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BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓJA
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INGYENES

2009. DECEMBER

XII. ÉVFOLYAM 6. SZÁM

Kedves Ünneplõ Békésiek!

Biztos vagyok benne,
hogy mind a magyar családok, mind
Békés város életében emlékezetes
évet zárunk. Ilyenkor, az adventi ünnepkör idején, a karácsonyest mindenkit magával ragadó hangulatára
készítve szívünket, önkéntelenül is
számot vetünk önmagunkkal, környezetünkkel. Tudom, nehéz ez most, hiszen igen küzdelmes évet tudhatunk
magunk mögött. S hogy mirõl lesz
emlékezetes? - ez csakis rajtunk múlik!
Hiszem, hogy minden ember,
minden család talál maga mögé tekintve sikereket, eredményeket 2009ben is. Így van ezzel Békés városa is,
melynek
képviselõ-testületével
együtt büszkék vagyunk városunk

teljesítményére elsõsorban úgy, mint
az Önök erõfeszítéseinek gyümölcsére. A gazdasági visszaesés idõszakában, amikor a fennmaradás lehet a tét,
Békés állja a sarat, intézményeink
mûködnek, fejlesztéseink a térség élvonalába emelték településünket. Sok
munkával és eddig példátlan összefogással jutottunk el idáig, amiért köszönet illeti a város lakosságát.
Érezzék magukénak az olyan
eredményeinket, mint a megvalósult
kerékpárutak, vagy a fedett uszoda.
Sok terhet és nehéz munkát jelentettek az elmúlt hónapok, ezért szívbõl
kívánom, hogy az elkövetkezõ ünnep
valamennyiüknek a szeretet, az odafordulás jegyében teljen el. A mindennapok kapkodása után álljunk

meg ezeken a napokon, pihenjünk
meg családunk, barátaink körében.
Ne feledkezzünk meg azokról sem,
akik esetleg magányosan töltik a karácsonyt s az újévet és azokról sem,
akiket az ünnep csöndjétõl távol sodortak az élet viszontagságai.

Hadd kívánjak most magam és Békés Város Képviselõ-testülete nevében
Áldott, Boldog Karácsonyt és Sikerekben Gazdag Új Esztendõt, Ady
Endre soraival:
Harang csendül,
Ének zendül,
Messze zsong a hálaének
Az én kedves kis falumban
Karácsonykor
Magába száll minden lélek.
Minden ember
Szeretettel
Borul földre imádkozni,
Az én kedves kis falumban
A Messiás
Boldogságot szokott hozni.

Izsó Gábor
Békés Város Polgármestere

2009november.qxd

2009.12.18.

17:38

Page 2

Városházi
krónika

2

2009. december

Már a békésieké az elkészült uszoda!
Átadták a város új fedett uszodáját
Több évtizedes tartozást rendezett a
város az elmúlt napokban, hiszen hoszszú várakozás után elkészült a Békési
Uszoda. A 328 millió forintos költségbõl megépülõ létesítményt ünnepélyes
keretek között, 2009. december 13-án
adták át a helyi lakosok és a környékbeliek használatára.
A hivatalos átadáson, a helyszínen
több százan - hallgatták meg Erdõs
Norbert országgyûlési képviselõ köszöntõjét és Izsó Gábor polgármester
avató beszédét. A hivatalos programot
két városi egyházi méltóság hálaadása
foglalta keretbe. Nagy József katolikus
esperes felszentelése és imája után Katona Gyula református tiszteletes áldása zárta a ceremóniát.
Az esemény után a jelenlévõk megtekinthették az uszoda belsejét, végiglátogathatták az összes helyiséget, így
annak is tanúi voltak, ahogy Izsó Gábor
polgármestert - régi jó sportszokás szerint, mint gyõztes csapatkapitányt - váratlanul vízbe dobták.
Az új, modern komplexum 13 új
munkahelyet teremt. 3 vízgépész, 3 takarító, 3 uszodamester, 3 pénztáros
dolgozik az uszodavezetõ keze alatt.
Az alkalmazottak minden elõírásnak és
szükséges végzettségnek megfelelnek.
Az uszoda átadása csupán az elsõ
lépcsõfoka a békési fürdõfejlesztésnek
és termálvíz kihasználásnak. Eddig több
mint 8 millió forint felajánlás érkezett az
uszoda területéhez tartozó, kültéri 10 x
10 méteres meleg vizû termálmedence
felújítására, melynek munkálataira elõreláthatóan a több mint félmilliárd forint
összköltségû Békés Kistérségi Komplex
Járóbeteg-ellátó Központ felújításával
egy idõben kerülhet sor.
Milyen szolgáltatásokat kínál a Békési Uszoda?
A központi térben az úszómedence
72 fõt, míg a tanmedence 28 fõt tud
egyszerre fogadni.
A kisebb méretû tanmedence a vendégforgalom mellett 8.00-13.00 óra között az iskolák kötelezõ úszásoktatásának is helyet biztosít. A délutáni idõszakban 13.00-17.00 óra között adott
pályaszámon sportköri foglalkozások

zajlanak, de ekkor is minimum két pálya biztosított a vendégek részére is.
A tanmedencében beépített élményelemek, így a pezsgõágy, nyakzuhany,
vízmasszázs is a vendégek kikapcsolódását szolgálják. Délutánonként lehetõség nyílik úszásoktatásra, a tervek és az
igények szerint vízitornát, mozgássérült foglalkozást és babaúszást is tarta-

nak majd. Alkalmi jelleggel, rendezvények helyszínéül kibérelhetõ mind a
tanmedence, mind az úszómedence is.
A 8-10 fõ befogadására alkalmas
szauna és a medence élményelemei külön díj megfizetése nélkül vehetõk
igénybe hétköznaponként 15.00-20.00
óráig, hétvégén pedig a nyitva tartás ideje alatt végig. (Folytatás a 9. oldalon)

A hideg idõ ellenére több száz ember követte végig az új létesítmény ünnepélyes átadását

Az ünnepélyes szalagátvágás pillanata. Balról jobbra haladva: Erdõs Norbert országgyûlési
képviselõ, alpolgármester, Izsó Gábor polgármester és Jauernik István az Önkormányzati MiFOTÓK: APÁTI NAGY LAJOS
nisztérium államtitkára

2009november.qxd

2009.12.18.

