszul
megfizetett illetékek összegének visszautalás~
hosszadalmas.

Adózok figyelmébe

Tájékoztatjuk a tisztelt vállalkozókat,
őstermetőket, gazdálkodó szervezeteket, hogy a
2004. évi iparűzési adóbevaHás beadási
határideje: ~2OO5. május 31. Az adókülönbőzet
megfizetésének határideje szintén ez az
időpont. Tájékoztatjuk a tisztelt gépjármű
tulajdonosokat, hogy a tulajdonosváltozást 15

napon belül az adás-vételi szerződé
bemutatásával jelezzék az Okmányirodáball
Amennyiben sem az eladó, sem a vevő eze
kötelezettségének nem tesz eleget, az
jogszabályi változás alapján az adás-vétc
bejelentésének évében még az eladó köteic
megfizetni a gépjárműadót!

Ingyenes gombavizigálat

A piacon ismét működik az ingyenes gombavizsgálat. A 24-es pavilonban szakember által végze
vizsgálat ingyenes, amelynek időpontjai: kedden és csütörtökön 14,00-16,00 óra között, szombatc
7,00-9,00 óra között.

Talált kerékpárok

A közelmúltban több nagy értékű és jó állapotban lévő, talált kerékpárt szolgáltattak be
Polgármesteri Hivatalba. Az esetleges tulajdonosoknak hitelt érdemlően bizonyítani k
tulajdonjogát. Erdeklődni lehet a kerékpárokkal kapcsolatban a Polgármesteri Hivatal 27. szár
irodájában; ügyfélfogadási időben.



A Nemzeti Civil Alapprograrn
támogatásával a Körösök Völgye Natúrparl&

Egyesület május 20-ig figyelemfelkeltő,
ösztönző megyei kampányt indított, bogy a

személyi jövedelemadó bevallást készítő!’
niinél nagyobb hányada ajánlja fel adója

1%-át valamely civil szervezetnek.

A megfogalmazott kampány célja kettős:
- ösztönözni, tájékoztatni a civil

szer”zetel’et. hogy céljaik elérése végett
lordítsanak kellő erőforrást minden évben

arra, hogy részt vegyenek az 1%-os
kampányban. Az ehhez szükséges

ismeretanyagot biztosítottuk számukra,
valamint

- ‘)3ztönözni, tájékoztatni afelajánlólcat
arról. hogy éljenek az SZJA 1%-nak

i~lajánlásával, amellyel szűkebb, tágabb
környezetükben tevékenykedő civil

szervezetek céljait segíthetik elő,
támogat] ák.

A tájékoztató napon az APEI-1 részéről Kopján -

Kis Károly adott tájékoztatást az 1%-os
felajánlással kapcsolatos tudnivalókról. Hajnal
Edit, a Csabai Civilek Irodajanak vezetoje az I
%-os kampány előnyeiről, az ebben rejlő
lehetőségekről, hasznáról tartott előadást. Egy
egy 1 %-os kampány lefolytatásához szükséges
civil marketing alapokat Kovács Klára
marketingoktató ismertette.
Az elhangzott információkat Civilek a Körösök
völgyében címmel kiadványban jelentettük
meg. Ezt az információs kiadványt nemcsak az
adott évben, hanem több éven keresztül
használhatják az érintett civil szervezetek.
Tartalmazza a tájékoztató napon elhangzott
előadások anyagait, a felvetődött ötleteket. Célja,
hogy az elhangzott elméleti, gyakorlati
tanácsokat, űtmutatókat, javaslatokat azok is
hasznosítani tudják, akik pl. ajövő évben
jogosultak a felajánlások fogadására.
A kiadvany letoltheto a
www.korosoknaturpark.hu oldalról.

A megyében működő civil szervezetek részérc
Civil Tájékoztató Napot rendeztünk, ahol

szakemberek ismeriették az 1%-os kampány
által érintett területeket, illetve információkat

kaphattak az aktuális civil
pályázatoknól. A program niegrendezésében
par(nerünk volt a Közösségfejlesztők Békés

Megyei Egyesülete.

1%

A kampány során össze kívántuk gyűjteni azon
megyei civil szervezetek adószámait, amelyek
tudják fogadni a személyi jövedelemadó 1 %-át.
A hiánypótló adatbázist-a a honlapunkon
iratkozhattak fel a szervezetek, amely lista a
következő évben is hasznosítható lesz, a
következő bevallási időszakban.
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A Körösök-völgye fásítá~áért

A Natúrpark Elnökségének felkérésére
Szelekovszky László a Természet’ édelini
Bizottság elnöke elkészítette at eg’e~íHet

jelenlegi tagtelepüléseinek egvséL’es.
egyesületi Etsítási tervat.

