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2006. JÚLIUS IX. ÉVFOLYAM 7. SzÁ~

Képviselő-testületi ülésről

2006. június 29—i ülésén a testület áttekintette
az elmúlt hónap ~bb eseményeiről szóló
tájékoztatót. Ebben szerepelt, hogy június 9-l l-e
között került megrendezésre Gyula — Békéscsaba
— Békés között az V. Elóvíz-csatorna Emléktúra
(Kis- Körös túra). Városunkban üdvözölhettük
Wichniann Tamás, Vaskuti István és Pulai Imre
olimpiai és világbajnok kajakosokat, valamint
Angyal Zoltánt, a Magyar Kajak-kenu Szövetség
kapitányát, akik a város p0 Igármesterével,
valamint Pankotai Gábor békési világbajnokkal
közösen faültetésen is részt vettek a Fábián utcai
hídnál.

Szintén az elmúlt hónap eseményei között
szerepelt, bogy a Farkas Gyula Szakiskola,
valamint az önkormányzat között elvi megegyezés
született épületek hasznosítása terén. E szerint a
Szánthó Albert utca 8. szám alatti ingatlant az
iskola tégja használni, miközben a Kossuth utca
4. szám alatti ingatlant (volt bíróság épülete) az
önkormányzat használhatja. Ezen kívül az
önkormányzat segíti az iskolát abban, hogy a
Flőzső utca 39. szám alatt 2 Új talnermet alakítson
k i.

Fő napirendi pontként a testület meghallgatta
a város munkanélkülíségi helyzetéről szóló
tájékoztatót. Elhangzott: az elmúlt évhez képest
csökkent a békési munkanélküliek száma, ami
részben a nagyarányú közmunkaprogramnak is
köszönhető.

Az egyéb előterjesztések között elfogadta
a Képviselő-testület a közterület-használatról

Szóló rendeletet. A jogszabály célja, hogy keretek
közé terelje az utcák, terek használatát,
szabályozza a közterületeken való árusítást,
reklámtevékenységet, építőanyag- és gépjármű
tárolást.

Döntés született arról is, hogy a dr. Hepp
Ferenc Altalános Iskola és a tarhosj Általános
Iskola társulást hoz létre, a Békési Kistérségi
Társulás keretein belül. Tarhoson továbbra is
Folyik majd oktatás az iskolában, a társulás csak a
szervezeti felépítést érinti.

Általános tájékoztató keretében áttekintették
az elmúlt két évben, a helyi értékvédelemmel
kapcsolatos önkormányzati tevékenységet. Két év
alatt közel egy tucat épület’ telek, került egyedi
védelem alá, amelyek város-, illetve utcaképi
szempontból meghatározóak, védendőek. Ezen
kívül az ilyen védelem alá helyezett épületek
felújítását, az eredeti állapot helyreállítását is
támogatta az önkormányzat.

Több személyi döntés is született. A
Zeneiskola és a Művelődési Központ
összevonásával létrelövó Általános Művelődési
Központ igazgatójává Benéné Szerető Hajnalkát
választották meg, S évre. Ezen kívül a LISZ KR.
ügyvezetőjévé Méri Zoltánt 5 évre, míg a szintén
100 %-os önkormányzati tulajdonú Békési FérR
Kézilabda KR. élére Békési Mihályt I évre
nevezték ki.

(.1: ülés e/ő/e; jes:Íései ;neg’alálha’óc’Jc a:
i;;íemeren, a innv bekes’’aros. hu oldalon.)
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Részletek a 8. oldalon!
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Sporttámogatások

Békés Város Képviselő-testülete döntött a ~sporttámogatások 2006. II. félévi elosztásáról. A
Sportbizottság javaslata alapján a támogatási összegek a következők: asztalitenisz 2 000 000,- Ft,
ökölvívás 340 000,- Ft, súlyemelés 80000,- Ft, sakk 210 000,- Ft, lövészet itO ooo,- Ft, kajak
kenu 1 070 000,- Ft, atlétika 400 000,- Ft, labdarúgás 1 850 000,- Ft, AFESZ SE 600 000,- Ft, férfi
kosárlabda 550 000,- Ft, női kézilabda 315 000,- Ft,

Az ERSTE-Békési FKC támogatási összege nem szerepel fenti támogatások között, mivel a
klub kft. formában működik, Így annak éves önkormányzati forrása a városi költségvetésben került
meghatározásra.

