
%.

Társadalmunk, s a legújabb kori magyar
történelem ünnepei közül kiemelkedik az 56-os
forradalom. A megemlékezés valamennyiünk
kötelessége, főhajtás a magyar szabadság hősei,
a magyar demokrácia megálmodói előtt.
Egyik legnagyobb nemzeti ünnepünk
alkalmából minden polgártársunkat
arra kérem, hogy újítsák meg
szívükben a nemzeti össze
tartozás érzését.

1956 eszméi ma
is időszerűek, példa
ként, élő bizonyságul
állnak mindenki előtt,
aki szívén viseli hazánk
vagy akár városunk múlt
ját, jelenét és jövőjét. Az 52
évvel ezelőtti tenni akarás,
áldozatválialás ma is időszerű.
Jól tudjuk, hogy hazánk, városunk.
sőt egész Európa komoly kihívások
kal áll szemben. Adjon erőt és hite!
most, az ünneplés pillanataiban is, hogy Békés
mindezidáig megállta a helyét, bíztassanak
mindannyiunkat közös eredményeink.

Bízom abban, hogy meg tudtuk őrizni a
közös ünneplés örömét, a közös múlt örökre

összeforrasztó tanul
ságait. Nem elég,
ha a csodára
varunk. arra,

hogy mások döntse
nek helyettünk. nem

észrevéve, hogy a meg
oldás egyénenként ben

nünk rejtezik. Önnek. neked,
nekem, egyénként kell megújul
ni, gondolkodni, cselekedni,
bátorrá lenni, emberszámba
venni a másikat, aktívnak lenni

településen, közösségekben.
Azok, akik szembe mertek

szállni az elnyomókkal, akik egy sza
bad, erős és független országot álmod

tak maguknak és nekünk, a tettek
emberei voltak. Ezt üzeni nekünk ma,

2008-ban 1956, ezen gondolatok jegyében
kívánok méltó megemlékezést minden békési

lakosnak. Kívánom, hogy ten’eikhez, terveink
hez így adjon erőt valamennyiünknek ‘56 szelle
misége.

Üdvözlettel: Izsó Gábor
polgármester

‚ .
. ‘ ‚‘

‘. ‚
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Megtörtént az ünnepélyes szerződéskötés — épülhet az inkubátorház Békésen!

Unnepélyes keretek között aláírásra került a
8tt~ktdt’ ajb’Jbe Békésen megvalósuló inkubátorház támogatási

szerződése. A Dél-alföldi Regionális Fejlesztési
‚ ‚ ‚ Ügynökség Kht. (röviden: DARFÜ Kht.)

‚1,~ a9yarc.~≤2a9 69J~t~zi tervezési igazgató-
október 8-án ünnepélyes keretek között aláírta a 300
millió forintos beruházás dokumentumait.

Mint azt lapunkban korábban megírtuk, az Uj Magyarország Fejlesztési Terv DAOP-2007-
1.1.1./A kódszámú kiirásán 150 millió forint vissza nem térítendő támogatást kapott Békés, melyből —

az önerővel kiegészítve —

inkubátorház épülhet városunkban a
meglévő és Újonnan induló
vállalkozások segítésére. A Verseny
u. 4. szám alatt felépülő komplexum .

előreláthatóan 2009 végén kerül
majd átadásra. ‚

A szerződéskötéskor a békési .

városháza nagytermében jelen voltak ‚.

azok a vállalkozók is, akik a pályázat . .

során már jelezték igényüket az
inkubátorházban bérelhető ‚

helységekre, raktárakra és irodákra. M ‘
Izsó Gábor a sajtótájékoztatón ‘ .. ‘

beszámolt a jelenle2i térségi
helyzetről, valamint hangsúlyozta a Képünkön balról Jobbra haladva: Gyebnár Péter a polgármesteri
békési kis- és középvállalkozások hivatal pályázatíró csoportjának vezetője. Izsó Gábor polgármester és

. ‚ ‚ ‚ ‚ Gun Gyongyi a DARFU Kht. tervezesi igazgató-helyettese
fej lesztesenek fontossagat. Ezt
követően Gila Gyöngyi kiemelte, ..

bogy kevés pályázat érkezik Békés megyéből a Dél-Alföldi Regionális Fejlesztési Ugynökséghez,
Békés város mégis jeleskedik az elnyert pályázatok számában és minőségében.

