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BÉKÉS VÁROS ONKORMÁNYZATI HÍRADÓJA

2006. DECEMBER IX. ÉvFOLYAM 16. SzÁM

Boldog új évet kíván Békés minden lakójának:
Békés Város Képviselő-testülete

Kedves Békésiek!

Az év egyik legszebb időqzaka at adventi ünnepvárás. A boldog készülődés a szeretteink körében
való meghitt ünneplés ígérete, ha ideig, óráig ugyan, tie iné’r,’is elfeledteti gon4jainkat A karacsonyi és
Újévi ünnepkör kettőssége a lassan mögöttünk hagyott esztendő tapasztalatainak, eredméneinek
összegzésében és at előttünk álló á/év feladatainak, lehetőségeinek megtervezésében rejlik. Ahogyan
elmaradhatatlan, fontos részei ezek egy család, éppúgy hozzátartoznak a város életéhez is.

A mögöttünk hagyott év, október óta számvetés jegyében telt, ennek fi~ggvényében látunk
munkához januárban. Az előttünk álló év nehéz próbá’c elé állít valamennyiünket, köztisztviseló’ket és a
családokat egyaránt Eppen ezért tartom most a karácsony legjbntosabh üzenetének a szeretet és a
összetartozás érzésének megerősödését, amelyre városunknak talán még so/ta nem volt ennyire szüksége.
Ezen gondolatok jegyében kívánok városunk valamennyi polgárának áidot4 békés karácsonyt és
sikerekhen gazdag boldog Új esztendőt

Békés, 2006. december 20.

INGYENES

_ÁLd&fl;ws ~~K~z:ácso,rqi Zitniepeket

11’ ‘S*ett

Izsó Gábor, po1~qárn:ester
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Képviselő-testületi ülésről

A december 14-i soros ülésen a testület
elé került tájékoztatóban többek között Szó
esett arról, hogy a Galéria épületének
felújítását végző céggel az önkormányzat,
közös megegyezéssel felbontotta a
szerződést. A folyamatban lévő munkákat
decemberben befejezik, és a fennmaradó
munkákra jövő év tavaszán új közbeszerzési
eljárást ír ki.

A testületi döntés végrehajtásáról szóló
beszámoló keretében elfogadták az idei évi
Bünmegelőzési Programról szóló jelentést,
majd ehhez kapcsolódva az ülés során
megtárgyalták a jövő évi programot is.

Fő napirendi pontok között szerepelt a
Békési Férfi Kézilabda Kft. 2006. évi
működéséről szóló beszámoló. Az
egyszemélyes kft. keretein belül serdülő, ifi,
valamint az NB I-ben szereplő felnőtt csapat
működik, mely utóbbi jelenleg eddigi
legjobb eredményeit hozza. Az
önkormányzat korlátozott anyagi lehetőségei
mellett számtalan szponzor szükséges a jó
eredmények további biztosításához. Nagy
hangsúlyt kívánnak fektetni az utánpótlás
nevelésére, hogy minél több helyi játékos
szerepelhessen az NB I-ben. A beszámolót
követően megválasztották a Kft. Felügyelő
Bizottságának Új tagjait: Vámos Lászlót,
Belleli Lajost, valamint Lele Józsefet.

A testület elfogadta a 2007. év I. félévi
munkatervét, majd tudomásul vették a
Piacfelügyelet tájékoztatóját a jövő évi piaci
díjtételekről.

A helyi iparűzési adó mértékét a
testülete 1,9 %-ban határozta meg a jövő
évre, amely összegből 10 millió forintot
különítenek el egy külön alapra. Az alapból
kívánja a testület segíteni a helyi vállalkozók
munkahelyteremtő beruházásait, pályázati
rendszerben.

Megtárgyalták a képviselők a város
külterületi szabályozási tervét. A terv a
különböző területek építési lehetőségeinek
besorolását határozza meg. A helterületi
tervet már korábban elfogadták, most a
külterületi szabályozás is átesett a szükséges

szakhatósági egyeztetéseken, így a testület
elfogadhatta. A 470-es űt Békéscsaba felé
vezető részének, valamint a borozsgyáni
horgásztavak kömyezetének szabályozására
a későbbiekben még visszatér, hogy a
felmerülő igényeknek megfelelően tudják
kialakítani a szabályozást.