18:39

Page 3

2009. december

Városházi
krónika

3

Fókuszban a Parlament

Az országgyûlési képviselõ kérdez
Erdõs Norbert felszólalása a csökkent munkaképességûek ügyében

Erdõs Norbert
országgyûlési
képviselõ kérdést intézett a
szociális
és
munkaügyi miniszterhez abban az ügyben,
hogy az ORSZI
novemberben
kiadta a Békés megyére vonatkozó elsõ
rehabilitációs szakértõi vizsgálatát.
Erre a kérdésre a Békésen mûködõ
Lazarus Kft munkatársai hívták fel a figyelmét, aki csökkent munkaképességûeket foglalkoztatnak. Véleményük
szerint számtalan jogtalanság eredményeként elutasításra került minden 50
százalékos vagy az alatti munkaképességû ellátott. A vélhetõen a politika által befolyásolt döntés szakmailag megalapozatlan és a jogszabályokkal is ellentétben van, sõt, olyan információ látott napvilágot, amely szerint egy belsõ

utasítás értelmében kellett elutasítani
az említett kört.
Egy ilyen belsõ utasítás felülírja és
megsérti az alkotmányos alapjogokat,
valamint semmibe vesz egyes meglévõ
jogszabályokat és az egyenlõ elbírálás
elvét.
Az intézet vizsgálata a szociális
foglalkoztatásban lévõk mintegy harmadát érinti, körülbelül kétezer családot. Ezzel a döntéssel kilökik a szabad
munkaerõpiacra azokat a csökkent
munkaképességûeket, akikrõl korábban már megállapították, hogy csak rehabilitációval foglalkoztathatók. Az
okozott anyagi és lelki válság eredményeként õk is a túlterhelt egészségügyre vagy az amúgy is nehéz helyzetben
lévõ önkormányzatokra akarnak majd
támaszkodni.
A képviselõ végül rákérdezett, hogy
valóban létezik-e ilyen belsõ utasítás az
Országos Rehabilitációs és Szociális
Szakértõi Intézetnél? Ha igen, akkor

miként tartja ezt összeegyeztethetõnek
a jogállami szabályokkal?
KORÓZS LAJOS államtitkár a következõt válaszolta:
Az ORSZI feladata az intézményen
belüli szociális foglalkoztatás célcsoportját azonosítani, s vizsgálni azt,
hogy kizárólag ebben az ellátási körben szükséges-e a munkarehabilitációhoz való hozzájutás biztosítása.
Egyébként Békés megyében sajnálatos
módon, az intézményen belüli szociális
foglalkoztatás célcsoportja nem minden esetben a jogszabályoknak megfelelõen történik.
Erdõs Norbert ezek után újra felvette
a kapcsolatot a csökkent munkaképességûeket foglalkoztató intézményekkel,
akik felháborodottan vették tudomásul
az államtitkári választ, mivel õk azon az
állásponton vannak, hogy betartottak
minden jogszabályt, és arról végképp
nem tehetnek, hogy az állam folyamatosan korlátozza a lehetõségeiket.

Békés Város Polgármesteri Hivatala Okmányirodájának közleménye
Változások a személyazonosító igazolvánnyal és a vezetõi engedéllyel kapcsolatban
Személyazonosító igazolvánnyal kapcsolatos változás
2009. év második felétõl lehetõség nyílt a 14 év alatti gyermekek személyazonosító igazolvánnyal történõ ellátására is.
Az igazolvány kiváltásához szükséges iratok:
! a gyermek születési anyakönyvi kivonata,
! a gyermek hatósági bizonyítványa a személyazonosító jelrõl vagy, lakcímigazolvány,
! a törvényes képviselõ személyazonosságát igazoló okmánya (személyazonosító igazolvány, lakcímigazolvány).
Adatlapot és fényképet nem kell hozni, az ingyenesen az okmányirodában
készül.
A személyazonosító igazolvány iránti kérelem benyújtásának a 18. életév
betöltése elõtt feltétele a gyermek és a gyermek törvényes képviselõje (szülõ, gyám) együttes megjelenése.
Az igazolvány érvényességi ideje:
! 0-6 éves korig:
3 év
! 6-14 éves korig:
14. születésnap
! 14-20 éves korig:
8 év

A 14. életév betöltése elõtt legkorábban 60 nappal kerülhet rá a gyermek
aláírása az igényelt okmányra, ebben az esetben az okmány érvényességi
ideje az igazolvány kiállításától számított 8 év.
Az igazolvány kiállítása a 14. életév betöltése elõtt illetékmentesen történik,
kivéve, ha elveszett, megsemmisült, megrongálódott az okmány.
A 14. életév betöltésének napja után a személyazonosító igazolvány kiállítása 1500 forintba kerül, melyet az okmányirodai ügyintézõtõl kapott csekken kell a postán befizetni.
Lakcímkártyával kapcsolatos változás 2009. év második felétõl
2009. év második felétõl lehetõség nyílt rá, hogy amennyiben a kiskorú törvényes képviselõje kéri, úgy a lakcímkártya tartalmazza a törvényes képviselõ nevét és telefonszámát. A lakcímkártya fenti okból történõ cseréje illetékmentes!
Vezetõi engedéllyel kapcsolatos változás
A vezetõi engedély igénylése a 18. életév betöltése elõtt
csak törvényes képviselõvel (szülõ, gyám) együtt történhet.

Érdeklõdés, ügyintézés a Polgármesteri Hivatal Okmányirodájában. Cím: 5630 Békés, Petõfi u. 2. Telefon: 06-66-411-011.
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Békés Város Önkormányzatának felhívásai
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Békés Város Önkormányzata

PÁLYÁZAT ÚTJÁN ÉRTÉKESÍTI

a tulajdonában lévõ alábbi ingatlanjait.
1. Békés, Jantyik u. 5. szám alatti
ingatlan.
Az ingatlan nagysága 1688 m2,
Hrsz.: 5626.
2. Békés, Korona u. 3-5. szám
alatti ingatlan.
Az ingatlan nagysága 3000 m2,
Hrsz.: 2366.
3. Békés, Petõfi u. 33-35. szám
alatti ingatlanok, a rajta lévõ
felépítményekkel.
A két ingatlan együttes nagysága
1963 m2, Hrsz.: 811.; 812.
4. Békés, Csabai-Szarvasi-Korona
u. által határolt, üresen álló beépítetlen terület (városközpont).
Az ingatlan nagysága 2843 m2,
Hrsz.: 2360.
5. Tarhos, Petõfi u. 1. szám (volt
kollégium épülete).
Az ingatlan nagysága 844 m2,
Hrsz.: 119.

