
 
   

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Hatan kaptak Békés Városért kitüntetést az idei ünnepi testületi ülés keretében 
 

Várossá nyilvánításának 36. évfordulóját ünnepelte Békés. Az eseményt ünnepi üléssel, 
és mősorral tette emlékezetessé a képviselı-testület. Izsó Gábor polgármester beszéde után 
idén is átadták a Békés Városért kitüntetı címeket, majd pedig az Év Békési Sportolója 
díjakat. 
 

Békés Város Képviselı-testülete 
2009-ben Békés Városért 
kitüntetést adományozta:  
Balogh József asztalitenisz 
szakvezetı edzınek, Barta 
István Zoltán egyéni 
vállalkozónak, Schimpl Miksáné 
nyugalmazott pedagógusnak, 
Katona Gyula református 
lelkipásztornak, Békési Zoltán 
pálinkafızı vállalkozónak, és Dr. 
Kovács Imre fogszakorvosnak. 
(Képünkön a Békés Városért 
kitüntetettek láthatóak.)  
„Az Év Békési Sportolója” 

címet kapták: Római József a Surman Box Klub ökölvívója, Hortobágyi János a Békési DAC atlétája 
és Csató István a BTE Súlyemelı Szakosztályának sportolója. 
 

A polgármester ünnepi beszédébıl 
 

Izsó Gábor polgármester ünnepi beszédében hangsúlyozta, milyen 
fontos a város lakosainak összefogása a válsággal terhelt idıkben, és felelıs 
vezetıként „óva intett mindenkit a felfokozott érzelmekbıl, a 
kiábrándultságból fakadó csodavárástól és indulatoktól”. A város vezetıje 
beszámolt az önkormányzat eddigi sikereirıl, de nem hallgatta el a jelenlegi 
problémákat sem. Beszédében külön kiemelte a békési vállalkozók által 
befizetett helyi iparőzési adó jelentıségét a pályázati önerı elıteremtése 
érdekében, mint elmondta: - „Hálásak vagyunk nekik, hogy kitartottak 
városunk mellett most, amikor sokan a kiskapukban, a tétlen csodavárásban 
keresnek menedéket.” Végül egy bejelentéssel lepte meg a hallgatókat, 
mintegy 200 millió forintból újabb jelentıs pályázatot nyert Békés: a Fábián 
utcai parkoló területén megépülhet a kistérség legkorszerőbb bölcsıdéje, 
mindössze 10 millió Ft saját erı felhasználásával.  

 
www.bekesvaros.hu 
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Virágos Békés 2009 
 

Pályázati felhívás 
 

Békés Város Polgármesteri Hivatala ismét meghirdeti a 

Virágos Békés 
környezetszépítı versenyt 

 
Legyen Ön is aktív részese Békés Város „felvirágoztatásának”! 

 
Nevezni az alábbi kategóriákban lehet. Egy pályázó több kategóriában is nevezhet. 
 

☼   Virágos udvar-ház 
☼   Virágos balkon-veranda 
☼   Virágos kerítés 
☼   Virágos tanya 
☼   Virágos közintézmény 
☼   Ingatlan elıtti közterület 
☼   Bokorszobrászat 
 

a.) A kitöltött jelentkezési lapokat 2009. július 31-ig írásos formában az alábbi címre kell küldeni. A 
jelentkezési lap mellé kérjük, szíveskedjen csatolni 3 db 21x30 cm nagyságú fotót. A borítékra 
feltétlenül írja rá: 
 

„Virágos Békés” 
Békés Város Polgármesteri Hivatala 

5630 Békés, Petıfi u. 2. 
 

b.) A kitöltött jelentkezési lapokat elektronikusan is eljuttathatja az alábbi e-mail címre. 
Elektronikusan küldött pályázatok esetén a jelentkezési lap mellé kérjük, szíveskedjen csatolni 3 db 
minimum 1 Mbyte nagyságú JPEG formátumú képet. 
 