A Békés Megyei Vízművek Zrt.
javaslata alapján elfogadta a testület a jövő
évi vízdíjakat. A lakossági vízdíj alapdíja
13-20 mm közti vízmérő esetén 624,- Ft, a
vízfogyasztás mennyiségétől függő ár
132,60 Ft! m3. A csatomadíj 173,50 FtJm’.

Helyi rendeletben szabályozta a
testület az önkormányzati tulajdon kezelését,
amely kitér az önkormányzat által nyújtott
támogatások szabályozására is, az Európai
Unió irányelveinek megfelelően.

A városközponttal kapcsolatban
árajánlatot kér az önkormányzat olyan
hatástanulmány elkészítésére, amely
parkolóórák létesítésének gazdaságosságát,
lehetőségeit, megtérülését mutatná be. Az
árajánlatok beérkezését követően dönt a
testület a tanulmány megrendeléséről.

Meghatározásra kerültek a jövő évi,
önkormányzati intézményekben fizetendő
térítési díjak. E szerint 2007-ben a bölcsődei
ellátásért 295,- Ft-ot, óvodai ellátásért 246,-
Ft-ot, általános iskolai menzáért 210,- Ft-ot,
az általános iskolai napköziért 286,- Ft-ot
kell fizetni. A szociális étkezésért 377,- Ft-
ot, a házi segítségnyújtásért 390,- Ft-ot, míg
a nappali ellátásért 438,- Ft-ot kell fizetni.

Az önkormányzati közbeszerzések
lebonyolításában részt vevő Közbeszerzési
Bizottság tagjait is megválasztották. Ennek
értelmében Mészáros Sándor, Miklós Lajos,
dr. Pálmai Tamás, Pataki István és Szalai
László képviselők vesznek részt a
közbeszerzések előkészítésében,
lebonyolításában, döntéseinek
meghozatalában.

A képviselő-testületi ülés előterjesztésez
;;ze~’talcullzatók a wu’iv. bekesvaros.Im
interndes oldalon, űz Onkormányzar
nzeníipont alatt is.
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Legutóbbi testületi ülésen tájékoztatta
Izsó Gábor polgármester a képviselő-testületet
arról, hogy munkája segítése, illetve
szaktanácsadás céljából 3 tanácsot hoz létre. A
polgármester munkáját Vállalkozói, Roma
Koordinációs, valamint Civil Tanács segíti,
amelyek javaslattevő, véleményező
szervezetek.

A helyi vállalkozókat tömörítő tanács
javaslatot tesz, vagy tehet a helyi rendezési és
szabályozási terv, vállalkozókat érintő
részeire, az önkormányzat által
megvalósítandó munkahelyteremtő
beruházásokra, amelyek összhangban vannak
a Lisszaboni Stratégia elveivel. A Tanács részt
vesz többek között a városi bűnmegelőzési
program végrehajtásában, különös tekintettel a
vagyon elleni bűnözés megelőzésére,
közterületek biztonságára (közös riasztó és
térfigy&ő rendszer kialakítása), az
önkormányzat vállalkozókat érintő pályázati
projektjeinek kidolgozásában, a helyi
vállalkozók minél nagyobb arányú
megjelenése érdekében, a hazai és Európai
Uniós pályázatok felkutatásában, a
vállalkozókat tájékoztatja a pályázati
lehetőségekről, valamint a befektetőket és
vállalkozókat érintő szi mpóziumok
szervezésében.

A Roma Koordinációs Tanács véleményt
nyilváníthat a város cigányságának életét
jelentősen befolyásoló kérdésekben, a
közmunkában ellátható feladatok
felmérésében, a cigányságot érintő pályázatok
felkutatásában, kiemelten a közmunkát érintő,
munkahelyteremtő pályázatok felkutatásában.
A Tanács elemzi a cigányság
életkörülményeit, lehetőség szerint részt vesz a
pályázatok készítésében, javaslatokat terjeszt a
polgármester és a képvisclö-testület illetékes
hizottságai elé.

Az elmúlt 2 évben működő Civil
Kerekasztal 15 főből áll. akik megbízatása ez
év végén jár Ic. Ezért áttekintették működését,
illetve a civil szervezetek önkormányzati
támogatásának törvényi szabályozását. Az
eddigi tapasztalatok alapján létrehozott Tanács
a polgármester munkPtt segíti. amely

javaslattevő, koordináló szervezetként jön létre.
A Tanács koordinálja a városban tevékenykedő
civil szervezetek közös programjait, valamint
ellátja az érdekképviseleti teendőket.