Útaszfaltozási sorrend meghatározása

Az elmúlt képviselő-testületi ülésen került sor az utcák aszfaltozási sorrendjének
meghatározására. Erre azért volt szükség, mert a korábbi listán szereplő utcák már aszfaitburkolatot
kaptak, vagy folyamatban vannak a munkálatok.

Az utcák pontszámait a következő szempontok alapján határozták meg:
1. Az útalap építésének ideje szerint:

1980 előtt épült 12 pont . 1990-9 1 között épült 6 pont
1980-8 1 között épült 11 pont 1992-93 között épült S pont
1982-83 között épült 10 pont 1994-95 között épült 4 pont
1984-85 között épült 9 pont 1996-97 között épült 3 pont
1986-87 között épült 8 pont 1998-99 között épült 2 pont
1988-89 között épült 7 pont 1999 után épült 1 pont

2. A lakossági saját erő mértéke szerint a lakossági forrásból épült útalapok 5 pontot kaptak, az
önkormányzati forrásból épültek pedig 1-ct.

3. Forgalmi szempontból három kategóriát állapítottak meg: S pontot kap az olyan utca, ahol
átmenő forgalom jelentkezik; 3 pontot, ahol előfordul az átmenő forgalom, de nem jellemző; 1
pontot pedig a zsákutcák kapnak. A „vegyes” forgalmú utcák esetében átlagolással állapították
meg a pontszámot.

4. Az aszfaltozáshoz való lakossági hozzájárulás mértéke szerint:
5% Ipont 20% 4pont
10% 2pont 25% Spont
15% 3pont 30% 6pont

5. Az alap teherbíró képességét Úgy kell figyelembe venni, hogy a nem kellően teherbíró útalap
esetén az utca pontszámából 2 pontot Ic kell vonni, ugyanis az útalapot előzetesen az aszfaltozás
előtt meg kell erősíteni.

Azonos pontszám esetén az az utca kerül előrébb, amelyik magasabb pontszámot kapott az
1-4. szempontok szerinti sorrendben. Amennyiben ez azonos, akkor a több ingatlant érintő megelőzi
a többit.

Egy-egy utca előrébb kerülhet a listán, amennyiben a lakosok anyagilag
hozzájárulnak az aszfaltozáshoz. Ilyen esetben az adott utca lakói által vállalt
önrész nagysága szintén befolyásajja a sorrendet. (Minél nagyobb a lakossági
önrész, annál több pontot kap.)Ennek részleteit az önkormányzat Városfejlesztési ás
Környezetvédelmi Bizottság fogja szabályozni.

Az útaszfaltozási sorrendröl, illetve a lakossági hozzájárulásokról részletes tájékoztatás a
Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztályán kérhető.
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Útaszfaltozási sorrend

2. 4. (Lakos- 5.
A 1. (Lakos- 3. sági hozzá- (Az

Sor- Pont- . ‚ . ‘ ‘, . . .. .