E-mail cím: viragosbekes@bekesvaros.hu 
  
A jelentkezési lap átvehetı a Polgármesteri Hivatal portáján vagy letölthetı a www.bekesvaros.hu 
honlapról, a Hirdetıtábla Virágos Békés 2009 címszavára kattintva. 
A fotókból az eredményhirdetést követıen a Békés Városi Kulturális Központ fotókiállítást rendez, a 
válogatás Békés Város Polgármesteri Hivatala földszintjét díszíti majd egy éven keresztül. Az 
elbírálást végzı szakmai zsőri különös figyelmet fordít majd a környezet gondozottságára, esztétikai 
látványára, összképére – különös tekintettel az ingatlan elıtti közterületre. A pályázatok elbírálása 
augusztusban várható. Az ünnepélyes eredményhirdetés és a kategóriánkénti gyıztesek díjainak 
átadása a XI. Madzagfalvi Napok keretén belül történik meg. Errıl a gyıztesek levélben kapnak 
értesítést, ezért kérjük, a jelentkezési lapokon pontosan adják meg személyes adataikat és 
elérhetıségeiket. 
 
A díjakat a LISZ Kft. és a Nefelejcs Békési Kulturális és Hagyományırzı Közhasznú Egyesület 
ajánlotta fel. 
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Beérkezési idı: 
Beérkezési sorszám: 

Jelentkezési lap 
a Virágos Békés  környezetszépítı versenyre 

 
 
Jelentkezı neve:  ……………….………………………………………………………………… 
 
Lakcíme:   ……………….………………………………………………………………… 
 
Nevezett terület címe:  ...……………..………………………………………………………………... 
 
Telefonszáma: .……………….………………………………………………………..……….. 
                   
Az elızetes idıpont egyeztetés lehetısége érdekében kérjük, telefonszámát feltétlenül adja meg. 
 
 
Nevezési kategória: (A benevezni kívánt kategóriát kérjük aláhúzni!) 
 

• Virágos udvar - ház 
• Virágos tanya 
• Virágos balkon - veranda 
• Virágos kerítés 
• Ingatlan elıtti közterület 
• Bokorszobrászat 
• Virágos közintézmény 

 
 
Mint a Virágos Békés környezetszépítı versenyre jelentkezı kijelentem, hogy a felhívásban leírtakat 
elfogadom. 
 
Hozzájárulok ahhoz, hogy a benevezett területrıl a pályázat mellékleteként készített képeket a Békés 
Városi Kulturális Központban rendezendı fotókiállításon és a város honlapján, a 
www.bekesvaros.hu oldalon a szervezık a nyilvánosság számára bemutassák, valamint 
kiadványaikban felhasználhassák. (A megfelelı részt kérjük aláhúzni!) 
 

Igen    Nem 
 
 
Figyelem! A jelentkezési lapot 2009. július 31. (péntek) a Polgármesteri Hivatal, illetve a 
viragosbekes@bekesvaros.hu e-mail címre lehet eljuttatni.   
 
         

………………………………… 
                  aláírás 
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 TEGYÜNK EGYÜTT KÖRNYEZETÜNKÉRT,  
                                    FESSÜNK EGYÜTT KERÍTÉST! 

 

2009. május 23. szombaton reggel 8.00 órától 
 

Békés Város Polgármesteri Hivatala az elmúlt évek sikeres nagytakarítási akcióinak mintájára idén 

TAVASZI KERÍTÉS- ÉS KORLÁTFESTÉSRE  

buzdítja a város lakosságát és civil szervezeteit. 

 

Helyszín: Békési Sportpálya és Május 1. park (Békés, Szarvasi út 34.) 
Gyülekezı 8.00 órakor a helyszínen (a Szarvasi út felıl a fıbejárat mellett) 

 
Részvételi szándékukat elızetesen jelezzék május 19-én 12.00 óráig,  

hogy a festéket és a szerszámokat (ecset, kesztyő stb.) a Hivatal mindenki számára biztosítani tudja. 
  