A Tanácson belül a civil szervezetek,
működési területei k alapj án kerültek
csoportosításra. Egy-egy csopolt meghatározott
delegálttal képviseltetheti magát a Tanácsban. A
szervezet munkája során javaslatot tesz az
önkormányzat által kialakítandó pályázati
rendszer clcmeire, a civil szervezeteknek
nyújtandó támogatási összegekre.

A városban működő civil szervezetek
önkormányzati támogatást csak önkormányzati
program, vagy feladat részben vagy egészben
történő átvállalására, illetve pályázatokhoz
szükséges önerő biztosítására kaphatnak.

A civil szervezetek önkormányzati
támogatásának főbb elvei nem változtak.
Továbbra is szükséges, hogy a támogatást
igénylő szervezetek bírósági bejegyzése már
megtörtént, az elmúlt évben kapott támogatással
elszámolt, tevékenységét pedig a város területén
végzi, a helyi érdekeknek, igénynek
megfelelően. A támogatásban részesülő
szervezet politikamentes, párhoz nem köthető
tevékenységet folytat, amely közérdekű, amiről
az elnök külön nyilatkozik.

A Polgármesteri Hivatal nyilvántartja a
városban működő civil szervezeteket, de
minden bizonnyal a lista nem tej/es. Ahhoz,
hogy a valós képet kaphassuk, valamennyi civil
szervezettől ezúton ké.’jük, bogy egy
bemutatkozó, értékelő levélben keressék meg a
hivatalt. A bemutatkozó anyag főbb tartalmi
elemei: egyesület izeve, címe, bírósági
bejegyzési száma, vezető Ii eve, eddigi
tevékenységi köre, 2007. évre tervezett főbb
programjai, tevékenysége.

A civil szervezetek támogatási igényeiket
2007. január 15-ig adhatják le a Polgánnesteri
Hivatal Titkárságán, az 1. számú irodában. A
beérkezett pályázatok alapján legkésőbb 2007.
március 15-ig tesz javaslatot a Civil Tanács a
Képviselő-testületnek a fthnogatások
in értékére.
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Parlamenti hírek

Erdős Norbert Békés és térsége
országgyűlési képviselője, alpolgármester
az elmúlt időszakban több alkalommal
szólalt fel az Országgyűlésben, Békés és
térségének problémáival kapcsolatban. A
városi diákság egészséges étkezésének
biztosításával kapcsolatban kérdésként
tette fel a földművelésügyi miniszternek,
hogy miért akadt meg az iskolatej program,
amely 2004. óta működött városunkban, és
naponta közel 1 300 iskolásnak biztosította
a napi 2 dl ingyen tejet.

A 2006/2007. tanév megkezdésekor a
Békés Kistérségi Társulás településeinek
döntő többsége, köztük Békés Város sem
tudott részt venni a korábbi években igen
népszerű i skolatej programban. Erdős
Norbert, Békés és térsége országgyűlési
képviselője, alpolgármester a kialakult
helyzettel kapcsolatban kérdé& intézett
Gráf József Mezőgazdasági és
Vidékfejlesztési Miniszterhez „Mi okozza
az iskolatej program megakadását?”
címmel. Ebben arról érdeklődött, mit kíván
tenni a Kormány annak érdekében, bogy ne
szakadjon meg a polgári kormány által
útjára bocsátott, több szempontból is
hasznos program.

Válaszában Gráf József elmondta
hogy ‚ az FVM előtt nem ismeretlenek az
iskolatej programmal kapcsolatos
problémák, hiszen azt több önkormányzat
is jelezte már, ám ezen körülményeket nem
a program megakadásaként kell értelmezni.

Kifejtette, hogy a költségvetés
helyzete jelenleg nem teszi lehetővé a
program céljára elkülönített forrás
megemelését és a szállítók valamilyen
okból nem hosszabbítják meg a program
lebonyolítására vonatkozó szerződéseiket.
Atmeneti megoldásként az ömlesztett
sajtok, illetve ultrahomogénezett
tejtermékek beszerzését javasolta az
iskoláknak. Ezeket viszont a képviselő a
jóval magasabb beszerzési ár és a tejhez
viszonyított jóval kedvezőtlenebb élettani
hatás miatt nem tartja kielégítő
megoldásnak. Ezen véleményének adott
hangot napirend utáni felszólalásában,
valamint arról érdeklődött, hogy megtette-e
a kormány a szükséges üzletpolitikai
előkészületeket a beszállítók felé a tanév
megkezdése előtt.