. Az utca neve keszites (Epites sagi (Forga- jarulas alapszam szam ‘ ‘ ‘eve eve) hozza- lom) aszfal- teher
járulás) tozáshoz) bírása)

1 16 Pacsirta 1986 8 5 3 0
2 15 Kastély-zug 1989 7 5 3 0
3 l5Maróthy 1988 7 5 3 0
4 l4Décseri 1994 4 5 5 0
5 l4Lenkey 1986 8 5 3 0 -2
6 l4Nyár 1990 6 5 3 0
7 l4Nyereg 1990 6 5 3 0
8 l4Rózsa 1991 6 5 3 0
9 14 Vasútsor 1990 6 5 3 0

10 13 Asztalos 1992 5 5 3 0
Fürdősétány

11 l3zug 1985 9 5 1 0 -2
12 l3Galamb 1987 7 5 3 0 -2
13 l3Hajnal 1997 3 5 5 0
14 13 Károlyi 1997 3 5 5 0
15 l3Kurta 1996 3 5 5 0
16 l3Szőlő 1989 7 5 1 0
17 12 Egyenes 1994 4 5 3 0
18 l2Gyűrű 1990 6 5 3 0 -2
19 l2Ha.jnal 1998 2 5 5 0
20 l2Kerék 1990 6 5 3 0 -2
21 l2Meggy 1991 6 5 3 0 -2
22 12 Pásztor 1994 4 5 3 0
23 l2Pipacs 1994 4 5 3 0
24 12 Szélmalom 1990 6 5 3 0 -2
25 l2Szív 1990 6 5 3 0 -2
26 12 Tanács sor 1991 6 5 1 0
27 l2Tárház 1994 4 5 3 0
28 l2Telep 1990 6 5 3 0 -2
29 12 Vadvirág 1991 6 5 1 0

Dr. Veress
30 liEndre 1997 3 5 3 0
31 liGát 2004 1 5 5 0
32 11 Kecskeméti 1992 5 5 3 0 -2
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2. 4. (Lakos- 5.
A 1. (Lakos- 3. sági hozzá- (AzSor- Pont- . ‚ ‚ . . . . . . .

. Az utca neve keszites (Epites sagi (Forga- jarulas alapszam szam ‚ . .

eve eve) hozza- lom) aszfal- teher
járutás) tozáshoz) bírása)

33 liKürt 1997 3 5 3 0
34 llTóth 1996 3 5 3 0
35 liTűzkút 1997 3 5 3 0
36 lüDankó 1999 2 5 3 0
37 10 Gorkij 1998 2 5 3 0
38 lOjámbor 1998 2 5 3 0
39 lOKökény 1990 6 1 5 0 -2
40 10 Kölcsey 1994 4 5 3 0 -2
41 9Andor 2006 1 5 3 0
42 9 Búzavirág 1997 3 5 1 0
43 9Csendes 1997 3 5 1 0
44 9 Fülöp 2006 1 5 3 0
45 9 Gólya 2004 1 5 3 0
46 9Hajó 2004 1 5 3 0
47 9 Hegedűs 2006 1 5 3 0
48 9Kopasz 2004 1 5 3 0
49 9Magyar 2006 1 5 3 0
50 9 Mónus Illés 2004 1 5 3 0
51 9Nyíl 2004 1 5 3 0
52 9 Pásztor 2006 1 5 3 0
53 9Prágai 2001 1 5 3 0
54 9 Sirály 2006 1 5 3 0
55 9Tavasz 1993 5 5 1 0 -2
56 9Teleky 2004 1 5 3 0
57 8Árpád 1998 2 5 1 0
58 8Kasza 1998 2 5 1 0
59 SKorona 1998 2 1 5 0
60 8 Névtelen 1998 2 5 1 0
61 7Almos 2004 1 5 1 0
62 7 Előd 2004 [ 5 1 0
63 7 Ótemető 2004 1 5 1 0
64 7 Raktársor 2004 1 5 1 0

Liliom u.
65 4parkoló 1998 2 1 1 0
66 3 Szeglet 20021 1 1 t O



Hirdetmény

200&idlius Városházi Krónikg — ... . --.—-.— 5. oldal

Békés Város Önkormányzata értékesítésre meghirdeti a tulajdonát képező
Békés, Ady E. u. 6. A. IV. em. 14. szám alatti, 2 szobás, komfortos,
Békés, Ady E. u. 6. B. fszt. 2. szám alatti, 2 szobás, komfortos,
Békés, Ady E. u. 6. C. III. em. 11. szám alatti, 2 szobás, komfortos lakást.