Jelentkezni Békés Város Polgármesteri Hivatala Mőszaki Osztályán  
Ilyés Péternél a 66/ 411–341 telefonszámon lehet. 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

 
 
 

Rágcsálóirtás 
 

2009. június 22–24. között  

rágcsálóirtást végeznek a városban. 
Igényeiket a Polgármesteri Hivatal 

telefonközpontjában jelezhetik  
 

2009. június 19–ig. 
 

 
 
 

KERÉKPÁROS NAP 
BÉKÉSEN 

2009. május 16. (szombat) 
 

A 4644. sz. közút belterületi szakaszának, és a 
megépült Békés Murony közötti kerékpárút  

I. ütemének átadása alkalmából  
közös kerékpározásra invitál mindenkit  

Békés Város Önkormányzata 
 

10.30–12.30 óra között 
Kerékpártúra Békés-Murony-Békés  

 
Indulás: május 16. (szombat)  
10.30 órakor, Békés, Ady u. 1.   

 
 

  

 

INGATLAN 
HIRDETMÉNYEK 

 
Békés Város Önkormányzata pályázat 

útján történı 
 

értékesítésre meghirdeti a tulajdonát 
képezı alábbi ingatlant: 

Békés, Daru u. 2. szám alatti ingatlan 
Induló vételár: 3.850.000,- Ft. 

 
bérbeadásra meghirdeti a tulajdonát 
képezı alábbi ingatlant: 

Békés, Veres Péter tér 7. szám alatti  
1. számú garázs 

Bérleti díj: 5700,- Ft/ hó + ÁFA 
 
bérbeadásra meghirdeti a tulajdonát 
képezı alábbi ingatlant: 

Békés, Kossuth u. 2. szám alatti  
(17 m2-es) üzlethelyiséget 

Bérleti díj: 13.000,- Ft/m2/év+(ÁFA) 
 
Részletes tájékoztató kérhetı a Polgármesteri 

Hivatal Gazdálkodási Osztályán  
(Békés, Petıfi u. 2., 36-os iroda) 

vagy 
06–66/411–011/161 telefonszámon.  

 

Benyújtási határidı: 
2009. június 2. (kedd) 12.00 óra 

 



2009. április Városházi Krónika 5. oldal 

210,5 millió forintból épülhet fel modern bölcsıde Békésen 
 

Békés 2008-ban benyújtott bölcsıdei pályázata túljutott a Dél-alföldi Operatív Program 
elsı pályázati fordulóján, így elérhetı közelségbe került egy új komplexum felépítésének 
lehetısége. Amennyiben Békés önkormányzatának projektje túljut a második körön is, vagyis 
az elsı körben megjelölt továbbjutók közül a kidolgozásra kerülı részletes tervek alapján 
támogatásra érdemesnek ítélik a békési projektet – egy új, minden igényt kielégítı bölcsıde 
épülhet fel Békésen. 

A Fábián utcába tervezett fejlesztés keretében 8 db 10 fıs csoportszoba kerülhet 
kialakításra, 1000 m2 beépített területen. A projekt összköltsége 210,5 millió forint, melyb ıl 
csupán 10 millió forint önerı terheli a várost. Az új, modern bölcsıde kialakításával a 
kapacitás bıvítésén túl várhatóan új munkahelyek alakulnak ki, felépítésével kiváltaná a 
korszerőtlen Jantyik utcai bölcsıde mőködését.  

 

 
 

VÁLLALKOZÓK FIGYELEM! 
  

INKUBÁTORHÁZ TÁJÉKOZTATÓ 
INDULÓ ÉS MŐKÖDİ VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE 

 
Idıpont:  2009. május 5-én (kedd) 16.30 órakor 
Helyszín:  volt Korona Mozi 

            Agrárinnovációs Központ nagyterme 
            (Békés, Kossuth u. 3.)  

 
Ne maradjon le Ön sem! 

