
INGYENES 2010. MÁRCIUS XIII. ÉVFOLYAM 1. SZÁMWWW.BEKESVAROS.HU

VárosháziVárosházi
krónikakrónika

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓJA

Kiegyensúlyozott a 2010. évi költségvetés
Elfogadta Békés Város Képviselõ-

testülete a város 2010. évi költségvetését,
melynek fõösszege minden korábbi évnél
nagyobb, 5,3 milliárd forint. 
A fõösszeg elõzõ évhez viszonyított

növekedését a számos fejlesztés okozza,
melyek jelentõs részét Európai Uniós pá-
lyázatokon nyertük.
A város mûködésére kapott támoga-

tás viszont jelentõsen csökkent, így keve-
sebb pénz jut az egészségügyre, az óvo-
dákra és iskolákra, a kultúrára és a sport-
ra. Ezért az intézmények 82 millió forint,
míg a polgármesteri hivatal 14 millió fo-
rint elvonásban részesül.
Takarékoskodnunk kell minden terü-

leten. Kevesebb jut energiára, útiköltség-
re, telefonra, papírra stb. de kevesebb jut-
tatást kapnak a dolgozók és csökken a ki-
adványokra, nyomtatványokra fordítható
összeg. A helyi postázást saját közmunká-
sainkkal látjuk el. Szerényebb körülmé-
nyek között tartjuk meg a rendezvényein-
ket, csökken a város fenntartására, azaz
parkosításra, takarításra, locsolásra fordít-
ható összeg. A takarékos gazdálkodás
mellett csak a legfontosabb és halasztha-
tatlan karbantartásokat, renoválásokat, ja-
vításokat tudjuk elvégezni. Lapunk 2. és
3. oldalán részletesen beszámolunk azok-
ról az intézkedésekrõl melyekkel az or-
szágos pénzügyi válság Békésre begyûrû-
zõ hatását mérsékelni fogjuk. 
A stabil alapokon nyugvó helyi költ-

ségvetés kialakítása nem kis erõfeszítést
igényelt szakembereinktõl, célunk a ter-
vezéskor mindenekelõtt a mûködõképes-
ség megõrzése és a megkezdett fejleszté-
seink továbbvitele volt. 

További válságkezelési intézkedéseink:
– Saját – közmunkásokból álló – pos-
tázó csoport kialakítása
– Munkakörök összevonása, nyugdíj
elõtt álló alkalmazottal Prémium
Évekbe való bevonása
– Intézményeinkkel közös élelmiszer
beszerzés
– Megyével közös gázbeszerzés

– A kötvényhozam bevétel egy részé-
nek tartalékba helyezése
– A lakossági adósságrendezési prog-
ram kibõvítése
– Szociális alapon a kommunális adó
mérséklésének lehetõsége
– A fejlesztések önerejéhez EU önerõ
alap megpályázása

Fejlesztésekkel a válság ellen
Minden megszorítás ellenére is vál-

lalnunk kell olyan, számunkra nem köte-
lezõ feladatokat, melyek a helyi társada-
lom számára fontosak. Ma mintegy 1500
kisebb-nagyobb rendezvényt szerveznek
civil szervezetek vagy mûködnek közre a
szervezésben önkormányzatunkkal. Ezt
az elért eredményt és sportszervezeteink
mûködését idén is meg kell õriznünk.
Biztosítani fogjuk Békés nagyrendezvé-
nyeinek költségeit is. 
Azért, hogy a legjobban rászorultakat

segíteni tudjuk, hogy enyhítsük a lakos-
ság nehézségeit, többet költünk idén szo-
ciális támogatásra. Ez 2009-hez képest
20 %-al több pénzt jelent, összesen pedig
495 millió forintot tesz ki.   
Kiemelt célunk, hogy megkezdett

vagy megnyert beruházásainkat végigvi-
gyük és megvalósítsuk. Békés a megye
negyedik legnagyobb városa, annak név-
adó települése, ebben a nagyon rövid
2013-ig tartó pályázati idõszakban mikor

tehetünk településünkért, meg kell ragad-
nunk minden lehetõséget, hogy fejleszté-
seinkkel a megye élvonalába kerüljünk. 
A Békési Uszoda már elkészült, idén

a fejlesztések sora folytatódik a Dr. Hepp
Ferenc Tagintézmény teljes felújításával,
mely elõreláthatóan szeptemberre készül
el illetve átadjuk a vállalkozóknak a Vál-
lalkozói Centrumot is. Nyárra elkészül-
het az uszoda mellett a sokak által várt új
10×10 méteres termálmedence. 
A fejlesztések eredménye: Békés tu-

risztikai vonzerejének növekedése, a vál-
lalkozások feltételeinek javítása, melyek
együtt új munkahelyeket fognak eredmé-
nyezni. A fejlesztések energiatakarékos
üzemeltetésével, az új alternatív energiák
elõtérbe helyezésével több 10 millió fo-
rint megtakarítást érhetünk el. 
Tehát elmondható, hogy a beruházá-

saink elsõ lépést jelentenek a város növe-
kedésorientált pályára állításában. A
költségvetési egyensúly és a fejlesztések
megvalósítása érdekében idén elsõsorban
útépítésre adunk be pályázatot, illetve
olyan projektekre, melyek 100 %-os tá-
mogatottságúak.

Izsó Gábor polgármester

Az állami megszorítások ellenére stabil Békés idei költségvetése

Méltó növekedési pályára állhat városunk

BÉKÉS 2010-BEN MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSAI
PÁLYÁZAT NEVE TÁMOGATÁS ÖSSZEGE ÖNERÕ ÖSSZEGE ÖSSZESEN
Békési Inkubátorház 150 000 000 Ft 150 000 000 Ft 360 000 000 Ft
Dr . Hepp Ferenc Tagiskola felújítása 494 591 445 Ft 54 954 605 Ft 549 546 050 Ft