Az ingatlanokról részletes tájékoztató kérhető a Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztályán
(Békés, Petőfi u. 2.) ügyfélfogadási időben.

Jelentkezési határidő:
2006. július 21. péntek 12,00 óra

Pályázati eredmények

Békés Város Önkormányzata az
utóbbi években fokozott figyelmet fordít a
kínálkozó pályázati lehetőségekre, hiszen
egy-egy pályázat elnyerésével jelentős és
szükséges beruházások valósulhatnak meg a
városban. A Képviselő-testület a legutóbbi
ülésén áttekintette a 2005. II. félévében,
valamint 2006. 1. félévében benyújtott
pályázatok eredményességét.

A 2005-ben benyújtott pályázatok
között van a Körösök Völgye Natúrpark által
benyújtott, 6 Körösök-völgyi települést érintő
ökoturisztikai pályázat. Az elnyert 926 millió
forintból Békés több, ~mint 177,5 millió
forintot nyer. Az önerővel kiegészül, 182,5
millió forintból épül meg két híd és egy
tanösvény az Erzsébet-ligetben, val amint a
duzzasztónál egy kishajó kikötő és átemelő. A
beruházás ősszel kezdődik.

Az idei évi nyertes csokorba tartozik a
Dél-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács
által, utak felújítására kiírt, több nyertes
pályázat is. Aszfaltozott utcák felújítására és
útalapos utcák leaszfaltozására csak ebben az
évben összesen közel 60 millió forintot nyert
a város.

A tavaszi-őszi belvízveszély el
hárítását fogja segíteni az a 2 millió forint
értékű mobi Iszi vattyú, amit teljes egészében

pályázati támogatásból tudott beszerezni az
Önkormányzat.

Régi problémát dent a Galéria
épületének állapota. Az építkezést saját
erőből, nagyságrendje miatt, nem tudta
megoldani a város, de már több alkalommal
sikerült állami támogatást bevonni a
felújításhoz. A megyei vis maior kereten kívül
a Békés Megyei Területfejlesztési Tanács 10
millió forintot már megítélt erre a célra, a
Nemzeti Kulturális Alaphoz benyújtott
pályázat pedig még elbírálás alatt áll.

A nagy sikerrel folyó közmunka
program tavaly ősszel indult 22,5 millió
forintból. A folytatásra a Foglalkoztatás
politikai és Munkaügyi Minisztérium idén
közel 6 millió forint támogatást ítélt meg. A
közmunkaprogram keretében a vízelvezető
csatornák tisztítása, nádvágás folyik.

A sikeres pályázati tevékenység
segítségével 2005-ben csaknem 973 millió
forintot, 2006-ban több mint 81 millió forint
támogatásban részesült eddig az
Önkormányzat, a beadott pályázatok útján.

Az elmúlt csaknem egy évben benyújtott
pályázatok közül 43 nyert, míg csupán 5
pályázatot nem támogattak. Ezen kívül,
jelenleg további 4 pályázat van benyújtva,
amelyekről döntés még nem született.

Felhívás!

Békés Város Képviselő-testülete egyeztetésre alkalmasnak találta Békés külterületi
szabályozási tervét. Az érintettek, Békés város lakossága a tervet véleményezheti. A külterületi
szabályozási terv megtekinthető a Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztályán 2006. augusztus 15-ig,
ügyfélfogadási időben.
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Orvosi szakrendelések

Az Egyesített Egészségügyi Intézmény
és Rendelőintézetben dolgozó szakorvosok,
illetve szakdolgozók szabadsága miatt a nyári
időszakban a szakrendelések több alkalommal
szünetelnek. Felhívjuk a lakosok figyelmét,
hogy sürgős esetekben a szakrendelések
ellátása az alábbiak szerint alakul.