 

Minden kérdésére választ kaphat, vegyen részt tájékoztatásunkon! 
Témakörök:                 
1.) A Vállalkozói Centrum feladata és szolgáltatásai 
2.) Miért érdemes a Békési Inkubátorházban irodát, mőhelyet, raktárt bérelni? 
3.) Vállalkozások támogatott finanszírozási (hitelezési) lehetıségei 
4.) Vállalkozások pályázati (hazai és EU-s) lehetıségei. Hogyan lesz nyertes egy pályázat? 
Elıadók: Vállalkozói Centrum: Domokosné Bartyik Márta közgazdász 

       Békés Megyéért Vállalkozásfejl. Alap.: Petényi Roland, Gera Krisztián menedzserek 
     DARFÜ: Budás Attila, Czverencz Péter koordinátorok 
     Európa Universitas Kft.: Urkom Szilvia pályázati tanácsadó  

 
 

Bánfi Zsolt kreatív terve mindenben a kicsik kényelmét és igényeit vette figyelembe, nem utolsósorban pedig 
különleges belsı hatást eredményez az ablakfelületek szabályozta fények és árnyékok játéka. 
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Erdıs Norbert kérdése a devizahitelesek ügyében 
 

 Erdıs Norbert országgyőlési képviselı kérdést intézett a 
pénzügyminiszterhez az úgynevezett „fix törlesztı részletes” deviza 
hitelesek ügyében.  
 Az említetett hitelfelvevık olyan feltételekkel kötötték meg 
egykor a bankokkal a hitelszerzıdést, hogy ha a hitelfelvétellel egy 
idıben kötnek egy lakáselıtakarékossági szerzıdést is, akkor a hitel 
törlesztı részlete számukra az elıtakarékossági idı lejártáig az 
árfolyamváltozásoktól függetlenül állandó, tehát fix marad. Ezzel 
szemben a bankok hat hónap letelte után ezt a szerzıdési paragrafust 
megváltoztatták, és egy ún. „új fix” törlesztı részletet állapítottak meg 
a számukra, amely sok esetben többszöröse lett, mint a 
szerzıdéskötéskor megállapított eredeti összeg.  
 A képviselı hangsúlyozta kérdésében, hogy a hitelt felvevık 
jogosan tartják magukra nézve sérelmesnek a bankok eljárását, hiszen a 

szerzıdéskötéskor nem ebben állapodtak meg. A bank az árfolyamváltozás minden kockázatát 
áttolta a hitelt felvevıkre, akik számára a tét nem csekély, hiszen akár az ingatlan is elúszhat, 
amelyet egy élet munkájával raktak össze. 
 A pénzügyminiszter a PSZÁF-hoz irányította a képviselıt mondván, hogy neki nem feladata 
az ilyen egyedi ügyekkel való foglalkozás. Erdıs Norbert véleménye szerint azonban igenis 
foglalkoznia kell ezzel az üggyel, mivel az eset korántsem egyedi, sok ezer, talán tízezer családot is 
érint. Általánosságban a bankok viselkedésérıl azt mondta, hogy a közteherviselés szellemében az 
ilyen esetekben a kockázat legalább egy részét át kellene vállalni a hitelt felvevıktıl, szemben a 
jelenlegi állapotokkal.      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

II. Békési Sportágbörze 
 

2009. május 8. (péntek)  
13.00–18.00 óráig 

 

Helyszín: Békési Sportcsarnok, 
Grund és az Élıvíz-csatorna 

 

A BELÉPÉS INGYENES! 

További információ: 66/411-011/168 

 Közel 1500 látogatót számláltak a tavalyi 
sportágbörze délutánján. Tizenkét különféle sportágat 
próbálhattak ki szülık és gyermekek egyaránt, amely 
most kiegészül a helyi lövészek és íjászok standjával. 
Valódi vízi eszközöket használhatnak majd az Élıvíz-
csatornán a mozogni vágyók biztonságos körülmények 
között. A rendezvény szervezıi a tavaszi jó idıt 
kihasználva a helyszínt szabad térre is kibıvítették.   
 A Békési Szabadidı és Sportjáték Klub újabb 
pályázattal színesíti majd a programot. 
 

 

Békés Város Önkormányzata és a városi sportszervezetek sok szeretettel várnak minden érdeklıdıt! 
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VIII. Él ıvíz-csatorna Emléktúra  2009. május 29–31. 
 