Az önerõ 50%-át megnyertük!     
Békés, 470 sz.  fõút - 4644. j. út becsatlakozásánál
körforgalmú csomópont kialakítása 42 754 915 Ft 18 323 535 Ft 61 078 450 Ft
Új bölcsöde építése 197 755 703 Ft 12 748 297 Ft 210 504 000 Ft
Békés-Békéscsaba kerékpár út III.  ütem 104 805 000 Ft 18 495 000 Ft 160 300 000 Ft
Békés Malomasszonykerti lakóövezet szennyvízvezetékének építése 37 896 400 Ft 6 687 600 Ft 44 584 000 Ft
Oncsai szennyvízvezeték kiépítése II.  ütem 12 750 000 Ft 2 250 000 Ft 15 000 000 Ft
Újjáéledõ Dánfoki Üdülõközpont 19 547 153 Ft 3 449 498 Ft 22 996 651 Ft
Békés Városi Rendelõintézet parkolójának felújítása 6 691 718 Ft 1 180 892 Ft 7 872 610 Ft
Rákóczi úti járda közbiztonsági célú fejlesztése 7 472 183 Ft 1 318 622 Ft 8 790 805 Ft
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Önkormányzati posta
csoport kézbesíti 
a jövõben 
a hivatalos leveleket
Már a korábbi években is foglal-

koztatott kettõ, alkalmanként három
kézbesítõt Békés Város Polgármesteri
Hivatala a meghívók, tájékoztatók he-
lyi kézbesítésére, de idén már a duplá-
ra növelt létszámú postakülönítmény
kézbesíti a tértivevényes adóértesítõ-
ket, a mozgáskorlátozottak határozata-
it és a szociális csoport hivatalos leve-
leit is. A korábban alkalmazott 2-3 fõ
helyett mostantól, egy szakképzett
dolgozó vezetésével irányítják a hiva-
tali levelezést, mellyel számítások sze-
rint a tavalyi 11 millió forint postakölt-
ségbõl több millió forintot meg lehet
spórolni. 
A postázók délelõtt 10.00 órától es-

te 18.00 óráig dolgoznak, mûködésük-
rõl a rendõrség is tájékoztatást kapott, a
helyi lakosok pedig az eredeti pecséttel
és aláírással ellátott igazolványból álla-
píthatják majd meg, hogy hivatalos
személlyel van dolguk. 

15 fõ létszámleépítését
kezdeményezte
az önkormányzat
intézményeinél
Nehéz döntést hozott a békési ön-

kormányzat, amikor a polgármesteri
hivatalban és az intézményeinél össze-
sen 15 fõ létszámleépítését kezdemé-
nyezte. Az alkalmazottak munkájának
megszûnése részben Prémium Évek
program keretében, részben nyugdíja-
zással történt.  A polgármesteri hivatal-
ban összesen 5 álláshely szûnt meg. A
Békési Kistérségi Iskolában 6 fõ peda-
gógus illetve egy könyvtárosi álláshe-
lyet érintett a leépítés. A városi könyv-
tárban szintén 1 fõ lép be a Prémium
Évek Programba, míg a Békés Városi
Jantyik Mátyás Múzeumban 1 fõvel
csökken a létszám. 

Olcsóbb lesz a fûtés
az önkormányzati
intézményekben
Közös gázbeszerzés révén 10%-os

gázárcsökkenést ért el az önkormány-
zat.
Olcsóbb szolgáltatótól veszi a

földgázt Békés, miután csatlakozott a
megye által kezdeményezett és több
önkormányzat által is kedvezõnek
ítélt földgázbeszerzési lehetõséghez.
A közös közbeszerzés révén jobb tár-
gyalási pozícióval sikerült elérni egy
csökkentett árat, így a békési önkor-
mányzati intézmények fûtésszámlái
mintegy 10 %-al kevesebbe fognak
kerülni. Sajnos ezt a lehetõséget csak
az úgynevezett nagyfogyasztók hasz-
nálhatják ki, a lakossági fûtésszámlák
csökkentésére nincs ebben a konstruk-
cióban lehetõség.
A közös közbeszerzés egy éves idõ-

tartamra szól, így annak lejárta után is-
mét helyi testületi döntés kell a folyta-
táshoz. A békési önkormányzat nem
csak a földgáz áránál, hanem a villa-

mos energia beszerzésnél is áttekintet-
te a költségcsökkentés lehetõségeit, de
jelen piaci helyzetben ezen a területen
nem lehetett megtakarítást remélni.

Önkormányzati
intézményekkel közös
élelmiszer beszerzés
Közbeszerzési eljárás keretében vá-

lasztja ki a békési önkormányzat a pol-
gármesteri hivatal és a többi önkor-
mányzati intézmény konyhai nyers-
anyagainak beszállítóit. Az eddigi gya-
korlatot felülvizsgálva közösen, ol-
csóbb áron kaphatják meg a békési ön-
kormányzati konyhák az étkezéshez
szükséges alapanyagokat. A várt meg-
takarítás itt is jelentõs lehet tekintve,
hogy évente kb. 130 millió forintot tesz
ki az önkormányzati konyhák nyers-
anyagköltsége. Az elképzelések szerint
egyenlõre egy évre szólna a pályázati
kiírás, így újabb pályáztatás elõtt átte-
kinthetõ a rendszer hatékonysága, a ka-
pott alapanyagok minõsége. 

(Folytatás a 3. oldalon)

Válságkezelés Békésen
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Válságkezelés Békésen
(Folytatás a 2. oldalról)

Bõvült Békés város 
adósságkezelési
szolgáltatása
A vízdíj hátralék mellett a jövõben

áramdíj elmaradásra is igénybe vehetõ
Békés város adósságkezelési szolgálta-
tása. 
Egy éve vezette be a békési önkor-

mányzat a vízdíj hátralékkal rendelke-
zõk megsegítésére az adósságrendezési
szolgáltatást. Az elmúlt idõszak tapasz-
talatai alapján 2010-ben a vízdíj mel-
lett az áramszámla rendezésére is
igénybe vehetõ a lehetõség. A jogsza-
bályi változások miatt is módosult a
helyi rendelet. A támogatás maximali-
zált mértéke nõ, így az adósság 75 szá-
zaléka, de legfeljebb háromszázezer
forint igényelhetõ. A programban való
részvétel feltétele a helyi családsegítõ
központ tanácsadójával való elõzetes
együttmûködés. Ez a korábbi három
hónapról egy hónapra csökkent 

Ki veheti igénybe a szolgáltatást?
– Akinek legalább hat havi és mini-
mum 50 000 forint víz-, illetve
áramdíj tartozása van vagy a köz-
üzemi díjtartozása miatt a szol-
gáltatást kikapcsolták.
– Akinek a háztartásában az egy
fõre jutó havi jövedelem nem ha-
ladja meg a 42 750 forintot,
egyedül élõ esetében a 57 000 fo-
rintot.
– Aki a településen elismert mini-
mális lakásnagyságot és minõsé-
get meg nem haladó lakásban la-
kik.
A fennálló adósság 25 százaléká-

nak megfizetése a programban résztve-
võt terheli, ez történhet egy összegben
és 18 hónapos részletfizetéssel is, mely
6 hónappal meghosszabbítható. Ugyan
ezek a feltételek vonatkoznak az adós-
ság rendezésére kapott 75 százalék tá-
mogatásra is. A további feltételekrõl a
polgármesteri hivatal igazgatási osztá-
lyának szociális ügyintézõinél lehet ér-
deklõdni.