„Kerékpárosbarát” táblák szegélyezik városunkat a jövőben

Kerék~árosbarát Békés város öt bevezető közútján egy-egy tábla jelzi a jövőben ar Békésre látogatóknak. hogy „kerékpárosbarát” településre érkezett.

• • Békés Város 2008-ban már második alkalommal nyerte cl a megtisztelő
címet’. így jogosult az ezzel járó logó használatára is, mely ezentúl minden
Békésre vezető úton látható lesz. Településünkön jelenleg a lakosság 60%-a
használ a mindennapokban kerékpárt. a kerékpárutakkal kapcsolatos helyi

~ fejlesztéseket pedig niintaértékűnek tartják az országban..1 A 2008-as év elején a békési kerékpárutak és kerékpársávok összes
t e I e p ü I é s hossza 9725 folyóniétert tett ki, ez a szám az év ‘égére a n3ertes

pályázatoknak köszönhetően 16375 folyóinéterre nőhet.
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OKTÓBER FIAVI KIEMELT TÉMÁNK: Megújuló békési játszóterek

12 millió forintot fordít az önkormányzat a játszóterek felújítására!

Különleges, egyedi formáival az ~U. Szabó István budapesti faszobrász által ten~ezett
játszótér az Erzsébet Liget központi családi színtere volt a kilencvenes években. Az utóbbi
időben azonban a megkopött és bal&t%eszélyes jMszótéri eszközök inkább már csal’
megoldandó problémát jelentettek a szakembereknek. és aggodalmat okoztak a szülők körében.
Az Európai [ fl~Ó Szigorú előírásai miatt sem tudja kiszolgálni a jelenlegi igényeket. így
szükségessé váll egy tartósabb, biztonságosabb, és a kornak jobban megfelelő játszótér
kialakítása városunk egyik legfrekventáltabb helyszínén. A város képviselő-testületének döntése
alapján több év után most végre inegújulhat az Erzsébet ligeti játszótér.

A 2008—as költségvetésből
önkormányzatunk 12 millió forintot
különített el arra a célra, hogy a
város több helyszínét is érintő
játszótérfejlesztéseket elindítsa. A
szeptemberi képviselő-testületi
ülésen pedig már konkrét döntés is
született arról, hogy ebből az
összegből jelentős tételt, mintegy 7,5 Képünk illusitrúció
millió forintot költenek az egyik
leginkább kihasznált terület a ligeti játszótér teljes
átalakítására.

A képviselő-testület döntését megerősítette a
szabványossági felül’izsgálat jegyzőköny’e, mely minden
eszközt balesetveszélyessé nyilvánított. Korábban Felmerült a
szakemberekben a művészi értéket képviselő Játékok felújitása,
de sajnos az igen drága költségek mellett egy cég sem tudott

több é’ es garanciát vállalni a felújított eszközökért. így ezt a megoldást már korábban elvetették.

Amennyibe,’ a beérkező pályázatok találkoznak a társadalmi zsűri elvárásaival még az
idén el is végzik a munkálatokat a területen, így decemberig elkészülhet az új, minden igényt, és
több korosztályt is kiszolgáló, biztonságos játszótér.

Képünk illuvtráció

Az önkormáinzat jövő évi tervei között szerepel további négy játszótér fejlesztése. melynek
költségeit a 2009-es évi költségvetésben biztosítja a város, de a továbbiakban is keresi azokat a
~)ályázati lehetőségeket, melyek révén bővítheti a megújuló játszóterek körét.

Társadalmi zsűri is véleményezi
a pályázatokat!

Izsó Gábor polgármester
felkérésére a beérkező
pályázatokat egy társadalmi
zsűri is véleményezi.

A jelenlegi és a leköszönt
polgármester mellett műszaki,
beruházási szakemberek,
pedagógus, civil szervezet
vezetője, önkormán, zati
képviselő, gyakorló anyuka és
‚árosunk főépítésze is

formáI majd azvéleniényt
ajánlatokról.

A játszóterek felújítására elkülönített keretből fennmaradó 4,5 millió
forint is még az idén fel lesz használva.

Több játszótéri eszközzel gazdagodik a közeljövőben a Hunyadi
Téri és az Uj’árosi (Csabai Úti) tagó’oda. A két ó’oda összesen 2 millió
forintot fordíthat szabadtéri játékállományának megújítására.

További 2,5 millió forintból szépülhet ‚árosunk másik játszótere,
de a pontos helyszínt még nem határozta meg a testület. A társadalmi
zsűri javaslata, vélemén’,e itt is meghatározó lesz!