A tagtelepülések nagy örömmel lbgadták a
kezdeményezést, és reményüket fejezték ki.

bogy minél hamarabb, minél nagyobb
mértékben megvalósulhat a program. Az

anyag összeállítása során Szelekovszkv László
arra to~~rekedett, hogy az őshonos, le

településenként eltérő fafajokból, egységes
tenet állítson össze. A program szem előtt

tartja. hogy a Natúrpark által kezdeményezett
fásítás során kialakuló településkép ne legyen

monoton. hanem a Körösök-völgyére
jellemző. változatos településképek

alakuljanak ki. Az Elnökség döntése alapján
az I %-os személyi jövedelemadó

felajánlásokból befolyt összegeket a Natúrpark
a Köröáök-vidékének

fásítására fordítja.

Évzá ró közgyűlés

Egyesületünk 2004. évi záró közgyűlésére
május 4-én került sor. A Felügyelő Bizottság

elnöke által előteijesztett 2004. évi
mérlegbeszámoló és közhasznűsági jelentés

megtárgyalása volt az első napirendi pont.
Az elmúlt évben csaknem 18 millió forintos

bevétel mellett a közhasznúsági tevékenység
ráfordításai 12 millió 87 ezer forint volt.

Bevételek nagy részéhez a több mint 12,6
millió Forint összértékű, sikeres pályázatok

révén jutott az egyesület. Ezt a tendenciát
folytatni kívánjuk az idei évben is, amely a

2005. évi feladatok között az első helyen
szerepel. A Nemzeti Civil Alapprogramnál ez

idáig elbírált pályázataink közül 2 már nyert. 3
millió forintból a személyi jövedelemadó 1%-

os részének felajánlását ösztönző megyei
kampányt. 500 ezer forintból honlapunk

bővítését végezhetjük el. Jelenleg több mint 10
pályázatunk vár elbírálásra, az eddig megjelent

kiírások kapcsán.

A közg~ ülés áttekintette a PEA projekt jelenlegi
helyzetét is. anwl’ pályázati program
dokunientációtút máj us ‚ éuérc kell elkészíteru
A kidolgozó konzorciummal Iol’amatos volt a
munkakapcsoat. a projektelemek helyszíneit a
szakértók többször bejárták. együtt alakították
ki at érintett C)nkormánvzatokkal a projekt
részleteit A pályázat beadási határideje a
legutolsó iniormáció szerint május 30—a. Az
Európai (Jniós tamogatásokkal megvalósuló
pálúzati projektek elbírálási ideje minimum 4
hónap. Igy a Natúrpark PEA pályázatáról ősszel
várhatunk információkat, amely 1 milliárd Forint
összértékű ökoturisztikai fejlesztéseket céloz
nk’g 6 tagtelepülésen.
A Közgyűlésen módosították az Alapszabály uj
tagok felvételét szabályozó részét A változás
alapján a tagnak jelentkező szervezet.
magánszemély belépési szándékának jelzése
után 1 évig az egyesület pártoló tagja. Az I év
eltelte után, az addig végzett tevékenysége
alapján tesz javaslatot az Elnökség a
Közgyűlésnek a felvétellel kapcsolatban. A
pártoló tagnak szavazati joga nincs. jelképes
tagsági díja van.

Táblásífunk

~túrpark Hírlevél, 11. évfolyam I. szám. Kiadja: Körösök Völgye Natúrpark Egyesület. Címe: 5600 Békéscsaba, Szent
István tér 7. Tel.:66/ 523-863. E-mail: salamona@korosoknatui-pat.klni wwav.korosoknaturparkhu Felelős szerkesztő:
Debreceni Lajos, ügyvezető alelnök. Készült újrafelhasznált papírból 20 000 példányban, a BékésTypo Bt. nyomdájában.

Békés, Szarvasi út 15, Nyilvántartási szám: 2.2.4/246/2004.

A közeljövőben több önkormányzati tagunk is
helyez ki olyan táblákat, amelyek jelölik,
Natúrpark tagtelepülésre érkeztek az utazók. A
táblák előállítási költségét a tagokat terheli, de
az előáliítást egyesületünk koordinálja.
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Ingyenes emlőrák-szűrés

A Békés Megyei ÁNTSZ szervezésében
városunk 45-65 éves korú női részére
megkezdődött az emlőrák szürése a
békéscsabai Réthy Pál kórházban.

A szűrésre minden érintett névre szóló
értesítést kap, melyben benne lesz a szűrés
időpontja és pontos helye.