 

Május 29. (péntek) 20 km (Élıvíz-csatorna) 
  7.00   Reggeli 
  8.00   Indulás Békés-Dánfokról 
10.00   Érkezés Sikkonyhoz 
12.00   Érkezés Békéscsaba konzervgyári zsiliphez,  
   indulás közúton Kisjenıbe 
13.00 (14.00)  Érkezés Kisjenıbe, szállásfoglalás, ebéd 
15.00 (16.00)  Mezıgazdasági gyárlátogatás                  
17.00 (18.00)  Látogatás Nadabra 
20.00 (21.00)  Vacsora 

 
Május 30. (szombat) 22 km (Fehér-Körös) 

 8.00 (9.00)  Reggeli 
 9.00 (10.00)  Emlékfa ültetés a sportkomplexumnál, médiatájékoztató 
                      (a határig külsı megközelítés nincs, ezért szendviccsel és vízzel 

érdemes 
                     mindenkinek készülni) 
10.00 (11.00)  Indulás 
16.00 (17.00)  Érkezés a határhoz, kiléptetés 
16.30   Beléptetés a magyar oldalon 
17.00   Érkezés a fogadóbázishoz 
18.00   Emlékfa ültetés a tervezett paradicsomi lakópark mellett, vacsora 
20.00   Érkezés Békés-Dánfokra a szállásra, tábortőz. 

 
Május 31. (vasárnap) emlékfa ültetések 

 8.00   Reggeli, majd indulás közúton 
 9.00   Faültetés Békésen 
11.00    Eredményhirdetés és díjátadás  
   („Miért szép az Élıvíz-csatorna”? címő fotópályázat) 
             Békéscsaba Natúrpark Látogatóközpontjában  
12.30   Békéscsaba (az Árpád Fürdı mellett), faültetés 

 

Az idıjárási vagy egyéb váratlan eset miatt a programváltoztatás lehetséges. 
Csak a meghívott vendégeink részére biztosítunk szállást. 

Mindenkinek kellemes kikapcsolódást kívánunk! 
 

Sós Imre – A Zerge Ifjúsági Túrasport Közhasznú Egyesület elnöke 
5700 Gyula, Klpaka Gy. út 24. (Tel.: 06-30/205-9470) 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Rövid hírek 

Békés Város Önkormányzata 2009. évre bérbeadás útján történı használatra 
meghirdeti az alábbi piaci asztalokat: 

 
3. sz. asztal ½ része, 4. sz. asztal ½ része, 5. sz. asztal ½ része, 6. sz. asztal, 11. sz. asztal, 12. 
sz. asztal, 14. sz. asztal ½ része, 16. sz. asztal, 50. sz. asztal ¼ része, 51. sz. asztal ½ része, 
59. sz. asztal ½ része, 60. sz. asztal, 62. sz. asztal, 68. sz. asztal, 79. sz. asztal, 80. sz. asztal, 
81. sz. asztal ½ része,  85. sz. asztal,  88. sz. asztal ½ része, 99. sz. asztal (05.01-09.31.), 100. 
sz. asztal (05.01-09.31.), 101. sz. asztal. 
 
Az asztalok bérbeadása az igények beérkezésének sorrendjében történik. Részletes tájékoztatás 
és a piaci asztalok használatára vonatkozó megállapodások megkötése az alábbi címen történik: 
 

Polgármesteri Hivatal Békés, Petıfi u. 4. sz. alatti Piacfelügyelet, 32. számú irodája. 
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2009. március 26. 
Békés Város Képviselı-testületének soros ülésérıl 

 

Egy bölcsi – egy óvoda – egy iskola 
 

Békésen több helyi bölcsıde, óvoda és iskola használ olyan önkormányzati tulajdonú ingatlant, 
mely igen rossz állapotban van, felújítása indokolt. Az önkormányzatnak, most pályázat keretében 
lehetısége van egy bölcsıde, egy óvoda és egy iskola fejlesztésére.  