4. oldal Városházi Krónika 2008. október

ÖNKORMÁNYZATI KRÓNIKÁK

A Drága utcai jegenyenyárfák sorsa

Ezúton értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a Drága utcán található jegenyenyárfasor
igazságügyi faszakértői állásfoglalás alapján balesetveszélyessége miatt kivágásra kerül. A Fák
kivágását alpintechnikai szakemberek végzik várhatóan 2008. október 23-tó] 2008. október 28-ig. A
fakivágás miatt ezen időszakban a Drága utca szakaszosan fél- és egészpályás lezárásra kerül. A
kellemetlenségekért elnézést kérünk, megértésüket előre is köszönjük. A kivágott fákat 2009. tavaszán
hársfacsemetékkel pótoljuk.

Lombzsákok biztosítása

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a polgármesteri hivatal idén is biztosít zsákot a lomb
gyűjtésére, de a Hulladékgyűjtő Kft. bármilyen más műanyag zsákban is elszállítja az összegyűjtött
lombot, füvet. A háztartásonként átvehető Zsák mennyisége kertes házak esetén 5 db, míg
tömbépületeknél lakásonként 1,5 db. Az egy-egy tömbépületre jutó, összesen igényelhető lombzsákot
a közös képviselő is átveheti a telephelyen. A zsákok 2008. október 9-től vehetők át, munkanapokon
8.00—12.00 óráig a Békés, Verseny utca 4. szám alatt a Hulladékgyűjtő Kft. teleplielyén.

Játszótérért játszott a város

Lezárult a „Főzzön 8 játszóteret!” program, ahol az egyik ételízesíő márka vonalkódjait kellett
gyűjteni, s a játék végeredményeként 8+1 település örülhetett egy-egy új, modem játszótérnek. Békés
is kiváló aktivitással vett részt a játékban, százhárom pályázattal nevezett a települések versenyében,
ám Fortuna istennő idén másoknak kedvezett. Több mint hetvenötezer pályázatból került kihúzásra a
kilenc nyertes település Tiszalúc, Tokod, Tolcsva, Nagyhegyes, Szurdokpüspöki, Martfű. Görbeháza,
Héhalom és Drávapiski. Különösen az óvodák, a bölcsődék és a baba-mama klubok vették ki aktívan
részüket a vonalkódok gyűjtéséből. A játék 2009-ben is folytatódik, s talán ez a lelkesedés nem
lanyhul annak ellenére sem, hogy idén Békés nem nyert, ám a szomszédos Békéscsaba és Gyula
városokat maga mögé utasította.

„Virágos Békés”

Meghozta döntését az elsó .‚Virágos Békés” környezetszépítő verseny zsűrije. A Békési
Faiskola Kft. tulajdonos-ügyvezetője elnökletével és a „Nefelejcs” Kulturális és Hagyományőrző
Közhasznú Egyesület két tagjával értékelték a beküldött pályaműveket. Több kategóriában mintegy
félszáz nevezés érkezett a polgármesteri hivatalba. A szebbnél szebb lakókörnyezetek örömmel
töltötték cl a pályázat megálmodóinak lelkét, sok ember számára fontos az ápolt, rendezett kömyék. A
X. Madzagfalvi Napokon vehették át díjaikat, a polgármesteri hivatal elismerő okleveleit, a Békési
Faiskola Kft. által felajánlott vásárlási utalványokat és a „Nefelejcs” Kulturális és Hagyományőrző
Közhasznú Egyesület különdíjait.

A pályázatra érkezett gyönyörű fotók immár a polgármesteri hivatal földszinti folyosóját
díszítik. Jövő tavasszal is nieghirdetésre kerül a verseny bízva abbaű, hogy a jelentkezők száma
évről évre nő, és a békési polgárok számára is egyre fontosabbá válik környezetük ápolása,
széppé tétele.

‚‘fo!v’arós a 7. oldalon!
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Rövid hírek a képviselő-testületi ülésről

2008. szeptember 30.
Békés Város Képviselő-testületének

soros ülése

Egységes utcanév és házszámtáhlák

Hosszú előkészítés titán Békés Város
Képviselő-testülete új rendeletet fogadott cl
legutóbbi ülésén a „Közterületek,
telepiilésrészek elnevezéséről. azok jelöléséró’l.
a hózszótnozós rendjéről, valamint a művészeti
alkotósok közterületi elhelyezéséről “.