Amennyiben az értesítőn megjelölt
időpontban valaki nem tud megjelenni, akkor
más időpontra is érvényes az értesítés. A

változásról célszerű időpontot egyeztetni a 441-
71 9-es telefonon.

Az értesítőn ingyenes utazásra jogosító
utalvány is van, melyen az utazás dátumát kell
kitölteni és úgy lehet vele utazni. A szűrés :
hétfő ‚ szerda, és csütörtökön 8,00-17,00 óra
között van.

A rák megelőzhető! Kérjük az érintetteket,
Saját érdekükben jelenjenek meg az ingyenes
vizsgálaton!

KÖZÉRDEKŰ FELHÍVÁS

Az utóbbi években belterületeken az
önkormányzatok és a lakosság jelentős
erőfeszítéseket tettek a parlagfű
visszaszorításában.

Elhanyagolt terűleteken a növényt még a
virágzás előtt meg kell semmisíteni. Ellenkező
esetben a virágporszóródást nem lehet
meggátolni. Helytelen a már virágzó növények
kézi gyomlálása vagy kaszálása, mert a nagy
tömegű virágporral való érintkezés allergiát
válthat ki. Evi két-három — kellően időzített —

kaszálással a parlagfű virágzása biztonságosan
megakadályozható. Amennyiben a

fZ5ldhasználó a mechanikai védekezést
választja, Úgy az első kaszálást a virágbimbók
megjelenése előtt 1-2 héttel kell elvégezni.
Előfordul, bogy a lekaszált példányok a
tövüknél oldalhajtásokat hoznak ugyan, de ezek
a növények már fejletlenek, gyengék maradnak,
és további kaszálással teljesen elpusztíthatók.

A hatékony gyomirtás a földalapú
támogatásoknak is feltétele. Felhívjuk ezért a
termelők és a földhasználók figyelmét, bogy a
parlagfű elleni védelemre nagyobb figyelmet
fordítsanak.

. Gyapjaslepke elleni

Az előző évben tarrágást okozó
gyapjaslepke jelentős mértékű károsítása
várható 2005-ben is. A kis hernyók néhány
napon belül a fák koronájába másznak és
megkezdik a lombozat rágását. A lombozat
kihajtásának késlekedése esetén a fiatal lárvák
táplálékkeresés céljáb6l selyemszálat képeznek,
és a szél segítségével akár több tíz kilométeres
távolságban is szétterjedhetnek, veszélyeztetve
ezáltal az erdőkhöz közeli mezőgazdasági
területeket (gyümölcsös, szőlő), közterületeket,
parkokat, üdülőövezeteket, házi kerteket.

A gyapjaslepke hernyójának szétterjedése és
károsítása ellen rovarölő készítményekkel
eredményesen lehet védekezni. A védekezés
hatékonysága szempontjából legkedvezőbb a

védekezési felhívás ;

fiatal lárvák (2. lárvastádium) ellen időzíteni a
kezelést, április utolsó hetétől május közepéig.
A hatóanyagok a táplálkozási rendszeren
keresztül, tehát a lepermetezett tomblevelek
elfogyasztásával jut a hernyók szervezetébe,
így a fák kb. 50%-os kilombosodásakor
célszerű a permetezést elvégezni a legjobb
hatékonyság céljából. Megkésett védekezés
esetén az idősebb lárvák ellen, illetve hosszan
elhúzódó, folyamatos lárvake~és esetén a
vegyes fejlődési állapotú hernyók ellen a
készítmények magasabb dózisa ad megfelelő
hatékonyságot. Közterületeken lombrágó
hernyók ellen engedélyezett rovarölő szerek:
Alsytin, Bactucid, Décis, Dimilin, Dipel, Dipel
ES, Match, Nomolt, Steward, Trebon.
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HIRDETMÉNY .

A Földművelésügyi Minisztérium elrendelte az ebek veszettség elleni kötelez
védőoltását. Felhívjuk valamennyi eb tulajdonos figyelmét, hogy a tulajdonába lév~
minden 3 hónapnál idősebb ebet az alább felsorolt napokon és időpontba
szájkosárral ellátva, pórázon, oltás! könyvvel

VESZETTSÉG ELLENI VÉDŐOLTÁS
céljából vezesse elő. Az oltás elmulasztása a veszettség terjedését segíti elő, ezért a
oltatlanul maradt ebek kiirtásra kerülnek.
Az oltás díja: 1380 Ftleb
Féregtelenítés: 100 FtIlOkg

AZ OLTÁSOK HELYE ÉS IDEJE A KÖVETKEZŐ:

Róna u. Június 7. kedd 14-16 óráig Dr. Juhász István

Vasúti mázsaház Június 8. szerda 10-12 óráig Dr. Szabó László

Maró! Kultúrház Június 6. hétfő 15-16 óráig Dr. Szász Gábor
VI. kerül.et 14.
Vasút~ mazsaház Junius 10 pentek 15-17 craig Dr Szabo Laszlo

Vasúti mázsaház Június 11. szombat 10-12 óráig Dr. Juhász István

Gázcseretelep Junius 14 kedd 14-16 craig Dr Szabo Laszlo
Korosi Csoma Sandor u
Híd u Juntus 9 csutortok 10-12 craig Dr Juhasz lstvan

Rosszerdő Június 10 pentek 17-18 craig Dr Juhasz lstvan

Borosgyán Jurnus 13 hetfo 16-17 oraig Dr Szabo Laszlo

. . .

POTOLTAS

Vasúti mázsaház Junius 25 szombat 10-12 orwg Dr Szasz Gabor

Bekes, 2005 majus ho

L Békés Város
1E~ Polgármesteri Hivatala
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Ajánljuk adónkat!

Az SZJA I %-ára jogosult szervezetek neve ás adószáma Békés városáb:~~, ~ kérték a
rnegjelentetést):

Békési Fürdőért Közalapítvány adószáma:
18386169-1-04

Körösök Völgye Natúrpark Egyesület
adószáma: 18386585-1-04.

- Alapítvány a Megújuló Tarhosért
adószáma: 19060844-1-04.

- »Alkoholmentes” Szabadidős Klub
adószáma: 18374223-1-04.
„ARANYKOSÁR” a
alapítvány
adószáma: 18375729-1-04

- „Békés Mezőgazdaságáért” Alapítvány
adúszáma: 19060947-2-04.

- Békés Városi Nyugdíjasok Erdekvédelmi
Egyesület
adószáma: 1837921! -1-04.

- Békés és Vidéke AFESZ SE
adószáma: 19976897-1-04. .

- Békési Cukorbetegek Eletmód Egyesülete
adószáma: 18373789-1-04.

- „Békési Gyermekmosoly” Alapítvány
adószáma: 1 8377381’-1-04.

- Békési Ifjúsági Sakkozásért Alapítvány
adószáma: 18383582-1-04.

- Bék~si Idősekért Alapítvány
adószáma: 18379228-1-04.

- „A Békési Könyvtárért” Alapítvány
adószáma: 19059480-1-04.

- Békési Múzeumbarátok Köre
adószáma: 11384772-1-04.

- Békési Muzsikáló Gyermekekért
Alapítvány
adószáma: 18373590-1-04.

- Békési Nebulók Alapítványa
adoszarna 18382622-1-04

- Bekesi Polgarorseg Kozhasznu Szervezet
adószáma: 18380077-1-04.

- Békési Szabadidős Lovasklub adószáma:
18379527-1-04.

- Békés-tarhosi Baráti Kör
adószánia: 19058221-1-04.

- Cigány Szabadidős Sportklub
adószáma: 19062482-1-04.

- „Diákjainkért” Alapítvány
adószáma: 18377!30-1-04.

- Dr. Hepp Ferenc Altalános Iskola
Gyermekeiért Alapítvány
adószáma: I 8373?78-1 -04.

- „Epreskerti Ovoda
Alapítvány
adószáma: 18380266-1-04

Nagyesaládos

Gyermekeiért
Alapítvány
adószáma:1 83 85694-1-04.

- Játékos Tevékenység Gazdag Óvodai
Eletért” Alapítvány
adószáma: 18378069-1-04.

- „Kállai Jenő” Alapítvány
adószáma: 1837 I 794-1-04.

- »Korona úti Ovoda Gyermekeiért
Alapítvány
adószáma: 183785 19-1-04.

- Magyar Vöröskereszt adószáma:
19002093-2-41.

- Mentálhigiénés Egyesület
adószáma: 18383953-1-04.

- Mozgáskorlátozottak Békés Megyei
Egyesület
adószáma: 19052500-1-04.

- Mozgáskorlátozottak Békés Városi
Egyesülete adószáma: 18376586-1-04.

- „Ótemető úti Óvoda Gyermekeiért”
Alapítvány
adószáma. 18377817-1-04.

- „Szakképzésért Alapítvány” adószáma:
18372537-1-04. ‘

- »Szent Lázár” Alapítvány (Lázárus)
adószáma: 18375839-2-04.

- Teleky úti Ovoda Gyermekeiért
Alapítvány
adószáma: 18383654-1-04.

- Ujvárosi Tagóvoda Mosolygó
Gyermekeiért Alapítvány
adószáma: 18387249-1-04.