2006. július 17-től augusztus ii-ig a
bőrgyógyászati szakrendelés Dr. Andor
László főorvos szabadsága miatt szünetel.
Betegeket fogadó intézmény: a békéscsabai
Réthy Pál Kórház és Rendelőintézet Bőr- és
Nemibeteg Gondozó Intézete.

2006. július 24-151 augusztus ii-ig a
Tüdőgondozó Intézetben a szakrendelés Dr.
Kási Gyula főorvos szabadsága miatt
szünetel. Betegeket Fogadó intézmény: Gyula
Tüdőkórház II. Tüdő-bel Osztály
ambulanciája.

2006. július 10-t67 21-ig, és augusztus
07-től 18-ig a reumatológiai szakrendelés

Dr. Farkas Ida főorvosnő szabadsága miatt
szünetel. Betegeket fogadó intézmény:
előzetes egyeztetéssel a gyulai Pándy Kálmán
Kórház reumatológiai ambulanciája.

2006. augusztus 7-től 18-ig az
urológiai szakrendelés Dr. Farkasinszky
Erzsébet főorvosnő szabadsága miatt szünetel.
Betegeket fogadó intézmény: gyulai Pándy
Kálmán Kórház urológiai ambulanciája.

2006. július i2-től 14-ig, és augusztus
14-151 szeptember 1-ig a neurológiai
szakrendelés Dr. Wagner Erzsébet Főorvosnő
szabadsága miatt szünetel. Betegeket fogadó
intézmény: békéscsabai Réthy Pál Kórház
neurológiai szakrendelése.

2006. augusztus 2i-től szeptember 1-
ig a szemészeti szakrendelés Dr. Forvith
Erzsébet főorvosnő szabadsága miatt szünetel.
Betegeket fogadó intézmény: Mezőberény,
szemészeti szakrendelés.

Orvosi ügyelet

Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy a Központi Orvosi Ügyelet július 7-én 15 órától
visszaköltözik régi helyére, a Rendelőintézetbe, a József A. u. 5. szám alá.

A rendelési idő változatlan: hétköznap 15 órától másnap reggel 7 óráig, hétvégén
pénteken 15 órától hétfő reggel 7 óráig.

Az orvosi ügyelet telefonszáma megváltozott, az Új szám: 66/416-637

Vigyázzunk magunkra a nyári melegben

A hetek óta tartó kánikulai meleg
károsan befolyásolja az egészségi állapotot.
Kedvezőtlenül hat mindenkire, de elsősorban
a Fizikai munkát végzők szervezetére. Az
idősek körében a tartósan magas hőmérséklet
szív- és érrendszeri panaszokat okozhat. Ezek
jelentkezésekor ajánlott, hogy haladéktalanul
keressék Fel kezelőorvosukat.
Szívgyógyszereket szedő betegek kérjék ki
ezzel kapcsolatban kezelőorvosuk tanácsát.
Az idősek kánikula idején tartózkodjanak
hűvös helyen, kerüljék a szervezetüket terhelő
fizikai munkát. Zuhanyozzanak naponta
többször, langyos vízzel.

A kánikula idején mindenkinek
ügyelnie kell a fokozott folyadékbevitelre, a
szokásos mennyiség többszörösére is szükség
lehet. Kerüljük a tűző napon tartózkodást 11

és 15 óra között, mivel ilyenkor fokozódik a
napszúrás veszélye. A káros UVB sugárzás
ellen védjük bőrünket napvédő krémmel, és
világos színű, természetes alapanyagú
ruházattal. Szemünk védelmére széles
karimájú vagy ellenzős sapkát. kalapot
viseljünk.