Az ingatlanokhoz kapcsolódó teljes
körû dokumentáció és térkép melléklet letölthetõ a www.bekesvaros.hu
honlapról. További információ kérhetõ Békés Város Polgármesteri Hivatala 14. számú irodájában, a 66/411011/138-as melléken. Az ingatlanok
elõzetes egyeztetés alapján, a helyszínen is megtekinthetõk.

Az ajánlatok benyújtási határideje:
2010. február 10.
Békés Város Polgármesteri Hivatala
– 5630 Békés, Petõfi u. 2.

Fogadja a lakossági építési törmeléket
a Békési Hulladéklerakó Telep!
2009. július 15-én bezárt a békési hulladéklerakó telep, de a közelmúltban megkapott engedélyek birtokában építési törmeléket és
földet – azaz inert hulladékot – fogadhat ezentúl a békési szeméttelep.
Megkapta a szükséges környezetvédelmi engedélyt a Békési Hulladékgyûjtõ
Kft., így elõzetes egyeztetés után ismét lerakható építési törmelék, sitt a
muronyi út melletti egykori szeméttelepen.
Elõzetes egyeztetés után az alábbi idõpontokban
lehet kiszállítani kizárólagosan az ilyen jellegû hulladékot:

Minden hétköznap: 7.00 - 16.00 óra között.
Szombatonként: 7.00 - 12.00 között.
Telephely: Békési Hulladékgyûjtõ Kft. telepe
(Békés, Muronyi út mellett a Rózsa temetõt követõen)
Az inert hulladék elhelyezésének költsége: 2000 Ft/tonna.
Elõzetesen egyeztetni a 411-366-os telefonszámon lehet.

Békési mezõgazdasági
termelõk, iparosok
és kézmûvesek figyelem!

Békés Város Önkormányzata a Vállalkozói Centrummal összefogva
várja azon békési mezõgazdasági termelõk, iparosok, kézmûvesek
jelentkezését, akik saját elõállítású termékeiket képpel és szöveggel
térítésmentesen meg kívánják jeleníteni a Békés Város Önkormányzat honlapján elérhetõ Vállalkozói Centrum linken!
Ismeretterjesztõ kampányunknak az a célja, hogy a békési és környezõ lakosok tudatos fogyasztásához nyújtsunk arra vonatkozóan információt, hogy hol, kinél és milyen békési elõállítású terméket lehet vásárolni!
ÉRDEKLÕDNI:
Domokosné Bartyik Márta,
Vállalkozói Centrum – Békési Inkubátorház menedzser
Tel.: 06/20-281-55-90, E-mail: vallcentrum@invitel.hu
Andor János, Békés Város Önkormányzat
Tel.: 06/70-204-76-31, E-mail: andorjanos@gmail.com

Még bérelhet helyet az épülõ inkubátorházban!

Várjuk a helyi és környezõ települések meglévõ és leendõ vállalkozóinak bérleti szándéknyilatkozatait a
Vállalkozói Centrum - Békési Inkubátorház irodáira, csarnokaira és raktáraira!
Aktuális vállalkozásfejlesztési információkról tájékozódhat a www.bekesvaros.hu/Vállalkozói Centrum oldalon.
További részletes tájékoztatást és egyéb vállalkozásokat támogató pályázatokról informálódhat:
Domokosné Bartyik Márta Intézmény menedzser
Tel.: 06-20-281-5590, e-mail: vallcentrum@invitel.hu
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Rövid hírek - Békés Város Képviselõ-testületének decemberi ülésérõl

Kiemelkedõen jó Békés pályázati tevékenysége

Az elmúlt két év pályázati tevékenységét összegezte decemberi ülésén a város
képviselõ-testülete. Békés önkormányzata a régióban is kiemelkedõ mértékû
támogatást nyert el az elmúlt években.
Jelenleg 16 pályázat megvalósítása
van folyamatban, így 1,77 milliárd forint értékû támogatás érkezik a városba. Az elõttünk álló, 2011-ig terjedõ idõszakban az önkormányzat legfontosabb feladata az elnyert támogatások hatékony felhasználása.
A városi uszoda már elkészült, a jövõ év végéig pedig további fejlesztések
valósulnak meg. Az inkubátorház építése és a Dr. Hepp Ferenc Tagintézmény felújítása ugyancsak jövõre fejezõdik be. Míg az inkubátorháznál elkezdõdtek a munkálatok, addig az iskolások már át is költöztek az Eötvös
Tagintézménybe, hogy teljesen átadják
a terepet a kivitelezõknek. 2010. nyár
elején készülnek el decentralizált forrásból a város két helyén a szennyvízvezeték építés munkálatai, a helyi rendelõintézet parkoló és a Rákóczi utca

járda kivitelezése, illetve a Dánfoki
Üdülõközpont további fejlesztése.
PÁLYÁZAT NEVE
Békési inkubátorház létrehozása
Épületkorszerûsítés és eszközfejlesztés a Békési
Kistérségi Iskola Dr. Hepp Ferenc Tagiskolájában
Békés, 470. sz. fõút - 4644. j. út becsatlakozásánál körforgalmú csomópont kialakítása
Békés-Békéscsaba kerékpárút III. ütem
Kistérségi komplex Járóbeteg Ellátó Központ kialakítása
Bölcsõdei ellátást nyújtó intézmények fejlesztése
és kapacitásának bõvítése
Kompetencia fejlesztés a Békési Kistérségi Általános Iskolában
„Együtt -egymásért” Békési kistérségi Intézményfenntartó Társulás az esélyegyenlõség megvalósításáért
Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése
e-világban - együttnevelés modern infrastruktúrával
Elõkészületek a hatékony mûködés jegyében
Békés Malomasszonykerti lakóövezet szennyvízvezetékének építése
Oncsai szennyvízvezeték kiépítése II. ütem
Újjáéledõ Dánfoki Üdülõközpont
Békés Városi Rendelõintézet parkolójának felújítása
Rákóczi úti járda közbiztonsági célú fejlesztése
ÖSSZESEN

TÁMOGATÁS ÖSSZEGE
150.000.000,494.591.445,42.754.915,-

ÖNERÕ ÖSSZEGE
150.000.000,54.954.605,-

AZ ÖNERÕ 50 %-ÁT MEGNYERTÜK!