A szociálisan rászorult
lakosok támogatást 
kérhetnek a kommunális
adó megfizetéséhez
Városunk területén évente megköze-

lítõen 7000 tonna hulladék keletkezik,
melyet 2009. július közepéig bárki le-
rakhatott a helyi hulladéklerakó telepen
- egészen annak bezárásáig. Jelenleg a
megyében összesen két hely, Békéscsa-
ba és Gyomaendrõd fogadhat más tele-
pülésrõl hulladékot, a 35 kilométeres tá-
volság ellenére a gyomai teleptõl kedve-
zõbb árajánlatot kapott az önkormány-
zat. A naponta többször forduló teher-
gépkocsik útjainak és a hulladék ártal-
matlanításának többletöltsége jelentke-
zik a kommunális adó fizetendõ össze-
gében, mely 2010-ben 15 000 forint. 
A szemét súlyával együtt nõ a

kommunális adó díja:
A szemétszállítás díjainak emelke-

dése növeli a kommunális adót Béké-
sen, ez ellen tett intézkedéseket Békés
Város Képviselõ-testülete. Mintegy 5
millió forintot különített el a 2010. évi
költségvetésében az önkormányzat arra
a célra, hogy rászorultsági alapon tá-
mogassa a kommunális adót fizetni
nem tudók körét. 

Az önkormányzat a kommunális
adó 50 százalékát vállalja át azoknál,
akik a megfizetéssel kapcsolatban ke-
rülnek nehéz anyagi helyzetbe. A tá-
mogatás egy adóévre szól, a kérelme-
ket az adott évre vonatkozóan március
16-tól április 15-ig lehet benyújtani az
erre a célra rendszeresített forma-
nyomtatványon, mellékelve a jövede-
lemnyilatkozatot. A támogatást meg-
ítélõ Egészségügyi és Szociális Bizott-
ság ezeken túl a döntésnél figyelembe
veszi a hivatal nyilvántartásának ada-
tait is. Nem nyújtható támogatás an-
nak, aki vagy akinek családja lakás-
fenntartási támogatásban részesül.  Az
igénylõ egy fõre jutó havi jövedelme
család esetén nem haladhatja meg a 42
750 forintot, egyedülálló esetében az
57 000 forintot. Feltétel továbbá, hogy
az önkormányzati adóhatóságnál hát-
ralékkal ne rendelkezzen az ügyfél.
Azok, akik nem esnek a helyi szo-

ciális rendelet hatálya alá, de gondot
okoz nekik a kommunális adó megfize-
tése, egyedi kérelemmel méltányossági
alapon kérhetik az összeg részletfize-
tését vagy fizetési haladékot. A kére-
lem illetékköteles, de jövedelem alap-
ján költségmentes is lehet.
(További információt a polgármes-

teri hivatal hatósági osztályán lehet
kérni.)

Komposztáljon Ön is a szemét
súlyának csökkentéséért! 

Minden 1 kilogramm hulladék meg-
spórolásával 70–80 forinttal csök-
kenne a város egészének éves sze-
métszállítási díja. Sok kicsi tehát
ebben az esetben is sokra megy. 
A tavaszi idõszak kezdetével

megnõ a zöldhulladék mennyisége
a háztartási kukákban. A házi kom-
posztálás elterjedésével a kertes há-
zak háztartási szemetének súlya
mintegy 30%-kal csökkenhetne. Te-
gyen Ön is a szemétszállítás díjának
csökkenéséért!
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Erdõs Norbert or-
szággyûlési képvise-
lõ a helyzet komoly-
ságára tekintettel
még az utolsó parla-
menti napon is kér-
dést intézett a szak-
tárcához a csökkent
munkaképességûek

ügyében. A kérdés elõzménye az volt,
hogy a legrászorultabb réteg foglalkoz-
tatói január 19-én értesültek arról, hogy
teljes ellentmondásban a pályázati ki-
írással és a befogadott pályázatokkal, az
elõirányzott támogatásoknak a legtöb-

ben csak egy-kétharmadát kapták meg.
A támogatás ilyen drasztikus és számos
jogi kételyt ébresztõ megvonásával tel-
jes foglalkoztatási struktúrákat rombol-
tak szét, erkölcsi és szakmai elvek tucat-
jait felrúgva. Erdõs Norbert ebbõl kifo-
lyólag fordult immáron sokadszorra
kérdéseivel a szaktárcához még az utol-
só napon is.
Aképviselõ kérdéseire Kórózs Lajos

államtitkár a következõket válaszolta: 
A csökkent munkaképességû embe-

reket nem feltétlenül a szabad munka-
erõpiacra szeretnénk kirakni, hanem a
képességi szintjüknek megfelelõ hely-

zetbe hozni, sokszor csak védett munka-
helyre készítjük fel, és nem a munkaerõ-
piacot szeretnénk nehéz helyzetbe hoz-
ni, hanem segíteni a rászorulókon, akik-
nek az aktivizálása mindannyiunk érde-
ke. 
Erdõs Norbert értetlenül állt a vá-

lasz elõtt, hiszen azzal semmiképpen
segítenek a rászorulókon, ha elveszik
tõlük az egyetlen kenyérkereseti for-
rásukat, mint ahogy ez történt, hiszen
Békés megyében több mint ötven szá-
zalékos létszámleépítésre kényszerül-
tek a foglalkoztatók a kormány dönté-
sének következtében.