Mivel a problémákat az
önkormányzatok idejében jelezték, Erdős
Norbert megdöbbentőnek tartja, hogy a
minisztérium az elmúlt több, mint három
hónap alatt sem tudott érdemi haladást
elérni az iskolatej program ügyében.
Biztató viszont, hogy az ellenzéki honatya
után kormánypárti képviselők is felemelték
szavukat az iskolatej program érdekében.

Békés országgyűlési képviselője
szerint a kormány nem teheti meg, hogy a
megszorító intézkedéseit az i skolatej
program elsorvasztásával kiterjeszti az
iskoláskorúakra is.

„ Majd elmúlnak eze!’ a remegések,

Lesz az életnek cukros bora,

Majd zúgizi fbg kis templomban az ének,

Havas karácsony s Úr-vacsora.”

Áldott, békés karácsonyt ás boldog Új esztendó~ kíván
Erdőv Norbert, Békés ás térsége országgyűlési képviselóje, alpolgármester
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Békés város gyógyszertárainak ünnepi nyitva tartása, ügyeleti rend

December 23. nyitva tart a Turul Gyógyszertár 7,30-tál 12,00 óráig

Levendula Patika 7,30-tál 15,00 óráig

December24, 25, 26-án ügyelet a Jázmin Patikában 9,00-től 11,00 óráig

17,00 től 18,00 óráig

December 27, 28, 29-én nyitva tartások Turul Gyógyszertár 7,30-tál 18,00 óráig

Jázmin Patika 7,30-tól 16,30 óráig

Levendula Patika 7,30-tól 18,00 óráig

Ügyelet a Jázmin Patikában 18,00-tól 20,00 óráig

December 30-án nyitva tart a Turul Gyógyszerár 7,30-tál 12,00 óráig

Levendula Patika 7,30-tól 15,00 óráig

December 31-én ésjanuár 1-jén ügyelet a Turul Gyógyszertárban 9,00-től 11,00 óráig

17,00-től 18,00 óráig

Január 2, 3,4, 5-én ügyelet a Turul Gyógyszertárban 18,00-tól 20,00 óráig

Január 6-tól 13-ig ügyeletes a Levendula Patika

(Turul Gyógyszertár címe: Piac tér 2., a Jázmin Patika címe: Rákóczi u. 3., a Levendula
Patika címe: Csabai u. 15.)

Az ügyelet ala/I a gyógyszerész a gyógyszer/árban vail.
Ejszaka csak az ügyeletes orvos által hívható be.

Orvosi ügyelet:

Hétköznapokon 15,00 órátót másnap reggel 7,00 óráig, hétvégén és ünnepnapokon pénteken
15,00 órától hétfő reggel 7,00 óráig.
A fentiek alapján az ünnepek alatt december 22-én 15,00 órától december 27-én 7,00 óráig
folyamatos, illetve december 29-én, pénteken 15,00 órától 2007. január 2-án 7,00 óráig.
Az Orvosi ügyelet a sürgős esetek ellátására szolgál. A központi Orvosi ügyelet címe: Békés,
József A. u. 5. Telefonszám: 66/416-637.

Szelektív hulladékgyííjtés

A város számos pontján talállx.tóak szelektív hulladékgyífjtó’ szigetek. Mindegyik helyen
három fajta hulladékot lehet elhelyezni, amivel csökkenthető a háztartási hulladék
mennyisége. Papírt, üveget és műanyag palackokat lehet szelektíven elhelyezni a következő
helyeken: Fülöp u.-Rákóczi u. sarok, Veres Péter tér, Maróthy u. —Summás ii. sarok,
Hunyadi tér, Szarvasi u.-Bajza u. sarok, piac, Kert u. -Móriez Zsigmond u. sarok,
Verseny u. —Szarvasi u. sarok, Dózsa Gy. utca, Karacs Teréz utca, Széchenyi tér 7-9
parkoló, Kossuth u. 23. parkoló. Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a Kecskeméti
utcán elhelyezett szelektív hulladékgyűjtők próbajelleggel áthelyezésre kerültek a Teleki
utcára.
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I. Élővíz-csatorna fotópályázat