18.323.535,-

ÖSSZESEN
360.000.000,-

549.546.050,61.078.450,-

18.495.000,115.992.811,-

160.300.000,-

199.978.800,-

10.525.200,-

210.504.000,-

63.408.506,-

0,-

63.408.506,-

82.822.904,-

0,-

82.822.904,-

104.805.000,-

528.411.694,-

AZ ÖNERÕ 50 %-ÁT MEGNYERTÜK!

1.050.000,19.950.000,Az összegrõl még nincs információ!
92.000.800.000.37.896.400,-

6.687.600,-

662.240.000,-

21.000.000,892.000.-

44.584.000,-

12.750.000,19.547.153,-

2.250.000,3.449.498,-

15.000.000,22.996.651,-

7.472.183,1.771.880.718,-

1.318.622,384.319.763,-

8.790.805,2.271.035.976,-

Megszûnik a külterületeken
a mezõõri szolgálat
Korábban többször tárgyalta Békés
Város Képviselõ-testülete a mezõõri
járulék kérdését. A lakossági és a külterületi szántók gazdáinak visszajelzései alapján a szolgálatba állított
négy mezõõr jelenléte számottevõen
nem befolyásolta a külterületek védelmét, annál nagyobb szükség van rájuk
a belterületeken és a zártkertekben. A
testület éppen ezért döntött a külterületi mezõõri szolgálat eltörlésérõl. A
zártkertekben továbbra is négy fõállású alkalmazott (két mezõõr és két,
szakvizsgával rendelkezõ településõr)
látja el a szolgálatot. A kertek és a
külterületek védelmében jövõre is
mûködik az a munkacsoport, mely
2009-ben a polgármester javaslatára
jött létre. A munkacsoport a rendõrség

Táblázatunk az elmúlt két év 16
nyertes pályázatát összegzi:

vezetése mellett a mezõõröket, a településõröket, a polgárõröket és a nemzetõröket fogja össze, akik összehangolt akcióterv alapján védik a város
kül-, és belterületét.
További változás, hogy a járulékfizetési kötelezettség nem helyrajzi
számonként történik 2010-ben, hanem térképmelléklet alapján, ugyanis
a helyrajzi számok folyamatosan változnak (összevonás, törlés, megosztás
stb.). A következõ településrészek tartoznak a rendelet hatálya alá: Nagykert, Jégvermi kert, Szécsénykert,
Rosszerdõ, Kászmánykert, Csatárkert, Malomasszonykert, Borosgyáni
kert. A rendeletváltozás nem érintette
a mezõõri járulék összegét, így 2010ben az nem emelkedik!

6.691.718,-

1.180.892,-

7.872.610,-

Cselekvési terv készült
az önkormányzat szociális
válságkezelési koncepciójához
A 2009-es év utolsó képviselõ-testületi ülésén szinte az elõterjesztések fele érintett
valamilyen szociális területet, nem véletlenül. A válság Békésre is gyorsan begyûrûzõ hatását ahol lehet tompítani szeretnék a
városvezetõk, így többek között a szociális
válságkezelési koncepció pontos - azaz felelõsöket és határidõket is tartalmazó - cselekvési tervét is elfogadták a képviselõk.
A terv három területen a foglalkoztatás, a lakhatás és a segélyezés területén vázolja fel a válság helyi hatásait és az arra
javasolt megoldásokat. Mint azt a dokumentum többek között megállapítja a
2008. évhez képest 30 százalékkal nõtt a
szociális ügyekben beadott kérelmek száma, és megjelent egy olyan aktív korú réteg az ellátórendszerben, akikkel eddig
nem volt kapcsolata a hivatalnak. A cselekvési terv megoldási javaslatainak kidolgozott, gyakorlati elemei legkorábban a költségvetés elfogadása után 2010. márciusban
kerülnek a képviselõ-testület elé.
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Rövid hírek - Békés Város Képviselõ-testületének decemberi ülésérõl

Bõvült Békés város
adósságkezelési
szolgáltatása

A vízdíj hátralék mellett a jövõben
áramdíj elmaradásra is igénybe vehetõ Békés város adósságkezelési
szolgáltatása. Az errõl szóló rendeletmódosítást decemberi testületi
ülésén fogadta el Békés Város Képviselõ-testülete.
Szinte napra pontosan egy éve vezette be a békési önkormányzat a vízdíj hátralékkal rendelkezõk megsegítésére az adósságrendezési szolgáltatást. Az elmúlt idõszak tapasztalatai
alapján jövõre a vízdíj mellett az
áramszámla rendezésére is igénybe
vehetõ a lehetõség. A jogszabályi változások miatt is módosult a helyi rendelet. A támogatás maximalizált mértéke nõ, így az adósság 75 százaléka,
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 minimum 50.000 forint víz-, illetve áramdíj tartozása van vagy a közüzemi díjtartozása miatt a szolgáltatást kikapcsolták.
- Akinek a háztartásában az egy fõre jutó havi jövedelem nem haladja
meg a 42.750 forintot, egyedül élõ
esetében a 57.000 forintot.
- Aki a településen elismert minimális lakásnagyságot és minõséget
meg nem haladó lakásban lakik.
A fennálló adósság 25 százalékának megfizetése a programban
résztvevõt terheli, ez történhet egy
összegben és 18 hónapos részletfizetéssel is, mely 6 hónappal meghoszszabbítható. Ugyan ezek a feltételek
vonatkoznak az adósság rendezésére kapott 75 százalék támogatásra
is. A további feltételekrõl a polgármesteri hivatal igazgatási osztályának szociális ügyintézõinél lehet érdeklõdni.

Nem emeli az önkormányzat
a gyermekétkeztetés díját

Az infláció, az ÁFA változás és a
nyersanyagárak növekedésének ellenére nem emelkednek 2010-ben
Békésen a gyermekétkeztetés díjai.
A testület decemberi ülésén annak ellenére döntött így, hogy várhatóan az étkeztetésre járó normatívák sem követik az inflációt, így maradnak a 2009. évi szinten.