Ne hagyjunk kisgyermeket, állatot
bezárt gépkocsiban! A szabadban végzett
sportolást is korlátozzuk a reggeli vagy kora
esti órákra! A Fizikai munkát végző
dolgozóknál ilyen hőmérsékleti viszonyok
között szükséges, bogy a munkáltatók a
munkavállalóik számára legalább félóránként
védőitalként 14-16 °C hőmérsékletű ivóvizet
vagy azonos hőmérsékletű alkoholmentes
italt, valamint az előírtaknak megfelelő
pihenőidőt biztosítsanak.
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Közérdekű felhívás

A Polgármesteri Hivatal felhívja a
külterijleten található termőföldek
tulajdonosainak figyelmét, hogy a köztisztaság
fenntartásáról szóló helyi rendelet szerint a
tulajdonos, illetve a használó köteles az ingatlan
határvonalától vagy a kerítéstől a közterületet,
az útburkolat széléig (annak hiányában a képzelt
úttest felezővonaláig), az ott lévő járdát,
zöldterületet, díszburkolatot, nyílt árkot, és
annak műtárgyait tisztán tartani. A jogszabály
értelmében minden földtulajdonos köteles a
földek szélén. árkokban található veszélyes
gyomokat (különösen parlagfű, aranka)
kiirtani! Ennek elmulasztása szabálysérési
eljárást von maga után.

Elhanyagolt területeken a parlagfüvet
még a virágzás előtt meg kell semmisíteni,
ellenkező esetben a virágporszóródást nem
tudjuk meggátolni. Helytelen a már virágzó
növények kézi gyomlálása vagy kaszálása, mert
a nagy tömegű virágporral való érintkezés

allergiát válthat ki. Évi két-három, kellően
időzített kaszálással a parlagfű virágzása
biztonságosan megakadályozható. Amennyiben
a földhasználó a mechanikai védekezést
választja, úgy az első kaszálást a virágbimbók
megjelenése előtt 1-2 héttel kell elvégezni.
Előfordul, hogy 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 tá
mogatásoknak is feltétele, ezért a termelőknek a
szakmai elváráson túlmenően anyagi érdeke is
fűződik a területek tisztántartásához.

Az ingatlantulajdonos kötelessége az is,
hogy gondoskodjon az utcai gyümölcsfák
rendszeres metszéséről. Amennyiben a lehajló
ágak a járdán való közlekedést akadályozzák, a
Polgármesteri Hivatal munkatársai elj árást
kezdeményezhetnek az ingatlan tulajdonosa
ellen.

Első személyazonosító igazolvány

Tájékoztatjuk azokat a Szülőket, akiknek
gyermeke ebben az évben tölti be a 14. életévét,
hogy a gyermekek első személyazonosító
igazolványa iránti kérelem benyújtása céljából a
Polgármesteri Hivatal Okmányirodájában
(Békés, Petőfi u. 2.) személyesen, legkésőbb ez
év december 31-ig jelenjenek meg.

Az ügyintézéshez a kővetkező okiratokat
hozzák magukkal:
- Születési anyakönyvi kivonat. Új
anyakönyvi kivonatot nem kell kérni, az
okmányiroda elfogadja az eredeti születési
anyakönyvi kivonatot. Amennyiben az eredeti
születési anyakönyvi kivonat elveszett, akkor új
anyakönyvi kivonat a születés helye szerinti
Polgármesteri Hivatal Anyakönyvvezetőjétől
illeték-mentesen kérhető.
- Személyi lap (hatósági bizonyítvány a
személyazonosító jelről/személyi számról) vagy
lakcímigazolvány. Ha sem személyi lap, sem
lakcímigazolvány nincs, akkor ennek hiánya
nem akadályozza az ügyintézést.

Az okmányhoz szükséges fényképet
helyben, az Okmányirodában készítik el, ezért
külön fényképet nem kell hoznia a gyermeknek.
Adatlapot vásárolni nem kell, azt az
okmányiroda a kérelem benyújtásakor állítja
elő.

Ha a gyermeknek nines érvényes
útlevele, az eljárás illetékmentes. Amennyiben a
gyermek érvényes útlevéllel rendelkezik, az
eljárás illetéke 1500 Ft. (Kérjük, hogy a
gyermek személyes megjelenésekor az érvényes
útlevelét, illetve 1500 Ft-ot hozzon magával.)