A rendelet egyik legFontosabb eleme az
egységes megjelenésű utcanév és
házszámtáblák külső megjelenésének pontos
szabályozása. A szakemberek által elfogadott
végleges megjelenítés megfelel a
hagyományos, fehér alapon piros szegéllyel,
zöld betűvel ellátott zománcozott táblák
tipográfiájának. Jelenleg az ingatlanok 60%-án
ilyen táblák vannak kihelyezve. Ott, ahol ettől
eltérő táblák találhatók, önkorn~ányzatunk a
2009-es évtől kezdődően öt év alatt, a
költségvetése terhére vállalja az első ilyen
típusú tábla költségeit.

Az utcanévtáblák a jövőben
tájékoztatást adnak arról is, hogy az adott
közterület melyik településrészhez tartozik.
A rendelet teljes tartalmával a Városházi
Krónika következő számában részletesen
foglalkozunk, mellékelve a
településrészekhez tartozó utcák listáját.
Ezúton kérünk minden békési lakost, hogy a
véglegesítés ás a táblák elkészítése előtt
jelezze a polgármesteri hivatal felé, ha téves
besorolást tapasztal.

Jónak mondható
városunk környezeti állapota!

Az előterjesztések között két anyag is
foglalkozott városunk környezeti tényezőivel.
Az első egy beszámoló volt a 2007-es
környezeti állapotról.
Önkormányzatunkat törvény kötelezi arra, hogy
illetékességi területén elemezze és értékelje a
környezet állapotát, de mivel ehhez szükséges
mérőhúlózat nem áll a hivatal rendelkezésére’
így a levegő, a víz és a hullagazdálkodús
területén más intézmények adataira
támaszkodtak szakembereink. Az előteijesztés
részletesen Foglalkozik a levegő-. és

vízmi nőséggel, a hufladékgazdál kodás
témakörével, az illegális hulladéklerakással, az
artézi kutak állapotával, illetve a virágok és a
fakivágások témáival. Összességében a
beszámoló megállapította, bogy a környezeti
állapot jó városunk területén, és alapvetően
nem változott a helyzet az elmúlt évekhez
képest.

Békés város környezetvédelmi
programjának felülvizsgálata is
előterjesztésként szerepelt a testületi ülésen. A
programot még 2004-ben fogadta el a testület,
és kétévente felülvizsgálja a hat intézkedési
alprogramot, azaz azt, hogy mennyire sikerült
tartani az előzetesen vállalt célokat és
intézkedéseket. A képviselők elégedetten
nyugtázták, hogy a vártnak megfelelően
teljesültek az alprogramok. Városunk
környezetvédelmi programja a 2008-as évvel
lezárul, s miután a Parlament elfogadja az új
Nemzeti Környezetvédelmi Programot, azzal
összhangban kerül majd kidolgozásra egy új, 6
éves ciklust felölelő program — előreláthatóan a
2009-es év elején. A két előterjesztés, illetve a
hozzájuk tartozó dokumentumok teljes
teijedelmükben a www.bekesvaros.hu
‘veboldalon olvashatóak.

Közel másfél év alatt 34 beadott pályázat

A képviselő-testület Június 26-i ülésén
már foglalkozott a 2007—208-ban beadott
pályázatokról szóló beszámolóval, ám akkor
Úgy döntött, hogy a kimutatásban külön kell
kezelni azokat a projekteket, melyek más
városokkal közösek, illetve pontosan meg kell
határozni ezen esetekben a városunkra eső
költségeket. Az azóta eltelt időszakban Békés
további sikeres pályázatokat nyújtott be, így
ezekkel is bővült a kimutatás.

A grémium által most elfogadott
tájékoztatóból kiderült, hogy az elmúlt, közel
másfél év alatt 34 pályázatot adott be a város.
Jelenleg 18 nyertes pályázattal, közel 1 milliárd
150 millió forint támogatás érkezik
városunkba. melyhez közel 300 millió forint
önerőt kell Békésnek felmutatnia. Még további
8 pályázatunk van bírálat alatt. A pályázatokat
tartalmazó tételes kimutatás megtekinthető és
letölthető a www.bekesvaros.hu weboldalról,
az előeijesztések közül.
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Rövid hírek a képviselő-testületi ülésről
folytatás