Tisztelt Lakosok!
Békés Város Önkormányzata nyer-

tes pályázatok segítségével az utóbbi
években több közmûberuházást hajtott,
illetve hajt végre így Dánfokon gáz-
vezeték hálózat, Malomasszony-
kertben ivóvíz- és szennyvízhálózat
míg ONCSA-n szennyvízhálózat
épült illetve épül ki. 
A hasonló jellegû fejlesztésekhez

korábban a lakosok lakossági társulá-
sok formájában csatlakozhattak, a jö-
võben viszont közmûvesítési hozzá-
járulás megfizetésével tudnak rá-
csatlakozni a rendszerekre. 
A változás oka Az épített környezet

alakításáról és védelmérõl szóló 1997.
évi LXXVIII. tv. 28. § (2) bekezdésé-
nek változása, mely szerint 2009. októ-
ber 1. óta a helyi képviselõ-testület ha-
tósági határozatban dönt a közmû-
vesítési hozzájárulás megfizetésérõl. 
Békés Város Képviselõ-testülete

2010. január 28-ai testületi ülésén
10/2010 (01. 28.) számú határozatá-
val döntött a lakosok közmûvesítési
hozzájárulásának irányadó mérté-
kekérõl, melyeket az alábbiakban
közlünk:

a. Gázelosztó vezetékhálózat létesíté-
se után:
aa/ Magánszemély által fizetendõ
hozzájárulás irányadó mértéke:
50 000 Ft/ingatlan.

ab/ Jogi személy, jogi személyiség-
gel nem rendelkezõ gazdálkodó
szervezet (a továbbiakban: nem
magánszemély) által fizetendõ
hozzájárulás irányadó mértéke:
50000 Ft, 4 m3/óra fogyasztá-
sig.

b. Ivóvízhálózat létesítése után:
ba/ Magánszemély által fizetendõ
hozzájárulás irányadó mértéke:
10 000 Ft/ingatlan, melytõl a
Képviselõ-testület egyedi ható-
sági határozatban eltérhet.

bb/ Nem magánszemély által fize-
tendõ hozzájárulás irányadó
mértéke: 20 000 Ft, 1 m3/nap
fogyasztásig, melytõl a Képvi-
selõ-testület egyedi hatósági
határozatban eltérhet.

c. Szennyvízcsatorna hálózat létesí-
tése után:
ca/ Magánszemély által fizetendõ
hozzájárulás irányadó mértéke:
60 000 Ft/ingatlan, melytõl a

Képviselõ-testület egyedi ható-
sági határozatban eltérhet.

cb/ Nem magánszemély által fize-
tendõ hozzájárulás irányadó
mértéke: 120 000 Ft, 1 m3/nap
igénybevételig, melytõl a Kép-
viselõ-testület egyedi hatósági
határozatban eltérhet."

FIGYELEM! Részletfizetési lehetõség.
A közmûvesítési hozzájárulás ka-

matmentesen, részletfizetéssel is
megfizethetõ. Egyedi esetekben lehe-
tõség van a befizetett összeg után, A
magánszemélyek közmûfejlesztési
támogatásáról szóló 262/2004. (IX.
23.) Korm. rendelet értelmében tá-
mogatás igényléséhez. Errõl az aláb-
bi elérhetõségeken részletes tájékoz-
tatást adunk az érdeklõdõknek.
A kérelem letölthetõ a

www.bekesvaros.hu városi honlap Do-
kumentumtárának Nyomtatvány link-
jérõl vagy személyesen átvehetõ a pol-
gármesteri hivatal Mûszaki Osztályán.
Kérdéseikkel, kérelmükkel Békés Vá-

ros Polgármesteri Hivatalának Mûszaki
Osztályát kereshetik meg személyesen a
Petõfi u. 2. szám alatt vagy telefonon a
66/411-011/163-as melléken.

FÓKUSZBAN A PARLAMENT: az országgyûlési képviselõ kérdez
Erdõs Norbert újabb felszólalása

a csökkent munkaképességûek ügyében 

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ

A közmûvesítési hozzájárulás megállapításáról
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A békési inkubátorház - Vállalkozói
Centrum folyamatosan várja a vál-
lalkozók jelentkezését még kiadatlan
irodáira, mûhelyeire, raktáraira. 

Az önkormányzati beruházás 2010.
június 30-ig befejezõdik, a szükséges
hatósági engedélyek beszerzése után
várhatóan augusztustól vehetik birtokba
az épületeket a beköltözõ vállalkozók. 
Eddig 6 vállalkozó, 13 bérleti egy-

séget – azaz irodát, mûhelyet és csar-
nokot – vett bérbe az új ingatlanban. 
Az önkormányzat részérõl kétheti

rendszerességgel egyeztetés folyik a
beüzemelés folyamatáról. Az ingatlan
együttesbõl az újonnan épülõ két csar-
nok közül az egyik építése már jó
ütemben halad, a másik csarnok mun-

kálatai pedig megkezdõdtek. A régi
irodaház felújításra kerül, a lapostetõ
helyett már elkészült a magastetõ, az

épület belsejében jelenleg is folynak a
munkálatok. A beruházás összesen 360
millió forintból készül el.

Tisztelt Vállalkozók!
Új oldalon, a www.vallalkozoicentrum-bekes.hu   
olvashatók ezentúl naprakész, a vállalkozásokat

érintõ hírek, információk! 
Vállalkozás indítással, mûködtetéssel, fejlesztéssel

kapcsolatban keresse fel ÚJ honlapunkat. 
Amennyiben elsõ kézbõl szeretne

információkhoz jutni, küldje meg e-mail címét
vagy más elérhetõségét

a Vállalkozói Centrum menedzsmentje felé! 
Kérje INGYENES tanácsadásunkat!

A honlapon folyamatosan frissített információkkal
szolgálunk a Vállalkozói Centrum – Békési Inkubátor-
ház építési, kivitelezési ütemérõl.

Elérhetõség: Agrár Innovációs Központ földszinti iroda 
(5630 Békés, Kossuth u. 3., a SPAR parkolója mellett)

Domokosné Bartyik Márta intézmény menedzser
Tel: 06/20-281-55-90

E-mail: vallcentrum@invitel.hu, www.vallalkozoicentrum-bekes.hu

INGATLAN HIRDETMÉNY
Békés Város Önkormányzata pályázat útjántörténõ bérbeadásra meghirdeti a tulajdonátképezõ alábbi ingatlanokat:
Békés, Karacs T. u. 5. II. 6. (59 m2-es) lakás
A bérleti díj: 450 Ft/m2/hó
Békés, Karacs T. u. 7. II. 8. (59 m2-es) lakás
A bérleti díj: 450 Ft/m2/hó
Tarhos, Békési u.7. fsz. 8. (65 m2-es) lakás
A bérleti díj: 300 Ft/m2/hó
Békés, Kossuth u. 30. szám (41 m2-es) üzlethelyiség
A bérleti díj: 21 200 Ft/hó + áfa
Békés, Széchenyi tér 4. szám (244 m2-es) üzlethelyiség,
(volt LIBRESSÓ)
A bérleti díj: 80 000 Ft/hó + áfa
Békés, Veres Péter tér 7. szám (9. számú) garázshelyiség
A bérleti díj: 5000 Ft/hó + áfa 

Részletes tájékoztató kérhetõ
a Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási Osztályán 

(Békés, Petõfi u. 2. sz., 36-os iroda).
BENYÚJTÁSI HATÁRIDÕ: 

2010. március 10. (szerda), 16.00 óra.