Ellátás fajtái

Bruttó árak

Bölcsõdei ellátás

338,-

Óvodai napközis ellátás

370,-

Általános iskolai
menzai ellátás

263,-

Általános iskolai
napközis ellátás

413,-

A szociálisan rászorult lakosok
támogatást kérhetnek jövõre
a kommunális adó megfizetéséhez

A szemétszállítás díjainak emelkedése
növeli a kommunális adót Békésen, ez ellen tett intézkedéseket Békés Város Képviselõ-testülete decemberi ülésén. Mintegy 5 millió forintot különít el a jövõ évi
költségvetésében az önkormányzat arra
a célra, hogy rászorultsági alapon támogassa a kommunális adót fizetni nem tudók körét.
Az önkormányzat a kommunális adó
50 százalékát vállalja át azoknál, akik a
megfizetéssel kapcsolatban kerülnek nehéz
anyagi helyzetbe. A támogatás egy adóévre
szól, a kérelmeket az adott évre vonatkozóan március 16-tól április 15-ig lehet benyújtani az erre a célra rendszeresített formanyomtatványon, mellékelve a jövedelemnyilatkozatot. A támogatást megítélõ
Egészségügyi és Szociális Bizottság ezeken túl a döntésnél figyelembe veszi a hivatal nyilvántartásának adatait is. Nem
nyújtható támogatás annak, aki vagy akinek családja lakásfenntartási 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 hátralékkal
ne rendelkezzen az ügyfél.
Azok, akik nem esnek a helyi szociális
rendelet hatálya alá, de gondot okoz nekik
a kommunális adó megfizetése, egyedi kérelemmel méltányossági alapon kérhetik az
összeg részletfizetését vagy fizetési haladékot. A kérelem illetékköteles, de jövedelem
alapján költségmentes is lehet. (További in-

formációt a polgármesteri hivatal hatósági
osztályán lehet kérni.)
A szemét súlyával együtt nõ a kommunális adó díja: Városunk területén évente
megközelítõen 7000 tonna hulladék keletkezik, melyet 2009. július közepéig bárki lerakhatott a helyi hulladéklerakó telepen egészen annak bezárásáig. Jelenleg a megyében összesen két hely, Békéscsaba és
Gyomaendrõd fogadhat más településrõl
hulladékot, a 35 kilométeres távolság ellenére a gyomai teleptõl kedvezõbb árajánlatot
kapott az önkormányzat. A naponta többször
forduló tehergépkocsik útjainak és a hulladék ártalmatlanításának többletöltsége jelentkezik a kommunális adó fizetendõ öszszegében, mely 2010-ben 15.000 forint lesz.
Az önkormányzat minden lehetséges
alternatívát végiggondolt, és ez év augusztusában a malomasszonykerti részen, önerõbõl 100 ingatlannál bevezette a házhoz
menõ szelektív hulladékgyûjtést. A város
ezen részén szétválogatott hulladék tömegét minden esetben mérték, az eredményeket rögzítették és értékelték. Ezek alapján
megállapítható, hogy szelektív hulladékgyûjtéssel a szemét súlya mintegy 50 százalékkal csökkenthetõ. Ahhoz, hogy az
egész város területén válogatni lehessen a
lakossági hulladékot, a város vezetése pályázatot nyújt be, egy komposztáló telep és
egy hulladékudvar kiépítésére ahol a szelektív hulladékok utóválogatása és bálázása
történne, valamint pályázati forrásból kerülnének beszerzésre a szükséges gyûjtõedények és gyûjtõjármûvek is
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„BÚÉK BÉKÉS! 2010!”
Ünnepeljük együtt a 2010-es év eljövetelét!
A Békés Városi Kulturális Központ tisztelettel meghívja Önöket hagyományos Újévi Koncertjére, 2010. január 3-án (vasárnap) 18.00 órakor.

Az est házigazdája a Békés Városi Ifjúsági Fúvószenekar
Bagoly László karnagy vezényletével.
A koncerten közremûködik:
! Fregolina Társastánc Klub, Kenyeres Csaba vezetésével
! Grácia mazsorett csoport, Rábai Szilvia vezetésével
! Énekesek, szólisták
Helyszín:
Békés Városi Kulturális Központ
(5630 Békés, Jantyik Mátyás u. 23-25.)
Belépõjegyek a Békés Városi Kulturális Központban
még válthatók az elõadás elõtt.
Jegyár egységesen: 650 Ft/fõ, mely egy pohár pezsgõt is
tartalmaz.

Havas utak, csúszós járdák
A téli idõszak több gondosságot követel
A Békés Uszoda átadásának napján, december 13-án megérkezett az
idei elsõ hó is. A napokban lehullott
mintegy 5-7 cm csapadék fokozott
gondosságra int mindenkit a hideg
hónapok alatt.
A téli munkákat Békés területén a
LISZ Kft. közmunkásai végzik. A fagyos, havas idõjárás két legfontosabb
területe a síkosságmentesítés és a
hóeltakarítás. A síkosság megszüntetését az önkormányzat igyekszik a keletkezés után azonnal, de legkésõbb 45 órán belül elhárítani. A település utcái osztályokba vannak sorolva, a
munkálatok elvégzése így fontossági
sorrendben követi az osztályozást. A
szórás során ahol csak lehet, környezetbarát anyagokat használ fel a LISZ
Kft.
A hóeltakarítást 5-10 centiméteres
hómennyiségnél kell elkezdeni. A hókotró gépek készen állnak, a LISZ
Kft. a Békési Hulladékgyûjtõ Kft.-tõl
bérli azokat.

Ezúton hívjuk fel a lakosság figyelmét arra, hogy a lakóingatlanok elõtti, tömbházak esetén az
épületet körülvevõ járdák hómentesítése minden körülmények
között az ingatlan tulajdonosának,
tulajdonosainak kötelessége.
A közutak állapotáról
információ
az alábbi helyekrõl kérhetõ:
Magyar Közút Kht. Dél-Alföldi
Regionális Fõmérnökség
Központi Diszpécser Szolgálat,
Kecskemét.
Tel.: 76/480-630
A diszpécserszolgálat huszonnégy órás váltásban, folyamatosan
mûködik 2009. november 10. és
2010. március 15. között. Ide érkeznek be az üzemmérnökségekrõl az
ügyeletesek jelentései, melyeket jóváhagyás után továbbítanak az
ÚTINFORM felé.