Ha az első személyazonosító igazolvány
iránti kérelem benyújtása céljából a gyermek
nem jelenik meg ebben az évben, az eljárás
illetéke 1500 Ft.

A gyermekeket az Okmányiroda az
alábbi ügyfélfogadási rendnek megfelelően
fogadja:

- hétfő’:
- kedd:
- szerda:
- péntek:

8.00 - 16.00
8.00 - 12.00
8.00 - 18.00
8.00 - 12.00
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ADOMÁNYGYŰJTÉS

Testvérvárosunkban,Gyergyószentmiklóson, római-katolikus templomot építenek. A Szent
István templom építését már megkezdték, kupolarendszere a magyar Szent Koronát mintázza.
Testvérvárosunk vezetése kérte, bogy Békés is támogassa az építkezést. Felvetésünket, mely szerint
a Békési Téglagyárban előállított kisméretű tégla megvásárlásával és kiszállításával segítenénk,
támogatták. Békés Város Onkormányzata
500 000 forinttal járul hozzá a templom felépítéséhez. Az önkormányzati felajánláson kívül várjuk a
lakosság adományait is az önkormányzat az ERSTE Banknál lévő letéti számlájára:

ERSTE Bank 11998707-04606811-00070034.

Adományokat a Polgármesteri Hivatal információs irodájánál elhelyezett csekken is be lehet
fizetni, valamint Személyesen a Polgármesteri Hivatal pénztárában. A tervek szerint augusztus
elején kerül sor a tégla kiszállításra. A vonaton történő szállítás a magas költségek miatt csaknem
annyiba kerülne, mint a tégla értéke. Ezért várjuk olyan vállalkozók jelentkezését is, akik tudnák
vállalni a közúti szállítást.

BÉKÉSI NYÍLT NAPOK

2006. JÚLIUS 15-ÉN, SZOMBATON 71’
14,00 — 17,00 óra között

a Tájbázban
(Békés, Durkó u. 8.) B E K E S

PAPÍRKÉP,
PAPÍRGYÖNGY, ÉS PAPÍRÉKSZEREK

KÉSZÍTÉSÉVEL VÁRJUK AZ ÉRDEKLŐDŐKET.

A résztvevők hozzanak magukkal préselt virágokat,
leveleket, esetleg őrölt fűszereket
(majoranna, oregánó, tea, stb.)

Minden szükséges alapanyagot biztosítunk. I

A foglalkozáson a részvétel ingyenes. I

Városházi Krónika. Megjelenik havonta. Kiadja: Békés Város Önkormányzata Polgármesteri
Hivatala. Cím: 5630 Békés, Petőfi u. 2. Tel.: 66/411-Ot 1. Internetcím: 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-t997.
Terjeszti: Magyar Posta Rt., Békés. Készült újrafelhasznált papírból a TYPO Bt. nyomdájában
8 800 példányban. Cím: 5630 Békés, Szarvasi űt 15. HU ISSN t419-’7 146.
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VII. MADZAGFALVI NAPOK BÉKÉS
2006. SZEPTEMBER 8-10.

Rendezvény kérdőíve

A Madzagfalvi Napok Szervező Bizottsága jhlyaniatosan készíti elő az idei évi, immár 8.
alkalomnial megrendezésre kerülő Madzagj?dvi Napokat. A minél sikeresebb megvalósítás
érdekében ez úton kérjük Önöket, hogy az ez évi rendezvénnyel kapcsolatban véleményük
megismertetésével segítsék a rendezvény szervezését. Az alábbi kérdőív kitöltésével tehetik ezt
meg, név nélkül. Válaszaikat kétjük x-el illetve aláhúzással jelezzék. A kitöltött kérdőívet
kérjük a Polgármesteri Hivatal Infonnációs Irodájánál elhelyezett dobozba bedobni, vagy
postai úton eljzttr2tni a Pnlgármesteri Hivatalcímére.