A grémium döntött a pályázat benyújtásáról, melynek keretében a Bajza u. 1. szám alatti 2. sz. 
Bölcsıdében lapostetı szigetelésére, nyílászáró cserére, a Baky u. 4. szám alatti óvodában nyílászárók 
cseréjére, a Karacs Teréz Tagiskola esetében pedig tornatermi öltözı és vizesblokk felújításra pályázik az 
önkormányzat. Mindhárom helyszínen kültéri eszközök is beszerzésre kerülnek. A pályázat összköltsége 
75 millió forint, melybıl 60 millió forint támogatás lenne. Nyertes pályázat esetén az önerıt a 
költségvetésbıl biztosítja az önkormányzat. 

 

Városháza pályázat 
 

A Városháza homlokzatának felújítására is pályázatot ad be Békés Város Önkormányzata 
testületi döntés alapján. A Nemzeti Kulturális Alapprogramhoz benyújtandó projekt keretében a 
tervezett 11.465.512,- forintot fordítanának a polgármesteri hivatal utcai homlokzat-felújítási 
munkája elvégzésére, ennek 70 %-a támogatás lehet nyertes pályázat esetén. A szükséges önerı a 
2009. évi költségvetésben biztosítva van. 

 
Fejlesztési hitelkeret 

 

Városunk képviselı-testülete több ízben is foglalkozott a fejlesztések finanszírozási kérdéseivel. 
A város intézményeinek mőködése biztosítva van, azaz nem kellett felvennünk mőködési hitelt, négy 
projekt önerejének biztosításához viszont fejlesztési hitelt tervez felvenni a város.  

Az uszoda építése, a város belterületén kerékpárút kialakítása, a malomasszonykerti 
ivóvízvezeték kiépítése és a Dánfoki út felújítása összesen 172,4 millió forint önerıt igényel, ennek nagy 
része 155 millió forint fejlesztési hitelkeretbıl lenne finanszírozva az alábbi táblázat szerint:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A pénzügyi lehetıségek között elsısorban a korábban már sikeres, nagy bevételt hozó 
kötvénykibocsátás merült fel, de az ország súlyos pénzügyi helyzete miatt 2008 végén a bankok már nem 
adtak olyan kedvezı ajánlatokat, mint korábban tették 
A képviselı-testület határozatában úgy döntött, hogy a „Sikeres Magyarországért” Önkormányzati 
Infrastruktúra Hitelprogram keretében, a Magyar Fejlesztési Bank (MFB Zrt.) által refinanszírozott 
hitelre ír ki közbeszerzési eljárást. A közbeszerzési kiírás – melyben 1 év türelmi idıvel, 5 éves lejáratú 
hitelfeltételeket kért önkormányzatunk – azóta megjelent az Európai Unió hivatalos lapjában. A 
részvételre jelentkezés határideje június 2.                (Folytatás a 9. oldalon) 

Hivatalosan is indul a közfoglalkoztatási program 
 

A képviselı-testület elfogadta az önkormányzat 2009. évi közfoglalkoztatási tervét. Mint az 
korábban már megjelent, 2009. január 1-tıl jelentısen megváltozott a rendszeres szociális segély 

 
A beruházás 
megevezése 

 
Pályázati  
támogatás 
összege 

Az 
önkormányzati 

önerı  
összege 

 
Hitelbıl 

finanszírozható 
önerı összege 

Uszoda építése   150 millió Ft 138,7 millió Ft 124, 3 millió Ft 
Kerékpárút építés 
belterületi szakaszon 

 
– 

 
13,7 millió Ft 

 
13 millió Ft 

A malomasszonykerti 
ivóvízvezeték 
kiépítése 

 
14 millió Ft 

 
7,4 millió Ft 

 
6,3 millió Ft 

Dánfoki út felújítása 10,6 millió Ft 12,6 millió Ft 11,4 millió Ft 
Mindösszesen: 174,6 millió Ft 172,4 millió Ft 155 millió Ft 
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rendszere. A rendelkezésre állási támogatás folyósításának egyik feltétele, hogy a segélyezett 
közfoglalkoztásban vegyen részt. A közfoglalkoztatás megszervezése a települési önkormányzat 
feladata. Békésen jelenleg 950 fı rendelkezésre állási támogatásra jogosult van, akik közül az 
önkormányzatnak 500 fı foglalkoztatását kell megszervezni, minimum 90 munkanapon keresztül. 
Jelenleg a közfoglalkoztatásban résztvevık száma 248 fı. 