Augusztustól várhatóan beköltözhetnekaz új inkubátorházba a vállalkozók 

Vállalkozói Centrum 
Békési Inkubátorház
5630 Békés, Kossuth u. 3.
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Tisztelt
Vendégeink!

Ezúton tájékoztatunk minden
kedves érdeklõdõt, hogy a
Békési Uszoda nyitva tartása a
lakossági igények növekedése
miatt 2010. március 1-tõl
meghosszabbodott.  Az új nyit-
vatartási rend szerint hétközna-
ponként egységesen minden nap
reggel hat órától nyit ki az uszo-
da. A szaunát kedvelõk is örül-
hetnek, mert hosszabb ideig lesz
nyitva márciustól immunrend-
szerünk egyik legjobb erõsítõje.
A megváltozott nyitva tartást az
alábbiakban közöljük. A belépõ-
jegyek árai nem változtak.

Nyitva tartás:
Hétköznap: 06.00-20.00
Szombat: 08.00-20.00
Vasárnap: 08.00-18.00

Szauna nyitva tartás
Hétköznap: 6.00-8.00 

és 15.00-20.00
Szombat: 8.00 - 20.00
Vasárnap: 8.00 - 18.00

Belépõjegy árak
Napi jegyek:
Felnõtt: 625 Ft
Diák, nyugdíjas: 500 Ft
Gyermek 6 év alatt: 300 Ft
Kísérõ jegy: 125 Ft

20 alkalmas bérletek:
Felnõtt: 8750 Ft
Diák, nyugdíjas: 6000 Ft
Reggeli úszóbérlet: 5000 Ft
(A 20 alkalmas bérletek egy évig ér-
vényesek)

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
a Dr. Hepp Ferenc Tagintézmény tornacsarnok
homlokzatának épület-dekoráció tervezésére

a DAOP-4.2.1/2F-2f-2009-0007 azonosítójú,
Épületkorszerûsítés és eszközfejlesztés a Békési Kistérségi Iskola 
Dr. Hepp Ferenc Tagiskolájában címû pályázat keretén belül

Hatalmas falfelületen óriási graffiti
díszíti majd a több mint félmilliárd fo-
rintból felújításra kerülõ békési Dr. Hepp
Ferenc Tagintézmény tornacsarnok hom-
lokzatát. 
Az intézmény innovatív vonását is

hangsúlyozó mûre Békés Város Önkor-
mányzata nyílt pályázatot ír ki. 
A festménynek többek között utalnia

kell az iskola sport jellegére, a névadójá-
ra és a tanulás fontosságára is, de az is
fontos, hogy a mû pozitív mondanivalót
hordozzon. 
A nyertes pályamûvet egy szakembe-

rekbõl és köztiszteletben álló személyek-
bõl álló tervzsûri bírálja el, sõt a pálya-
munkák a bírálati szakaszban nyilvános-
ságra lesznek hozva, azokra a békési la-
kosok is leadhatják szavazataikat, melyet
a tervzsûri figyelembe vesz majd. A
nyertes pályamunka készítõjét a zsûri díj-
jal jutalmazza, a fõdíj mellett számos kü-
löndíjat is odaítélnek, a legnagyobb elis-
merés azonban az alkotó részére mégis-
csak az, hogy mûve egy közintézmény
falát díszíti majd, neve pedig számos in-
terjúban, hírben megjelenhet. 
A pályázati dokumentumok, illetve a

dekorálandó felületrõl fényképek a
www.bekesmatrix.hu oldalon megtalál-
hatóak (jobb oldali menü, Dr. Hepp Fe-
renc Tagiskola ikon vagy http://bekesma-
trix.hu/index.php?contentSite=drhepp). 
Jelen pályázati felhívás megtalálható

a www.bekesvaros.hu weboldal Doku-
mentumtár menüpontjában a Közérdekû
információk között, vagy a
http://www.bekesmatrix.hu/index.php?co
ntentSite=news&itemId=36879&page=
0 oldalon is.

Az pályázatokat Békés Város Polgár-
mesteri Hivatala Mûszaki Osztályára
(5630 Békés, Petõfi u. 2.) személyesen,
postai úton vagy futárszolgálattal lehet
benyújtani 2010. április 30. 12:00 óráig
egy eredeti példányban. 

A pályázatot egy borítékban elhe-
lyezve kell benyújtani, ami tartalmaz-
za:
– a tervlapokat és  
– a pályázati adatlapot külön zárt bo-
rítékban elhelyezve.
A pályázati dokumentáció borítékjára

rá kell vezetni: "Dr. Hepp Ferenc Tagis-
kola tornaterem tervpályázat" és "A ter-
vzsûri ülése elõtt felbontani tilos.". 
A borítékon és a pályamûvön nem

szabad feltüntetni a pályázó adatait és
semmilyen más, a pályázó személyére
utaló megjegyzést sem.
A pályázatot a pályázati dokumentá-

cióban található homlokzati tervlapokra
kell elkészíteni tetszõleges technikával. 
A dokumentáció megvásárolható Bé-

kés Város Polgármesteri Hivatala Mûsza-
ki Osztályán (5630 Békés, Petõfi u. 2.)
ügyfélfogadási idõben 1000 Ft-os egy-
ségáron 2010. március 1. és 2010. április
23. között vagy igényelhetõ a következõ
elérhetõségeken: 

Kapcsolattartó:
Gyebnár Péter

pályázati csoportvezetõ
Postacím:

5630 Békés, Petõfi Sándor u. 2.
Telefon: 06/66/411-011/166-os mellék

Fax: 06/66/411-341
E-mail:

gyebnar.peter@bekesvaros.hu

Igénylés esetén a pályázati dokumentáció postai
utánvéttel kerül megküldésre.
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Több mint 212 millió forintot költött
Békés Város Önkormányzata 2009-ben
a közfoglalkoztatási program kereté-
ben arra, hogy munkát adjon a munka-
nélküli embereknek. Ebbõl az összeg-
bõl 190,5 millió forint munkabérre és
járulékaira lett kifizetve a programban
résztvevõknek, a többit eszközök be-
szerzésére, egyéb dologi kiadásokra
fordította az önkormányzat. 2009 no-
vemberéig így összesen közel hatszáz
ember foglalkoztatása vált lehetõvé. 
Az, hogy a feladatokat olajozottan

végezték el a programban résztvevõ
emberek csakis annak köszönhetõ,
hogy az önkormányzat pontosan koor-
dinálta a szervezési feladatokat, a több
száz ember mozgatását, irányítását,
eszközökkel való ellátását. 
Békés város egyik legfontosabb

célja, hogy minden munkaképes ember
számára segély helyett munkát bizto-
sítson. Sokaknak sajnos ez az egyetlen
esélyük arra, hogy munkát kapjanak,
hiszen például tavaly a foglalkoztatot-
tak közül 259 személynek csak általá-
nos iskolai végzettsége volt. Mellettük
azonban mintegy 210 szakmunkás is
lehetõséget kapott a munkavállalásra.
Az önkormányzati intézményeknél