Segítségüket köszöni a Szervező Bizottság
1. Neme: Nő

Férfi
2. Életkora: l4év

15 -25év 26 -SOév
51 -65 év 65 év felett

3. Iskolai végzettség:
Nincs Középfokú
Alapfokú Felsőfokú

3. Lakhelye:
Békés Más település
Békés megye Külföldi

5. Hallott-e már korábban a Madzagfalvi Napok rendezvényeiről? Igen I Nem
6. Ha Igen, részt vett-e már valamelyik Madzagfalvi napokon? Igen I Nem
7. Ha igen, melyik években?
1999. 2001. 2003 2005.
2000. 2002. 2004.
8. Tudja-e hány napos a rendezvény? 1 nap ‚ 2 nap ‚ 3 nap .

9. Melyik eseinényeken szeretne részt venni az idei rendezvényen? (Kérjük jelölje meg
melyik rendezvényen és húzza alá melyik eseményen!)

SPORT rendezvények ( Városi Sportnap, Madzagfalvi bicajtúra, Madzagfalvi futás,
focibajnokság, sakkverseny, kosárlabda mérkőzés, fitness bemutató, Kajakosok lampionos
felvonulása)

HAGYOMÁJ’,JYQRZQ rendezvények (Békés bemutatkozik kiállítás, népművészeti kiállítás,
Elszármazottak találkozója, Néptáncegyüttes bemutatója, Madzagfalvi Lovasnapok, Bódizsné
halma- hagyományőrző előadás, a Városi Nyugdíjas Színjátszókör előadásában)

GASZTRONÓMIAJ események (Ízek utcája, Kirakodó vásárosok és vendéglátósok kirakodó
vására)

SZABADIDŐS pro~’ramok (Madzagfalvi Ovibuli, Helyi zenészek bemutatója, Madzagfalvi
hétpróba. Madzagfalvi Játszóház, Díszmadár kiállítás, Tűzijáték)

SZÓRAKOZTATÓ koncertek (Desperado, Bon-bon, Stage Line, TNT, Moho Sapiens)



1O.Milyen Ön szerint a teljes programkínálat?
Nagyon Jó Elfogadható
Jó Gyenge

11. Milyen a rendezvények szerinti megítélése?
nagyonjó Jó elfogadható gyenge

Sportrendezvények
Hagyományőrző rendezvények
Gasztronómiai események
Szabadidős rendezvények
Szórakoztató rendezvények
12.Mely Programot tartotta legjobbnak?
13. Mely program volt az Ön Számára a legkevésbé sikeres’
14.A rendezvény ideje alatt voltak-e más településről érkező vendégei? Igen I Nem
15.Ha igen, hány fő’
16.Ön szerint összességében hány fő vett részt?

3- Sezerfő 10—2Oezerfő
5 - 10 ezer fő 20ezer fő felett

17.Ön a három napos rendezvény alatt kb. hány Ft-ot költött?
- 1000 Ft 3000 - 5000 Ft

1000 - 3000 Ft 5000 Ft felett
l8.Osztályozza 1-5 osztályzattal a rendezvény szervezést/lebonyolítást?

2 3 4 5
Produkciók színvonala
Helyszín
Higiéniai szempontok
Információ szolgáltatás
Megközelíthetőség
Médiában való megjelenés
19.Mi a véleménye a rendezvény időzítéséről?
Kedvező
Jobb volna:

Korábban tavasszal
Korábban nyáron
Később (október)

20. Mi a véleménye a rendezvény időtartamáról?

Megfelelő
Jobb lenne: t nap

2 nap
3-nál több nap

21. Szándékozik-e a következő évben Újra részt venni a Madzagfalvi Napok eseményein?
Igen I Valószínű / Nem

22. Egyéb észrevételek’