Újra pályázhatnak
a civil szerveztek!
A civil szervezetek támogatási igényeiket 2010. január 31-ig adhatják le a Civil Szervezetek Házában (Békés, Hõzsõ
u. 4., bejárat a Libazug utca felõl).
A beérkezett pályázatok alapján
2010. március 15-ig tesz javaslatot a
Civil Tanács a Képviselõ-testületnek a
támogatások mértékére.
Pályázati adatlap felvehetõ a Civil
Szervezetek Házában hétköznaponként 8.00-19.00 óráig. Ugyanitt lehet
érdeklõdni Szûcs Gábornénál (06/704590-794) hétköznaponként 8.0014.00 óráig.
Azoknak a civil szervezeteknek,
amelyek már az elõzõ években is pályáztak, nem kell újra benyújtani az
alapszabályukat és a cégbírósági bejegyzésüket, csak, ha változás történt az adataikban. A 2010-es támogatási kérelemhez csatolni kell a 2009. évi támogatás
elszámolását (számlamásolat, indoklás).
Azoknak a szervezeteknek is be
kell nyújtaniuk a 2009. évi támogatásról az elszámolást, akik a 2010-ben
nem nyújtanak be új pályázatot!
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146 békési diák
nyert önkormányzati
támogatást
Az elsõsorban hátrányos helyzetû
fiatalok tanulmányait segítõ Bursa
Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat hivatalos eredményhirdetésére november
28-án került sor Békésen, a Városháza dísztermében.
2009-ben kevesebben adták be
igényüket, mint tavaly, 128 nappali
tagozatos felsõfokú intézetbe járó diák kérelmezte az önkormányzati támogatást, melybõl mindössze nyolc
kérelmet utasított el a kulturális és
sport bizottság. A pályázati kiírásban
szereplõ "B" típusú lehetõséggel 26
tanuló élt, õk érettségi elõtt állnak,
de a jövõben felsõoktatási intézménybe kívánnak felvételt nyerni.
Az összesen 146 támogatásban részesült fiatal havonta 3000 és 5000
forint közötti összeget kap segítségként a helyi önkormányzattól, a pályázat értelmében pedig az állam
ugyanennyivel egészíti ki a kapott
juttatást. A támogatások mértékét a
tanulóhoz illetve annak családjához
kötõdõ hátrányos helyzetet mérlegelve állapították meg, valamint az
érintett családok egy fõre esõ havi
jövedelmét vizsgálták. Legnagyobb
arányban a kettõnél több gyermeket
nevelõ nagycsaládosok gyermekei
igényeltek ösztöndíjat.
Az elmúlt idõszakot figyelembe
véve elmondható, hogy évek óta
mintegy 6-6,5 millió forintot folyósít Békés Város Önkormányzata a
Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat
által a hátrányos helyzetû fiatalok
tanulmányaihoz való hozzájárulásként. A bizottság idén átlagosan
4.000 Ft-ot ítélt a diákoknak.

2009. december

Jég – virá g

A „Virágos Békés” környezetszépítõ verseny 2009 gyõztesei. Elsõ sor balról: Balázs Jánosné,
Beinschródt Mihályné, Liptákné Szabó Zsófia (Teleky utcai Óvoda), Vas Mihályné, Marti
Ferencné, Dudás Istvánné, Jeneiné Lagzi Mária. Hátsó sor balról: Varga László, Balázs János,
Öreg Gábor, Fehér Imre, Izsó Gábor (Békés város polgármestere), Nánási János, Réti Sándor,
Csatáriné Szabó Eszter, Szabadosné Karács Ágnes

A téli fagyos napok idején is megtekinthetõ a városháza földszinti folyosóján az
a kiállítás, mely az idén második alkalommal meghirdetett „Virágos Békés”
környezetszépítõ verseny gyõztes fotóiból készült. A több mint félszáz nevezés
túlszárnyalta a 2008-ban beadott pályázatok számát. Hét kategóriában neveztek
a békési lakosok, a gyõztes környezeteket illusztráló képek tárlata 2010 júliusáig tekinthetõ meg. A fenti fotón látható

békési lakosok kiemelkedõ és esztétikus
környezetükkel nyerték el a zsûri díjait.
2010. tavaszán ismét meghirdetésre
kerül a verseny, a pályázati kiírást és
jelentkezési lapot keresse a Városházi
Krónika tavaszköszöntõ számaiban, és
figyelje a www.bekesvaros.hu internetes oldalt. A verseny népszerûségét
mutatja, hogy folyamatosan érkeznek a
különdíj felajánlások a jövõ évi díjazottak részére.

Eddig a Roma Koordinációs Iroda
vezetõje, Varga Zsolt segített minden pénteken 8.00-11.00 óráig a
Petõfi u. 4. szám alatti irodában a
lakosoknak a gázmérõóra állások
elektronikus úton történõ bejelentésében.
2010. január 1-jétõl viszont az
Égáz-Dégáz Zrt. irodát nyit a Petõfi u.

4. szám alatt (a lapos tetõs épületben)
az alábbi nyitva tartás szerint.
Kedd:
16.00-20.00 óráig
Péntek:
8.00-12.00 óráig
Ugyanebben az irodában vehetik
igénybe a DÉMÁSZ Zrt. szolgáltatásait 2010. január 1-jétõl megváltozott
nyitva tartással.
Szerda:
16.00-20.00 óráig
Csütörtök:
11.00-15.00 óráig

rendelkezésre álló mintegy 7 millió forint
felosztásáról, melyet kamatmentes kölcsön formájában 24 illetve 30 hónapos futamidõvel november 30-ig folyósítottak
az érintett vállalkozások részére. Ezzel a

2009. évben rendelkezésre álló keret teljes
egészében kiosztásra került. A Vállalkozói
Alapból elnyert támogatás célja elsõsorban békési munkahelyteremtõ és/vagy
megtartó beruházások segítése volt.