Tájékoztató „A hidak városa” kötvény
kezeléséről

A város vezetése időről-időre
tájékoztatást ad a városunk által kibocsátott 2
milliárd forint értékű .‚A hidak városa” nevű
kötvény kezeléséről. Ez alkalommal a
képviselő-testületi ülésre meghívást kapott a
Budapest Priv-Invest Kft. ügyvezetője, aki a
kötvényforrás eddigi pénzügyi műveletcinek
eredményéről tájékoztatta a grémiumot. Mint
Ismeretes. városunk a kibocsátott kötvényt
teljes egészében leköti és csak a tiszta kamat
hasznot fordítja a Város fejlesztéseinek
önerejére. A budapesti cég igen sok
önkormányzat munkáját segíti, Így az
országban összesen 55 milliárd forintnyi
kötvény befektetését segítik tanácsaikkal. A
beszámolóból kiderült, hogy a 2008-as
költségvetésbe eredetileg tervezett 62 millió
forint tiszta haszon már most teljesült, így a
következő hónapok lehetséges hozamai plusz
bevételt jelentenek.

Új bizottsági tagok tették Ic az esküt

Lemondott külső bizottsági tagságáról
Mekis András, így az Ügyrendi, Lakásügyi és
Közrendvédelmi Bizottságban a jövőben
Csibor Géza veszi át a helyét.

Az Egészségügyi és Szociális
Bizottságban Koppné dr. Hajdú Anikó kapott
bizalmat ugyanebben a szerepkörben.
Mindketten Békés Város Képviselő-testülete
előtt tették le az esküt.

Szabályozva lett a parkolóhely megváltás

Rendelet szabályozza a jövőben a
parkolóhely megváltást, mely az Országos
Településrendezési és Epítési
Követel ményekről szóló kormányrendelethez
igazodik. A helyi szabályozás tételesen
felsorolja, milyen építmény esetén (lakás.
üdülő, vendéglátóhely, szálláshely, iskola stb.)
mennyi gépkocsi elhelyezéséről kell telken
belül gondoskodni. Amennyiben az építtető ezt
telken belül nem tudja megoldani. Úgy a
parkolóhelyet meg kell váltania. A megváltás
összege gépjárművenként 200.000 Ft, melyet
az önkormányzat külön alszámlán kezel, s
melyből úgynevezett Parkoló Alapot hoz létre.
A részletes szabályozás iránt a polgármesteri
hivatal építéshatóságán lehet érdeklődni.
(A képviselő.testületi ülés anyagai olvasJzatók

ivww.bekes varos.hi’ internetes oldalon, az
Onkormányzat menü Testületi ízlések
inenüpontja alatt.) .

Fókuszban a Parlament: az országgyűlési képviselő kérdez

Erdős Norbert: „Vizsgálják meg a forgalomkorlátozás lehetőségét a 470-es főút
Békés városát érintő szakaszán!”

Erdős Norbert országgyűlési képviselő „Van-e lehetőség a teherforgalom
korlátozására, kivéve persze a célforgalmat?” címmel kérdést intézett Dr. Szabó
Pál közlekedési miniszterhez. A kérdésében kiemelte, hogy az említett üt a megye
egyik legforgalmasabb útszakasza, és gyakorlatilag Békés város szívén fut
keresztül. Az átmenő teherforgalom számtalan kellemetlenséget okoz a városlakók
számára. Az űt menti lakások értéke csökken. ajtóik, ablakaik megsüllyednek, nem
is beszélve az állandó zajról és a balesetveszélyről. Ezért lenne célszerű a
teherforgalom korlátozása az említett útszakaszon. Hosszabb távon uz igazi
megoldást az elkerülő út jelentené, de addig a korlátozás is megteszi.

A miniszter válaszában kiemelte, hogy az említett útszakaszon a forgalom
az utóbbi években mintegy 20%-kal csökkent, amióta a 47-es főút nyomvonalát áthelyezték. A
miniszter azt válaszolta, hogy amennyiben a 47-es főút Mezőberény-Békéscsaba útszakaszának
felújítása 2009-re elkészül, akkor megvizsgálják a forgalomkorlátozás lehetőségét. Lehet, hogy
csökkent a forgalom, de ezt a békésiek nem Így élik meg. Számukra a forgalom szinte elviselhetetlen.
Ezért szükséges az említett kor átozás. A képviselő emellett kezdeményezte, hogy a Zeneiskolánál
fessenek fel zebrát, mivel ott korábban is volt, és szükséges lenne. Erre a kérdésre még nem kapott
választ, így az függőben van.
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„Virágos Békés” tb/v’cuás a 4. oldalról!