õket szakmájuk szerint például kõmû-
vesként, villanyszerelõként, vagy szo-
bafestõként alkalmazták. 
Közmunkások mûködtek közre ön-

kormányzati épületek bontásában, elvé-
gezték az önkormányzati lakások, in-
tézmények, sportlétesítmények kisebb
kõmûves- és burkoló szakmunkáit is.
Segítséget nyújtottak az iskola-felújítás
miatti költöztetésben vagy az illegális
szemét elszállításában. Egyik legfõbb
munkaterületük a járdalapkészítés és le-
rakás volt, melybõl tavaly 23.500 dara-

bot raktak le a békési utcákban. Mind-
emellett közmunkások végzik az ön-
kormányzati területek kaszálását, a vá-
rosközpont napi tisztántartását, irányí-
tás mellett gallyazzák a fákat, illetve
egyszerûbb szóróanyagok, tájékoztató
levelek kézbesítését is ellátják. 
Továbbra is gondot jelent viszont,

hogy rövid, pár hónapos munkalehetõség
után, a munkavállalók visszakerülnek az
ellátási rendszerbe, így csak keveseknek
van kitörési lehetõségük arra, hogy tartó-
san visszataláljanak a munka világába. 

Rövid hírek – Békés Város Képviselõ-testületének üléseirõl

Közel egy évvel ezelõtt, 2009. elsõ ne-
gyedévében fogadta el a helyi képvise-
lõ-testület Békés város parkolási kon-
cepcióját. A szakmai anyag a nemzet-
közi közlekedésszervezési irányelvek
alapján készült, figyelembe véve a vá-
ros helyi sajátosságait is. 
Az egy éve elfogadott koncepció

alapján a polgármesteri hivatal szak-
emberei már a szakmai anyag alapján
pályáznak olyan lehetõségekre, me-
lyekkel javítható városunkban a parko-
lási helyzet. A képviselõ-testület által
januárban elfogadott tájékoztatóból ki-

tûnt, hogy 2009-ben a Fáy utca aszfal-
tozása történt meg pályázat segítségé-
vel, ezzel is bõvítve a piac körüli par-
kolóhelyek számát. Az idei évben de-
centralizált pályázatból rendezõdhet a
Rendelõintézet parkolóhely-bõvítése

és felújítása, illetve a Rákóczi utca ele-
jén a járda- és kerékpárút felújítása
mellett párhuzamos parkolók kiépítése
történik meg. Ezzel összesen 27,5 mil-
lió forintot fordított az önkormányzat a
parkolási gondok enyhítésére. 

Parkolási koncepció mentén tervezi
a fejlesztéseket a békési önkormányzat

Közfoglalkoztatásból kitûnõre vizsgázott Békés

Helyszín Kialakított parkolóhelyek száma Év
Békési Piac tér parkolóhelyének bõvítése 110 db 2009
Békés Városi Rendelõintézet 36 db felújítása és
parkolójának felújítása 20 új parkoló létrehozása 2010
Rákóczi úti járda közbiztonsági célú fejlesztése 10 db  2010
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Rövid hírek – Békés Város Képviselõ-testületének üléseirõl

(folytatás a 7. oldalról)
Békés Város Önkormányzata 2010-

ben is folytatja a közfoglalkoztatás meg-
szervezését. A tavalyi évhez képest átlag-
ban mintegy 100 fõvel többen dolgozhat-
nak idén 8 órás munkaidõben, összessé-

gében pedig havonta átlagban 321 fõ fog-
lalkoztatását oldja meg az önkormányzat. 
2010-ben összesen 348 millió

forintot költünk közfoglalkoztatásra ez
15,5 millió forinttal több az elmúlt évi
összegnél. 

Közfoglalkoztatásból
kitûnõre vizsgázott Békés

2009 2010
8 órában foglalkoztatott közmunkások száma 150 fõ 250 fõ
Közfoglalkoztatásra tervezett összeg 232 538 000,- 348 032 000,-

Békés Város Képviselõ-testülete három
békési utca esetében is megvitatta a for-
galmi rend megváltoztatásának lehetõ-
ségeit. A testület döntése alapján csak a
Mátra utca Tátra és a Vág utcák közötti
szakaszát minõsítette egyirányú forgal-
mú úttá a Vág utca irányába. A változta-
tásra a Békési Uszoda forgalmának
megnövekedése miatt volt szükség.
Hosszú távú lehetõségként felmerült az
utca kiszélesítésének gondolata is, ezt a
megoldást pályázat segítségével lehetne
a jövõben kivitelezni. 
Szintén a grémium elé került - la-

kossági indítványra - a Szív utca egy-
irányú forgalmú úttá minõsítése, me-
lyet végül sem a Pénzügyi Bizottság,
sem a képviselõ-testület nem javasolt.
Az indoklásnál átgondolták a képvise-

lõk az utcában lakó lakosok érdekeit
csakúgy, mint a közeli iskolában tanu-
lók hozzátartozóinak szükségszerû igé-
nyeit is. A polgármesteri hivatal szak-
emberei forgalomszámlálást végeztek a
területen mely szintén nem támasztotta
alá az egyirányúsítást. A testület dönté-
se alapján a Szív utcában 20-25 méte-
ren parkoló leálló hely létesül a közel-
jövõben.
A testület a Szõlõ és a Hõzsõ utcák

találkozásánál jelenleg található "El-
sõbbségadás kötelezõ" jelzõtábla helyet-
ti "Állj! Elsõbbségadás kötelezõ!" jelzõ-
tábla kihelyezéséhez nem járult hozzá.
(A képviselõ-testületi ülés anyagai

olvashatók a www.bekesvaros.hu inter-
netes oldalon, az Önkormányzat menü
Testületi ülések menüpontja alatt.)