DÉGÁZ iroda nyílik Békésen

7 millió forintot nyertek a pályázók Békésen a Vállalkozói Alapból
Békés Város Önkormányzata idén második alkalommal írta ki a Vállalkozói Alap
pályázatot, melyre ezúttal öt vállalkozás
adta be érvényes pályázatát. A képviselõtestület az októberi soros ülésén döntött a
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(Folytatás a 2. oldalról)

2009. évi ünnepi nyitva tartás:

December 14-23.:
December 24.:
December 25., 26., 27.:
December 28., 29., 30.
December 31.:

14.00-20.00 óra között
zárva
14.00-18.00 óra között
14.00-20.00 óra között
14.00-18.00 óra között

Hétfõ, szerda, péntek:
Kedd, csütörtök:
Szombat:
Vasárnap:

8.00-20.00 óra között
6.00-18.00 óra között
8.00-20.00 óra között
8.00-18.00 óra között

2010. évi hivatalos nyitva tartás:

A SZOLGÁLTATÁSOK ÁRAI:
Napi jegyárak:

Felnõtt belépõ:
Diák, nyugdíjas belépõ:
Gyermek belépõ (6 éves kor alatt):
Kísérõ jegy:
Bérlet árak:

625 Ft.
500 Ft.
300 Ft.
125 Ft.

Az új Békési Uszoda két medencéje fogadja az úszni vágyókat

Reggeli úszóbérlet
5000 Ft.
6.00-8.00 óra között (20 alkalom)
Felnõtt bérlet (20 alkalom):
8750 Ft.
Diák, nyugdíjas bérlet (20 alkalom): 6000 Ft.
(A 20 alkalmas bérletek felhasználása egy éven
át lehetséges.)

A Békési uszoda
megvalósulásának
fontosabb adatai
Azonosító:
ÖTM céltámogatás
Támogatás aránya: fixen megítélt összeg
Támogatás mértéke:
150 000 000 Ft
Önerõ:
178 002 550 Ft
Összes költség:
328 002 550 Ft
Közbeszerzésen nyertes kivitelezés költségei:
nettó 227 490 000 Ft
Közbeszerzésen nyertes kiegészítõ munkák költségei (élményelemek beépítése):
6 000 000 Ft
Tervezõ:
Fajzi Építész Stúdió Kft.
Kivitelezõ:
Vektor Kft.
Mûszaki ellenõr: Work-Metall Trans Kft.
Tervellenõri feladatok:
Marton Tervezõ Iroda Kft.
Pénzügyi, mûszaki koordinációs feladatok:
Beruházási, Mûszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt.
Élményelem-rendszer kiépítésének munkái:
Vektor Kft.
Békés Városi Uszodafõelosztójának megtáplálása tervezéssel:
Vis-Animi Kft.
Mûszaki átadás idõpontja:
2009. november 13.

A város új fedett uszodájának külsõ képe

Az esemény díszvendége volt Risztov Éva háromszoros világbajnoki ezüstérmes, rövidpályán
hatszoros Európa-bajnok úszó és Wichmann Tamás olimpikon, sokszoros világbajnok kenus
FOTÓK: APÁTI NAGY LAJOS
is. Képünkön Izsó Gábor polgármester társaságában
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Megújultak Békés ünnepi fényei
Az idei advent ünnepén új karácsonyi díszkivilágítást kapott Békés
belvárosa, mivel a régi kék színû díszek mára használhatatlanokká váltak.
Az elavult díszvilágító berendezések lecserélésére pályázati forrásból közel fél millió forintot nyert a
békési önkormányzat, így új, energiatakarékos, fehér fényû hangulatelemek ékesítik a belvárost. Tizenkilenc oszlopmotívum, két átfeszítés
az út felett és ledes függöny fényfüzér világítja be karácsony idején a
fõteret.
Mindenki karácsonyfájára idén
nem írt ki az önkormányzat lakossági
felkérést, a fõtéren, a posta épülete
elõtti nagy fenyõfa díszítése idén a
kulturális központ feladata volt.

egye.
.bekesm
s
o
r
a
v
s
ke
www.be

com

Kövesse figyelemmel

s.hu
kesvaro
www.be

a Békés városról szóló, folyamatosan frissülõ híreket!

Városházi Krónika. Megjelenik havonta. Kiadja: Békés Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala. Cím: 5630 Békés,
Petõfi u. 2. Tel.: 66/411-011. Internetcím: www.bekesvaros.hu; E-mail cím: varoshaza@bekesvaros.hu; Felelõs szerkesztõ:
Dr. Heinerné Dr. Kecskés Aranka jegyzõ. Lapzárta: minden hónap utolsó keddjén, 12.00 óra. Nyilvántartási szám: 75.998-1997.
Terjeszti: Magyar Posta Rt., Békés. Készült újrafelhasznált papírból a BÉKÉS-TYPO Bt. nyomdájában 8800 példányban.
Cím: 5630 Békés, Szarvasi út 15. HU ISSN 1419-7146.
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Vásároljon békési termékeket!
Akácmézek,
vegyesmézek
kaphatók.
LISZKAI TAMÁS
Cím: Békés, Fülöp u. 2.
Telefon: 30/6104-260.

Akácmézek, vegyesmézek
vegyes krémmézek kaphatók.
Põsze László
Cím:
Békés,
Petõfi u. 124.
B IO MINÕSÍTÉSÛ
GYÜMÖLCSÖK:
alma, birsalma, dió
ZÖLDSÉGFÉLÉK:
bab, tökfélék kaphatók.
CSAPLÁR ISTVÁNNÉ
Cím: Békés, Tavasz u. 18.
Telefon: 70/ 565-4970.

Akácmézek, vegyesmézek kaphatók.
Csaplár Mihály
Cím: Békés, Vág u. 5. Telefon: 66/637-705, 30/2138-392.
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Keresse a békési termékeket!
Kerámiákból és textíliákból készült
termékeknek nálunk csak a megrendelõk
fantáziája szabhat határt.

Á

rukészletünket fogyatékkal
élõk,
megváltozott munkaképességû és hajléktalan
emberek készítik. Igazi alkotó, termelõ tevékenységet
biztosítunk számukra, hogy
érezzék, szükség van rájuk
és a munkájukra is. Az emberek, ha érzik az alkotás, a
munka örömét, javíthat állapotukon, és õk is hozzá
tudnak járulni a család létfenntartásához.

Jellemzõ termékeink: néptánc- és hagyományõrzõ
csoportok ruhái, kiegészítõi, polgári és népi viselet,
munkaruhák, ágytakarók, takarók, foltvarrásos takarók,
falvédõk, hálók, sporthálók, tûzzománc képek,
házszámtáblák, tûzzománc órák, faórák,
kerámia edények, épületfeliratok.

Várjuk kedves régi és új vásárlóinkat
Békés Város Önkormányzata szociális foglalkoztatói nevében.
FÕBB TERMÉKEINK: edényfogók (kesztyûk, fedõfogók), ágynemûgarnitúra, paplanok, párnák, kertigarnitúrák (asztalterítõk, ülõpárnák), konyharuhák, kötények, zsemletartók, kenyértartók, kosárbélések, kutyaruhák, iskolába: ülõpárnák, padzsákok, tornazsákok, óvodába: hátizsákok, ballagótarisznyák.