Májustól októberig (6 hónapon keresztül folyamatosan) havonta átlag 300 fı 
foglalkoztatására kerül sor. A jelenlegi 248 fıbıl 169 fı a LISZ Kft-nél, a többi 79 fı pedig az 
önkormányzat intézményeinél került foglalkoztatásra. A késıbbiekben is ehhez hasonló lesz az 
arány. A foglalkozatás teljes önkormányzati önereje kb. 30 millió forint lesz. 

 

Félévente 8,5 millió forinttal támogatja a képviselı-testület a helyi sportegyesületeket! 
 

 A 2009 februárjában elfogadott városi költségvetésbıl összesen 20,3 millió forint lett 
elkülönítve a diáksport, tömegsport, a helyi sportszervezetek és a békési tehetségek támogatására. 
Ebbıl az összegbıl a sportszervezeteknek éves szinten 17 millió forint jut. Ennek az összegnek a 
felérıl döntött márciusi ülésén a testület, melyet 2009. I. félévében kapnak meg a sportegyesületek. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

Civil támogatások elosztása 
 

A civil szervezetek fontos feladatot látnak el városunkban, 2009-ben több mint 300 esemény, 
rendezvény szervezése kötıdik hozzájuk. Az önkormányzat 2009. évi költségvetésében 4.925.000,- 
Ft került elkülönítésre a civil szervezetek támogatására. Az összeget, mint minden évben, idén is a 
Civil Tanács javaslata alapján tárgyalta a testület. Az egyes civil szervezeteknek nyújtott támogatás 
nagyságát befolyásolta a kérelmükben meghatározott összeg csakúgy, mint a Civil Szervezetek 
Házának és a Nyugdíjas Ház ingyenes használata, mint juttatás. Szempontként szerepelt a javaslat 
megfogalmazásánál, az adott szervezet aktivitása, az hogy a város közösségi életében való 
szerepvállalása milyen mértékő, illetve, hogy mekkora létszámú tagsága van. A tételes támogatási 
lista a www.bekesvaros.hu weboldalon megtekinthetı. 
(A képviselı-testületi ülés anyagai olvashatók a www.bekesvaros.hu internetes oldalon, az 
Önkormányzat menü Testületi ülések menüpontja alatt.) 

 
 
 
 

 
Sportszervezet 

 
2009. I félévi javaslat 

BTE Asztalitenisz Szakosztály 2.000.000,- 
BTE Ökölvívó Szakosztály 200.000,- 
BTE Súlyemelı Szakosztály 100.000,- 
BTE Sakk Szakosztály 210.000,- 
Békési ÁFÉSZ SE (nıi kosárlabda) 600.000,- 
Békési Szabadidıs Sport Klub (férfi kosárlabda) 600.000,- 
Békési Diákok Atlétikai Clubja 550.000,- 
Békési Kajak-Kenu Club 1.600.000,- 
Békési Futball Club 1.850.000,- 
Nıi Kézilabda Torna Egylet 325.000,- 
Linea Aerobik Klub 75.000,- 
Surman Box Club 240.000,- 
MTTSZ Területi Lövész Tömegsportklub 50.000,- 
Tartalék 100.000,- 
ÖSSZESEN: 8.500.000,- 
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"Hozd vissza, Békés!"   
 

HULLADÉKÉRT AJÁNDÉK! 
 

HULLADÉKCSERE AKCIÓ ÉS ELEKTRONIKAI HULLADÉKGY ŐJTÉS  
 

 
Az ÖKO-Pannon Nonprofit Kft., az Electro-Coord Magyarország Kht., a Békési Hulladékgyőjtı Kft. 

és Békés Város Önkormányzata a  
 

Környezetvédelmi Világnap alkalmából június 5-én, pénteken  
 

győjtıszigeten zajló hulladékcsere akciót szervez.  
 