A ZERGE Ifjúsági Túrasport Közhasznú Egyesület meghirdeti az I. Élővíz-csatorna
Fotópályázatot „Miért Szép az Elővíz-csatorna?”címmel.
A pályázat ás fotókiállítás célja:
o Széles körben bemutatkozási lehetőséget adni mindazoknak, akik a Fotózással igényesen
örökítik meg az Elővíz-csatorna állapotát, példát mutatva, hogy minél többen fényképezzék Ic
észrevételeiket, benyomásaikat, egyben az emberi gondolkodással min lehetne változtatni.
• Képet adni az Élővíz-csatorna állapotáról, lehetőségeiről.
Pályázati feltételek:
o A beküldendő képek témája az Elővíz-csatorna lehet az egész szakaszt érintve (Gyula,
Békéscsaba, Békés — a tűsgáttól a torkolatig -‚ valamint Veszétől Sikonyig és a dánfoki rész a
békési Malomasszonykerttől Békés III. szivattyú telepig.)
Lehetséges témák:
az Elővíz-csatorna régen és ma, környezetvédelem, évszakok, hidak, táj és az ember
kapcsolata az Elővíz-csatornával, növény és állatvilág, események az Élővíz-csatornán.
iVtáithéli, dokwnentatív arch/v anyagot egyesületünk sz[vesenfbgadim!

Egyéb tudnivalók: .

• Kategóriák: az Elővíz-csatorna és a táj. Az Elővíz-csatorna és az ember. Kirándulás az
Elővíz-csatornán.
• A képek kivitele: Fekete-Fehér és színes. Mennyisége: maximum 10 db Mérete: 15x21 cm.
A képek hagyományos, analóg és digitális eljárással is készülhetnek, digitális effektek nélkül.
• A pályázaton részt vehet minden civil, amatőr és hivatásos fotós, aki a feltételeket elfogadja
és teljesíti. Nem lehet viszont olyan képekkel pályázni, melyek már korábbi Fotókiállításokon
sikerrel szerepeltek.
A pályázatra beküldött képeket a rendező szerv által Felkért zsűri bírálja cl, döntése ellen
Fellebbezésnek helye nincs.
A pályázatra érkezett képeket a legnagyobb gondossággal kezeljük, de az esetleges postai
rongálódásért Felelősséget nem vállalunk.
A pályázati anyagok hátoldalán és a kísérő jegyzéken Fel kell tüntetni: a kép címét, a szerző
nevét és lakcímét, teleFonszámát.
Cím: Békés Város Polgármesteri Hivatala, Titkárság
5630 Békés, Petőfi Sándor utca 2.
A borítékra kéijük ráírni: “Fotópályázat”
Az I. Elővíz-csatorna Fotókiállítás megnyitója és a díjátadás időpontja várhatóan 2007 májusa,
a VI. Elővíz-csatorna emléktúrához kapcsolódva. A helyszínről és az elért eredményről
értesítést küldünk.
Díjazás: I. 100 000 Ft II. 50000 Ft III. 25 000 Ft
Különdíj: 50 000 Ft (a Körös Vidéki Vízügyi Igazgatóság felajánlása) a legjobb képsorozat
(legalább 6 db) közönségszavazat alapján. Minden elfogadott mű szerzője oklevelet és
katalógust kap.
A kiállításra elfogadott képek a ZERGE Il~úsági Túrasport Közhasznú Egyesület tulajdonát
képezi, és azokat korlátlanul felhasználhatja. A zsűri által cl nem Fogadott képeket a szerző
külön kívánságára visszaküldjük.
A kiállítás vándoroltatása, további bemutatása igényelhető, de a koordinálás jogát fenntartjuk.
A szerzők nevét a katalógusokon, kiállításokon és a sajtóban közétesszük.
Az alkotók műveik beküldésével hozzájárulnak ahhoz, hogy a rendezők képeiket a kiállítással
kapcsolatban publikálhassák. Bővebb inFormáció: Sós Imre elnök Tel: 30/ 205 94 70

Beküldési határidő: 2007. március 22. (a víz világnapja)
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Gyergyószéntmiklósi látogatás

Szent Mikós napi programsorozaton vett
részt önkormányzatunk delegációja
Gyergyószentmiklóson, ahol többek között
testvérvárosi találkozó is volt. Deákné
Domonkos Julianna, Vámos László és
Mészáros Sándor képviselőket a békési
öregfiúk kosárlabda csapata kísérte cl.
Békésen kívül még további nyolc magyar
testvérvárosa van az erdélyi településnek. és
szinte valamennyi képviseltette is magát a
decemberi rendezvény-sorozaton.