Új honlapon tájékozódhatnak az Béké-
si Uszoda szolgáltatásairól az érdeklõ-
dõk. A http://uszoda.bekesvaros.hu/ ol-
dalon elérhetõ az összes szolgáltatás,
melyet igénybe lehet venni, az aktuális
árakkal. A neten szörfözõk megnézhe-
tik az új létesítmény belsõ terét is, és ha
minden igaz hamarosan innen is követ-
hetik az uszoda külsõ részére tervezett

10 x 10 méteres termálmedence építé-
sét. Izsó Gábor polgármester ígérete
szerint a nyár végén már bárki kipró-
bálhatja a hévízi gyógyvízzel egyenér-
tékû gyógyhatású békési termálvizet,
mely a békési fürdõfejlesztés második
lépcsõjét jelenti. A medencéhez már
több mint 7 millió forint lakossági fel-
ajánlás érkezett, a helyi képviselõ-tes-

tület legutóbbi döntésével pedig azt is
kinyilvánította, hogy az önkormányzat
maximum 2 millió forinttal járul hozzá
a medence megvalósításához.  
ABékési Fürdõért Közalapítvány

továbbra is várja a felajánlásokat,
melyet a következõ bankszámlaszá-
mon fogadnak: 11998707-06278340-
10000001 (Erste Bank)

Ügyeljünk útjaink
tisztaságára!

A tavaszi útellenõrzések során bebizo-
nyosodott, hogy az útburkolatok sok
helyen nagymértékben sárral szennye-
zettek. Ez többek között annak a kö-
vetkezménye, hogy sok bejáróban
nincs szilárd burkolat, illetve az úttest
melletti, szilárd burkolat nélküli szaka-
szon állnak meg az autótulajdonosok.
Problémát okoznak a földutakról fel-
hajtó mezõgazdasági jármûvek is. Az
így a kerékre kerülõ sarat az úttestre il-
letve az útalappal rendelkezõ utakra
felhordják. Míg a belterületi utakat
"csupán" szennyezi a sár, addig az út-
alapokat tönkre is teszi. 
A tavaszi idõszak beálltával éppen

ezért fokozottabban figyeljünk útjaink,
kapubejáróink állapotára. A közúti
közlekedésrõl szóló törvény (KRESZ)
értelmében a közutat beszennyezni
nem szabad! Aki az útra sarat, vagy
egyéb szennyezõ anyagot felhord, az a
biztonságos közlekedés érdekében kö-
teles azt eltávolítani, ellenkezõ esetben
büntetéssel sújtható!
Nyomatékosan felhívjuk a lakosság

figyelmét, ha szennyezõdést okoztak
az úton, fogjanak lapátot és gondos-
kodjanak annak letakarításról!

Forgalmi rend változás

Az uszoda új honlapjáról követni lehet majd a kültéri
termálmedence építését is

Lomtalanítási felhívás
A Békési Hulladékgyûjtõ Kft. 2010.
március 27-én végzi az idei lomtalaní-
tást. Megkérjük a lakosokat, hogy fe-
leslegessé vált tárgyaikat csak ezen a
napon reggel 6.30-ig helyezzék ki in-
gatlanaik elé. 
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KÉT NYERTES KÖZMUNKAPROGRAM RÉVÉN 
56 ember kap munkalehetõséget Békésen

A legjelentõsebb civil szervezetekkel folytatott megbeszélést Izsó Gábor polgármester
a közelmúltban. Az eseményen a résztvevõk átbeszélték a 2010. év legjelentõsebb ön-
kormányzati eseményeit, az együttmûködés lehetõségeit és a szervezetek tájékoztatót
kaptak a város aktuális fejlesztéseirõl is. Az elsõ ilyen jellegû egyeztetést február 26-án
követte a második, melyen további 31 szervezet vett részt. 

A civil szféra egyre erõsebb Békésen, az utóbbi három évben nagyon sok területen jó
az együttmûködés az önkormányzat és a helyi szervezetek között, ennek is köszönhetõ,
hogy 2010-ben közel 1500 kisebb-nagyobb rendezvény, civil összejövetel várja a lakosokat.  

A Román-Magyar Határmenti Együtt-
mûködési Program keretében pályázat
benyújtását indítványozta Izsó Gábor, a
KBC elnöke, melynek célja, hogy megis-
mertesse a közép-békési térség és Arad
környéke aktív turisztikai lehetõségeit a
régióba érkezõ vendégekkel. A gyulai, a
békési és a békéscsabai önkormányzat
bõvíteni kívánja az idegenforgalmi prog-
ramkínálatot, és szélesebb körben tenné
ismerté már meglévõ túraútvonalait. Ös-
szesen tizenöt tematikus túraútvonalat
alakítanának ki, amelyek az osztálykirán-
dulásoktól a csapatépítõ tréningeken
résztvevõkig kellemes idõtöltéssel szol-
gálhatna. 
Békésen tovább bõvülne a kisha-

jókikötõ felszereltsége, a Körösökre

épülve új sárkányhajót és túrakenukat
kapna a város. Békés belvárosában, az
Erzsébet ligeten áthúzódó Élõvíz-csa-
tornán mobilstég és kölcsönözhetõ vízi
biciklik szolgálnák a kikapcsolódást. 
A beadott pályázat egyik legfonto-

sabb eleme, hogy tizennyolc hónapon
keresztül két turisztikai szakember bé-

rét is finanszírozná, akiknek a munka-
helye Békés lehet. A turisztikai szak-
emberek feladata lenne a már eddig is
meglévõ, de nem kihasznált túraútvo-
nalak figyelemmel kísérése és csopor-
tok szervezése, illetve a turinform iro-
dák felé történõ kiajánlás a békési ak-
tív kikapcsolódási lehetõségekrõl. 

210 millió forintból
épülhet fel modern
bölcsõde Békésen

Új bölcsõde épül Békésen, miután a máso-
dik körben is jóváhagyták Békés Város Ön-
kormányzatának 2008-ban a Dél-alföldi
Regionális Operatív Program "Szociális
alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapel-
látások komplex-, valamint bölcsõdék
önálló fejlesztése" címû pályázati felhívá-
sára benyújtott bölcsõdei pályázatát.  
A Fábián utcába tervezett fejlesztés ke-

retében 8 db 10 fõs csoportszoba kerül ki-
alakításra, 1000 m2 beépített területen. A
projekt összköltsége 209,4 millió forint,
melybõl csupán 10 millió forint önerõ ter-
heli a várost.
Az új, modern bölcsõde kialakítására

azért van szükség, mert jelenleg a város há-
rom hasonló intézménye túlterhelt, a gyer-
mekek létszáma 120-130 %-a a maximális
befogadóképességnek. Az új intézmény a
megnyitását követõ egy év elteltével meg-
szûnik a Jantyik utcai bölcsõde. A város
bölcsõdei kapacitásának növekedésén túl
várhatóan új munkahelyek alakulnak ki il-
letve megszûnik a jelenlegi túlzsúfoltság is.
A bölcsõde üzemeltetése új, energiatakaré-
kos rendszerben történik. A beruházás még
az idei évben befejezõdik.  