- „Ultrahanggal az Egészségért” Alapítvány
adószáma: 18370346-1-04.

- Városvédő és Szépítő Egyesület
adószáma: 19052861-1-04.

Közcélú technikai számok:
- Társadalmi bűnmegelőzés: 1249
- Parlagfű-mentesítés: 1153
- Egészségjavítást célzó sporttevékenység:

1304
- Szülőföld Alap: 1311
Az egyházak teljes listáját megtalálják az
APEH Uttn utaló a 2004. évi adóbevalláshoz
című kiadványban.

„Farkas Gyula Oktatási Alapítvány”
adószáma: 18379204-l -04.
Hajnalcsillag Közhasznú
Egyesület
adószáma: 18372025-1-04.
Jantyik úti Ovoda

Gyermekekért

Gyermekciért”
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Színházi előadás

A Városi Művelődési Központban a Városi
Szí:~átszó Stúdió előadásában

2005. május 21-én, szombaton
18,00 órától bemutatásra kerül:

Szigligeti Ede: Lilimomfi című vígjátéka.

A darabot betanította Pocsaji Ildikó zenetanár,
a stúdió vezetője. Belépőjegy: 300.- Ft/fő.
Jegyek elővételben megvásárolhatók a Városi
Művelődési Központban, a Civil Szervezetek
Házában és a Nyugdíjas Házban.

Városi Gyermeknap
2005. május 29-én, vasárnap a Rendezvénytéren

Szeretettel vár minden kedves Gyermeket a
Városi Művelődési Központ a Városi
Gyermeknapra. Május 29-én 13,00-18,00 óra
között szórakoztató bemutatókat tekinthetnek
meg a kilátogatók a Szabadtéri Színpadon. A
Békési Rendőrkapitányság és a Generáli

Biztosító munkatársai jétákos Vetélkedőt
szerveznek, ahol számtalan ajándékot lehet
nyernie a résztvevőknek. Kirakodóvásár,
forgó, céllővölde és játszáhá.z is vár minden
kedves gyermeket.

Madzagfalvi felhívás

A B&kés Városi Jantyik Mátyás Múzeum
füzetsorozatában, a Békési Tékában a
Madzagfalvi Napok.ra Békési ízek címmel
szeretnénk megj elentetni egy kiadványt,
melyben a régi konyhai berendezések,
eszközök és sütés-főzési technikák
bemutatásán túl terveink szerint egy helyi
reeeptgyűjternényt is átn3rlíjtunk az
érdeklődőknek.

Várjuk olyan békési ételek leírását, a
legegyszerűbb, hétköznapiaktól kezdve az
ünnepi étkezések különféle fogásaira is
gondolva, melyek ma már kevésbé ismertek,
de elkészítésük révén színesíthetjük jelenlegi,
megszokott étrendünket.

A . leveseknek, mártásoknak, laktató
egytálételeknek, kemencében sülteknek,
tésztáknak számtalan változatát ismerték
valamikor. Egy részükre valószínűleg már
csak az idősebbek emlékeznek, hiszen

manapság ritkán kerül az asztalra gölödin
vagy kötöttgaluska leves, kevesen főznek
karimáskását, és nem számít csemegének a
pite vagy a málé sem. A kemencében sült
kenyér feledhetetlen illatára sem ébrednek
már a mai gyerekek.

Kérjük tehát, aki egy-egy régi békési ételt
szeretne megörökíteni ily módon, írja le a
készítési módját, illetve azt is, hogy általában
mikor készítették, mi volt az adott ételről a
családtagok véleménye.

A lejegyző nevével, lakeímével ellátott
recepteket május végéig a Bérház emeletén
lévő Békési Galériában vagy a földszinten
található Városi Könyvtárban kérjük leadni
(Békés, Széchenyi tér 4.)

A receptet beküldök fkado~ását a
szeptemberben megjelenő könyv egy-egy
példányával köszöni meg a múzeum.

Városházi Krónika. Megjelenik havonta. Kiadja: Békés Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala.
Cím: 5630 Békés, Petőfi u. 2. Tel.: 66/411-011. Internetcim: www.bekesvaros.hu E-mail
cím:varoshaza@bekesvaros.hu Felelős szerkesztő: Molnárné dr. Tarkovács Márta címzetes főjegyző.
Lapzárta: minden hónap utolsó keddjén, 12,00 óra. Nyilvántartási szám: 75.998-1997. Terjeszti:
Magyar Posta Rt., Békés. Készült újrafelhasznált papírból a TYPO Bt. nyomdájában 8 800
példányban. Cím: 5630 Békés, Szarvasi út 15. HU ISSN 1419-7146.