A sivőztesek: Virágos udvar—virágos ház kategóriában 1. helyezett Hidvégi Judit, 2. helyezett
Feketéné Lipcsei Anikó, 3. helyezett Ruczné Buda Ilona es Püski Gábor. Ingatlan előtti közterület
kategóriában I. helyezett Szabó Zohánné, 2. helyezett Pap János, 3. helyezett Kovács Márta és Fehér
Imre Virágos balkon—veranda kategóriában két győztest hirdettek: L helyezett Rabatinné Saiben
Edit, 2. helyezett Molnár Zita.

A Baky utcai Ovoda a Békési Faiskola K&. ktilöndíját kapta Virágos Közintézmény
kategóriában. A „Nefelejcs” Kulturális és Ha2yományőrző Közhasznú Egyesület két különdijasa Matt
Ferencné és Dr. Andor Lászlóné lett.

Változás a Bursa FI ungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatbafl

A felsőoktatási hallgatók juttatásairól szóló kormányrendelet módosítása alapján a Bursa
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Osztöndijpályázaton a nappali rendszeríi
költségtérítéses oktatásban tanuló hallgatók is részt vehetnek. A pályázati kiírás egyéb feltételei
változatlanok. A kiírás teljes (a módositást nem tartalmazó) szövege letölthető a
www.bekesvaros.hulhirdetőtábla honlapról, olvasható a Városházi Krónika különszámában, a
nyomtat’ ányok pedig átvehetők Békés Város Polgármesteri Hivatalának 30. sz irodájában A beadási
határidő ‚áltozatlanul 2008 október 31.

Elektronikai hulladékok ingyenes begyűjtése!

Békés Város Önkormányzata a Forg-Tech KR
vel közösen hu lladékgyűjtést Szervezett 2008.
szeptember 20-án, szombaton, 8—14 óráig a város
különböző pontjain, a Rákóczi úton a Nagyáruház
parkolójában, a Szent Pál soron a Dr. Hepp Ferenc
Tagiskola parkolójában, a Veress Péter téren a
sLelektí’ ~yüjtő szigetek mellett és a Verseny utca 4.
sz. elötti parkolóban.

A gyűjtő nap keretében számitástechnikai
hulladékokat, háztartási eszközöket, gumi
hulladékokat. akkumulátorokat, elemeket, motor- és
hajtómű olajokat, sütési zsiradékokat (használt étolajat)
adhattak le ingyenesen. A gyűjtőpontokon a kollégák
segítettek elszállítani az elavult ‘agy használhatatlanná
vált nagyméretű háztartási berendezéseket.

Akiknek még van a háztartásukban a felsorolt
elektronikai hulladékokból, tie keseredjenek el. Az
idén egy akcióhét keretén belül lehetőségük nyílik
arra, hogy feleslegessé vált eszközeiktől
környezetk ímélő és szakszerű módon megválhassanak.
Munkaidőben a \ erseny utca 4. szám alatt találhato
önkormányzati telepre behozharják majd elavult, rossz
elektromos készülékeiker. További részlerekért
flgyeljék a Városházi Krónika következő számait.

Számítástechnikai hulladékok
- monitor 86 db
- számítógép SO db
- nyomtató 29db
- egyéb eszközök 300 db

(egér, billentyűzet, számológép)
Háztartási hulladékok
- televízió 189 db
- rádió 36 db
- videó 49 db
- hűtőszekrény 24 db
- mosógép S db
- mikrohullámú sütő 6 db
- klíma 2 dh
- gáztűzhely 3 dh
-porszi’ó .12db
- kisebb eszközök 100 db

(hajszaritó, ventilátor. mérleg)
Gumi hulladékok
- gépjármű abroncs 67 db
Akkumulátorok
- akkumulátor 30 db
- telefon akkumulátor, elem 50 db
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VÁLLALKOZÓI ALAP - Pályázati felhívás

Békés Város Önkormányzata pályázatot hirdet a 2008. évi költségvetésében elkülönített
Vállalkozói Alap terhére, Békés város közigazgatási területén megvalósuló beruházások
támogatására, amelyeknek bizonyított a munkahely teremtő és/vagy megtartó hatása.