MOZAIKOK Ez történt Békésen az elmúlt hónapban 

Turisztikai pályázatból finanszíroznák
két szakember bérét 

Civil megbeszélés a Városházán

Még januárban kapott értesítést Békés
városa, hogy nyert a téli-tavaszi köz-
munkaprogramra beadott kistérségi pá-
lyázat. Ennek köszönhetõen 2010. ja-
nuár 15. és június 14. között 50 fõ fog-
lalkoztatására nyílik lehetõsége a vá-
rosnak. A pályázat alapvetõ célja az
volt, hogy a regisztrált álláskeresõk,
köztük legalább 50 %-ban a rendelke-
zésre állási támogatás jogosultjai ér-
tékteremtõ munkát végezzenek a helyi
önkormányzati, vagy kistérségi célok
érdekében.
A sikert újabb siker követte, hiszen

pár napja a korábbi pályázat kiegészítõ

programja is nyert. Az újabb pályázat
keretébõl Békés mintegy 2,2 millió fo-
rint értékben további hat fõt foglalkoz-
tathat napi nyolc órában 2010. március
1.–június 14. közötti idõszakban.  
A felvállalt feladatok között mind-

két pályázat esetében a településüze-
meltetési önkormányzati feladatok el-
látása, valamint önkormányzati tulaj-
donú közös helyiségek építése, kialakí-
tása, karbantartása szerepel.
A közmunkaprogramokban Békés

mellett még négy település, Bélme-
gyer, Doboz, Kamut és Tarhos vesznek
részt. 

Újabb egy évre Izsó Gábor polgármester lett a KBC elnöke
Egy éve Dr. Perjési Klárától, Gyula polgármesterasszonyától vette át a Közép-bé-
kési Centrum (KBC) vezetését Izsó Gábor Békés polgármestere és újabb egy év
múlva 2010. év elején kellett volna továbbadnia az elnökségi helyet Vantara Gyu-
lának Békéscsaba elsõ emberének. A három város – Békés, Békéscsaba, Gyula –
által létrehozott KBC elnöki posztját ugyanis a három város polgármestere fel-
váltva tölti be. Az új elnök azonban most a régi lett, hiszen felkérésre további
egy évre ismét Izsó Gábor polgármester vezetheti a szervezetet.
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Ebédelni a piaci falatozók választékából lehet de bogrács-
ban fõtt toroskáposzta is választható. Jegyek elõvételben vá-
sárolhatók a piactéri lángossütõben 500 forintos adagáron.

KÍSÉRÕ 
PROGRAMOK:
Hagyományõrzõ játszó-
ház gyerekeknek Komló-
di Anna óvónõ vezetésé-
vel.
Húsvéti recept

csere-bere mamáknak,
tatáknak, anyukáknak és
apukáknak, gyakorló
szakácsoknak.
Kézmûves foglalko-

zások: tojásfestés, csu-
héjfonás, szalmafonás,
korongozás, húsvéti asz-
tali-dísz készítés, arcfestés, tojásgravírozás.
Jó idõ esetén légvár, lovaglás póni lovon, Dottó vonat

és íjász bemutató.

A RENDEZVÉNY TÁMOGATÓI:
Békés Városi Kulturális Központ, Derûs-ház - Békés, Szent
Lázár Alapítvány, Lazarus Kft., Rehabil Kft, Muslica Sörö-
zõ; Gazda ABC, Pákozdi Gézáné lángossütõ, Csikós Büfé,
Erdõmester Büfé, OSZI Büfé, Kérek Még Sörözõ, Drukker

Pékség, Kónya Büfé, GBBR Ve-
tõmag Üzlet, Kovács Gábor
zöldséges, Kocsor Mihály zöld-
séges, Hamburger Bár piactér,
Vitamin Porta, Írisz Virágbolt,
Varácskalács Pékség, Klári Vi-
rágbolt, Gyerkõc Divatüzlet,
Gyöngy Játéküzlet, Szöllõsi Fe-
renc Kaszinó és Kupola Sörözõ,
Szûcs Lajosné mezõgazdasági
õstermelõ. Czira László vállal-
kozó, Dudás Mihály mézeska-
lács-készítõ, Tuti Duri piactér.

Békés Város Piacfelügyelete pályáza-
tot hirdet húsvéthoz kötõdõ meseil-
lusztráció témakörben.
Jelentkezhetnek az általános iskolák alsó- és felsõ tago-

zatos diákjai és felnõttek is. 
A pályamûvek szabadon választott, de természetes

anyag felhasználásával készülhetnek.

A pályamunkákat 2010. március
22–24-ig lehet beadni a piacfelügyelet
irodájában (Polgármesteri Hivatal Bé-

kés, Petõfi u. 2., lapos tetõs épület 32. sz. iroda) alatt.
A gyõztes pályamunkák kihirdetésére a 2010. március

28-ai „Virágvasárnapi vásáron”, 11.00 órakor kerül sor. A
meseillusztrációk kiállításra kerülnek a helyszínen. 

Pályázati felhívás

PROGRAMOK:
9.00 A Korona és a Jantyik utcai óvodások mûsora
9.30 Zeneiskolások elõadása
10.00 A Belencéres Néptáncegyüttes bemutatója
10.20 Tóth Vivien citerazene és népdal mûsora
10.40 A Belencéres Néptánc-

együttes mûsora
11.00 A húsvéthoz kötõdõ me-

seillusztrációs pályázat
eredményhirdetése

11.15 Kádár Ferenc tárogató
hangszeres játéka

11.30 A Körös Citerazenekar
mûsora

12.00 Jó ebédhez szól a nóta
Csökmei Gábor és
Csökmei Gergõ közremû-
ködésével.

Meghívó
Az Úr 2010. évében,

március havának 28-ik napján, Virágvasárnapon, reggel 8 órától 13 óráig
Húsvéti Vásár lészen megtartva.

A vásár helyszínéül Békés városának piactere rendeztetik be.
A sokadalom kedvét lelheti 

mindenféle mûsor szolgáltatásában, 
legott színpad állíttatik szórakoztatásukra.
Asszonyok, lányok, férfiak sürögjetek,forogjatok a vásárra portékát hozzatok!