TERMÉKEK A VÉGVÁRI KLUBBÓL
Végvári Klub, Békés, Csallóközi u. 40.
Gyenes Szabina 70/ 9538-650, 66/ 411-545
Termékeinkkel találkozhat még az Erzsébet liget Információs Pont
pavilonjában, valamint a fõtéri újságos pavilon mellett is.

ELÉRHETÕSÉGEK: Szent Lázár Alapítvány Békés, Hunyadi tér 1/1.
Tel./fax: (66) 643-588
E-mail: szentlazarbekes@t-online.hu www.szentlazar.hu

A BÉKÉSI MINTABOLT CÍME, NYITVATARTÁSA:
Békés, Kossuth u. 20.
hétköznap: 800-1700, szombat: 800-1200.

A 2002 decemberében alakult Rehabil Kft. azt a
célt tûzte ki maga elé, hogy a békési népi hagyományokat ápolva, azokat megõrizve próbáljon a
Békés megyében, fõképpen Békés városában élõ
megváltozott munkaképességû emberek helyzetén javítani, foglalkoztatását elõsegíteni.

dig az osztrák síelõknek készítünk speciális síkabátokat. Az exportra gyártás mellett a hazai piacra
munkaruházatot, pólókat, nõi konfekciót készítünk.

Fõ tevékenységeink közé
tartozik a kosárfonás, a
rongyszõnyeg-szövés és a
cirokseprû kötés, jelentõs
még a békési telephelyünkön mûködtetett 40 fõs,
leginkább külföldi piacra dolgozó varrodánk termelése, melyben nõi és gyermek felsõruházati termékeket gyártunk francia és svéd piacra, szezonálisan pe-

Ezúton ajánljuk figyelmükbe békési mintaboltunkat (a buszpályaudvarral szemben), ahol termékeink nagy választékban kaphatók: kosarak, kosárbélések, cirokseprûk, szõnyegek, nõi felsõkonfekció, munkaruházat, lakástextília, ülõpárnák,
kötények, textiljátékok.

Mintaboltjainkon keresztül termékeinkkel a megye
három városában, Békésen, Gyulán és Békéscsabán vagyunk jelen.
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Vásároljon békési termékeket!
FAJTAMÉZEK
(akác, napraforgó)

VEGYESMÉZEK

Tóth
Ferenc

kaphatók.

Békés és Környéke Biokultúra
Közhasznú Egyesület

mintakertjének bio minõsítésû zöldségei:
fûszerpaprika, burgonya, zöldbab,
szárazbab, asztali gyöngy
(fehérszemû) kukorica.

Cím:
Békés,
Ady E. u. 10.,
fsz. 7.
Telefon:
66/ 414-723.

Dacziné Dúzs Julianna az Egyesület elnöke
Cím: Békés, Kispince u. 44.
Tel: 66/634-489, 20/489-8642

Fajtamézek (akác, repce, napraforgó) és vegyesmézek, magvasmézek
(napraforgóra, mogyoróra, dióra) méhészeti termékek virágpor,
méhpempõ, propolisz tintúra, viaszgyertya) várják az érdeklõdõket.

Varga János
Cím:

Békés, Kölcsey u. 40.

Telefon:

66/ 415-975.

Mobil:

30/ 954-4556.
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Keresse a békési termékeket!
Fûrésztelepen kapható,
illetve méretre vágva rendelhetõek
az alábbi termékek:
parketfriz, valamint szélezett és szélezetlen fûrészáru,
rusztikus kerítéselemek, kiülõk, ágyásszegély, gyeprács,
raklapok speciális méretekben is, palló,
deszka, bútorléc, lépcsõ, karó, rúdfa, alátétfa, talpfa
alapanyagok kifûrészelése, különbözõ méretekben.

A Lazarus Kft.

10 éve mûködõ szervezet, 70 fõ rehabilitált dolgozót
foglalkoztat.

Változatos árukészlettel várjuk az érdeklõdõket és vásárlókat.
TERMÉKEINK: fehér munkaruhák, köpenyek,
ágynemûk (paplanok, párnák), pólyahuzatok,
lakástextíliák (függönyök, méteráruk), egyedi igények
kielégítése rövid határidõvel.
Békési vesszõ fonott áruk termelõi áron kaphatók.
ELÉRHETÕSÉGEINK:

Domokos Mihály

Békés, Szarvasi út vége a Méh teleppel szemben.
Telefon/fax: 36 (66) 411-483 Mobil: 06 (30) 9554-700
E-mail: domokos@globonet.hu

KÖZPONT:
5630 Békés, Kert u. 2.
Tel./fax: 66/413-773
e-mail: lazaruskft@t-online.hu
web: www.lazarus.hu
Ügyvezetõ:
Kovács Istvánné 70/941-5199
BOLTJAINK:
Békés, Kossuth u. 12.
70/941-5251
Mezõberény, Fõ út 19.
70/941-5261
Vésztõ, Kossuth u. 44.
70/941-5262
PAPLANKÉSZÍTÕ VARRODA:
Békés, Szent Pál sor 18.
70/941-5226

Árukészletünket fogyatékkal élõk, megváltozott munkaképességû és hajléktalan emberek készítik.
Igazi alkotó, termelõ tevékenységet biztosítunk számukra, hogy érezzék, szükség van rájuk és a
munkájukra is. Az emberek, ha érzik az alkotás, a munka örömét, az javíthat az állapotukon, és õk
is hozzá tudnak járulni a család létfenntartásához.

Várjuk kedves régi és új vásárlóinkat Békés Város Önkormányzata szociális foglalkoztatói nevében.

FÕBB TERMÉKEINK: seprûk ! KERTÉSZETI TERMÉKEK: paradicsom,
paprika, uborka, tök, burgonya, mangold, fûszer és gyógynövények
! PALÁNTÁK: paradicsom, paprika, virágok.

TERMÉKEK A NAPKELTÉBÕL
Napkelte Hajléktalanok nappali melegedõje
Cím: Békés, Farkas Gyula u. 3-5.
Veres Erika 70/ 339-7980
Széplaki Ferenc 30/ 279-4860
Termékeinkkel találkozhat még
az Erzsébet-liget Információs Pont
pavilonjában, valamint
a fõtéri újságos pavilon mellett is.