A békési képviselők sok Új elképzeléssel
tértek haza, így felvetődött a gondolata egy
minden testvérvárost érintő szimpőziumnak,
melynek Békés lenne az otthona. ahová

vállalkozókat, befektetőket és az
önkormányzatokat hívnák meg
tapasztalatcserére, ismerkedésre. Az
elképzelés leghamarabb jövő év március-
áprilisában válhat valóra, a költségvetés szabta
lehetőségek teljes ismeretében.

2007. augusztus 20-a nem pusztán Szent
István királyunk és az Új kenyér ünnepe lesz a
gyergyói emberek számára, ekkor lesz 200
éves városuk és 400 éves fennállásukat
Ünneplik, mint település. Az Ünnepi
programból természetesen Békés városa is
kiveszi a részét, a tervek szerint több ponton,
műsorral is bekapcsolódhat majd az évforduló
méltó megemlékezésébe.

Bursa Hungarica ösztöndíjasok

Idén 146 békési diákot köszöntött a
Bursa Hungarica ösztöndíjasaként Izsó Gábor,
városunk polgármestere. További 34 tanuló
kapott egyszeri, méltányossági támogatást,
azaz bár nem feleltek meg az ösztÖndíj-kiírás
követelményeinek, de a bírálók értékelték a
tanulásban elért eddigi eredményeiket.

A díjazottak kiválasztását két bizottság
végezte, míg az ösztöndfjakról a Kulturális és
Sport Bizottság döntött, addig a méltányossági
támogatásokat az Egészségügyi és Szociális
Bizottság bírálta cl. Településünk immár

hatodik éve -azaz a díj megalapítása óta —

támogatja a tehetséges, ámde hátrányos
helyzetű tanulókat a Bursa Hungarica
ösztöndíjjal. A hat 6v alatt, Összesen 44 millió
forintot költött az önkormányzat erre a célra,
melyet természetesen az állam ugyanennyivel
egészített ki.

Izsó Gábor polgármester az ünnepség
után kötetlen beszélgetésre hívta a felsőfokÚ
tanulmányaikat idén befejező hallgatókat,
hiszen a város vezetésének fontos célkitűzése
a pályakezdők helyben tartása.

Kikötői hírek

Jól haladnak a ROP 1.1.1. európai uniós
forrásból megpályázott békési Kishajó kikötő
és hajóátemelő létesítésének munkálatai. A
Körösök Völgye Natúrpark Egyesület által
gondozott projekt munkálatai során már
megtörtént a terület kotrása, illetve a rámpák
előkészítése. Több mint tízezer köbméter föld
lett megmozgatva a dánfoki föld- és
mélyépítési munkálatok során! A terület
látványa már mai állapotában is érzékelteti a
beruházás nagyságát. A közbeszerzésen
nyertes kivitelező — a Caementárius Kít. — már

elkészítette a rámpákat és a kikötői pontonok
gyártását is elindítatta. A kedvező időjárási
körülmények miatt már jóval előrébb tartanak
a munkálatok, mint ahogy azt eredetileg
tervezték, így talán egy esetleges tavaszi
árvizes időszak sem fog csÚszást jelenteni és
tartható lesz a 2007. május végi átadási
határidő.

A projekt másik békési projekteleme az
Erzsébet-ligetben létesítendő ökoturisztikai
ismeretteijesztő Útvonal, 2 híddal. A munka
előkészületei már itt is tartanak.
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Városi falinaptár

Elkészült a városi falinaptár, amely ingyenes minden Békési számára. Az~
óvodások, diákok az ovikban, iskolákban kapják meg, míg az alábbi helyeken
hozzáférhető a 2007. évi Békési Falinaptár:
Civil Szervetek Háza, Nyugdíjas Ház, Egyesített Rendelőintézet, nagyobb áruházak,
boltok, piac területén, több helyen.

BÉKÉS ADVENT

Az adventi, újévi programsorozat utolsó programjaként kerül
megrendezésre 2007. január 2-án, kedden 17,00 órától az Ujévi Koncert a

Városi Ifjúsági Fúvószenekar közreműködésével.
Helyszín: Békés Városi Altalános Művelődési Központ.
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