A rendelkezésre álló összeg összesen 9,7 millió for[nt.
A pályázat keretében az önkormányzat kamatmentes kölcsönt nyújt azon egyéni vállalkozók,

östermelők illetve gazdasági társaságok részére, amelyek vállalják. hogy a megvalósított beruházás
.. eredményeként szervezetükön belül új állá~helyet hoznak létre, de legalább az alkalmazottak

állománya nem csökken.

A beadás módja és hatóridele:
Pályázni a kitöltött pályázati adatlap és a kötelezően csatolandó mellékletek beadásával lehet.

A pályázatot Békés Város Polgármesterének címezve (5630 Békés, Petőfi u. 2.) kell benyújtani
személyesen vagy postai úton úgy, hogy az legkésőbb 2008. október 31-ig beérkezzen. A borítékon
kérj Uk jól láthatóan feltüntetni: „Vállalkozói Alap Pályázat”.

A részletes pályázati felhívás, a pályázati adatlap és a szükséges nyilatkozatok átvehetők a
polgármesteri hivatal titkárságán vagy letölthetők a www.bekesvaros.hu honlapról.

A piacfelügyelet felhívása

Ezúton értesítem a Tisztelt Lakosokat, hogy a piaccal kapcsolatos, bárminemű észrevételeiket
közölhetik személyesen a polgármesteri hivatalban, a lapos tetős épület 32-es irodájában (Petőfi u. 2.),
vagy a 66/411-411 l-es telefonszámon, illetve e-mail-ben, a piacfelu~yelet@bekesvaros.hu címen.

Közreműködésüket köszönettel veszem! Jeneiné Lagzi Mária
vezető főtanácsos

(piacvezető)

INGYENES TÜDŐSZŰRÉS

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy
a 36/2008. (IX.23.) BUM rendelet módosítása
szerint a 40—64 éves kor között, illetve a 65
éves kor felettiek részére évente kerülhet sor
mellkas-szűrővizsgálatra (tüdőszürésre).
Igénybevételéhez beutaló nem szükséges, a
szűrés ingyenes. A lakossági tüdőszűrést
továbbra is a Tüdőgondozó Intézetben
végzik minden nap 7.30—13.30 óra között.

A miniszteri rendelet a 40 év alatti
korosztály vizsgálatára nem tesz ajánlást,
ezért a vizsgálatukhoz háziorvosi beutaló
szükséges, ennek hiányában a szűrővizsgálat
térítés köteles.

Felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét a
tüdőszűrés fontosságára.

Dr. Rácz László igazgató főorvos

Köszönj tik felajánlásaikat!

A “Békési Fürdőért Közalapítvány”
kuratóriuma ezúton fejezi ki köszönetét
mindazoknak, akik személyi
jövedelemadójuk 1%-ának felajánlásával
támogatták az alapítványt.
Jelentősen növekedett a felajánlás mértéke
a tavalyi esztendőhöz képest. A befolyt
460.967,-Ft összeget a fürdő fejlesztésére
fordítjuk.

Felajánlásaikat, támogatásaikat továbbra is
az alábbi adószámra vagy bankszámlaszámra

juttathatják el.

Adószámunk: 18386169-1-04
Bankszámlaszámunk:

11998707-06273340-10000001(Erste Bank)

Az alapítvány kuratóriuma
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10.00 óra

18.00 óra

Október 23.

nnepi szentmise a Hazáért, a római katolikus tern lomban
n epi Istentisztelet a Református Műemlék Templomban

„B lékezés áldozataiiikra”

Bemutatja: Főnix Színházi Műhely JBudapest/
Helyszín: ékés Városi Kulturális Központ (Belépő: 500.- Ft

..

I
—

.00 ór
9.15 óra

9.45 óra Térzene a Városi Ifjúsági Fúvószenekar előadásában
Vezényel: Bagoly László

Városi Ünnepség - A Forradalmi Emlékmű előtt, a Széchenyi téren
P3 Himnusz
P3 Unnepi beszédet mond: Dr. Csiby Miklós (Békés Város Képviselő-

testülete Egészségügyi és Szociális Bizottságának tagja)
P3 „OKTÓBERI FORRADALOM”

Ünnepi műsor a Főnix Színházi Műhely előadásában.
P3 Koszorúzás - A Forradalmi Emlékmű előtt
P3 56-os emléktábla koszorúzása - a Békés Városi Könyvtárnál
P3 Szózat

„AZ ANGYALOK NEM SÍRNAK”-játék az élettel 1956 emlékére
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