Azok a lakosok, akik aznap a Rákóczi úton a Nagyáruház parkolójában vagy a Szent Pál soron a 
Dr. Hepp Ferenc Iskola parkolójában található szelektív győjtıszigetet használják,  

jutalmat kapnak az általuk szelektíven elhelyezett értékes hulladékért cserébe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Az akció keretében az alábbi háztartási elektronikai hulladékokat várjuk:  
 

háztartási nagy- és kisgépek: hőtıszekrény, mosógép, vasaló, villanyborotva, mikrohullámú sütı 
stb. 

szórakoztató gépek: televízió készülék, dvd- és videó lejátszó, fényképezıgép stb. 
     IT gépek: számítógép, monitor, mobiltelefon stb. 

 
Az akció 2009. június 5-én, pénteken 10-tıl 18 óráig tart  

a fent jelzett győjt ıszigetnél.  
 

Győjtsön Ön is szelektíven, és mi cserébe megjutalmazzuk szorgalmát! 
 
 

További információ: 
 

• Békési Hulladékgyőjtı Kft., Csurkáné Hégely Mária 66/411-366 telefonszámon vagy a  
• Polgármesteri Hivatal munkatársától Ilyés Pétertıl a 66/411-011 telefonszámon kapható.  

 
www.okopannon.hu 

www.electro-coord.hu 
www.bekesvaros.hu 

 
 

 
                                                                                    
 
 
 
 
 

Papírért – újra papírból készült jegyzettömböt, gyerekeknek színes ceruzát, 
mőanyagért - bevásárló vászontáskát, 

üvegért – üvegbögrét, 
elektronikai hulladékért  – elemlámpát 

adunk ajándékba minden résztvevınek (a készlet erejéig). 
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Ajánlja fel személyi jövedelemadója 1%-át! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

„A Békési Fürdıért” Közalapítvány adószáma:  18386169-1-04 

„A Békési Könyvtárért” Alapítvány adószáma:  19059480-1-04 

„A Békési Ökölvívásért” Alapítvány adószáma:   18385364-1-04 

„Alkoholmentes” Szabadidıs Klub adószáma:  18374223-1-04 

„ARANYKOSÁR” a Gyermekekért alapítvány adószáma:  18375729-1-04 

„Békés Mezıgazdaságáért” Alapítvány adószáma:  19060947-2-04 

„Békési Gyermekmosoly” Alapítvány adószáma:  18377381-1-04 

„Diákjainkért” Alapítvány adószáma:  18377130-1-04 

„Epreskerti Óvoda Gyermekeiért” Alapítvány adószáma:  18380266-1-04 

„Farkas Gyula Oktatási Alapítvány” adószáma:  18379204-1-04 
„Játékos, Tevékeny, Gazdag Óvodai Életért”  
Alapítvány adószáma:  18378069-1-04 

„Kállai Jenı” Alapítvány adószáma:  18371794-1-04 

„Ótemetı úti Óvoda Gyermekeiért” Alapítvány adószáma:  18377817-1-04 

„Szent Lázár” Alapítvány (Lazarus) adószáma:  18375839-2-04 

„Ultrahanggal az Egészségért” Alapítvány adószáma:  18370346-1-04 
"White Club az Élıvíz Csatornáért" Környezet és  
Természetvédelmi Közhasznú Egyesület adószáma:   18374601-1-04 

Most itt tartunk! 
 

Eddig már több, mint 1.200.000,- Ft támogatás érkezett. 

Magánszemélyek adóbevallásuk elkészítésekor  személyi jövedelemadójuk 1%-át 
„A Békési Fürdıért” Közalapítvány részére ajánlhatják fel. 

Adószáma: 18386169-1-04 
Egyéni vállalkozók, cégek, magánszemélyek a közalapítvány számlaszámára utalhatják   
                                                    pénzadományaikat. 
Az alapítvány számlaszáma: 11998707-06278340-10000001 (Erste Bank) 
 

  

  
 

/Folytatás a 12. oldalon/
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/Folytatás a 11. oldalról/ 
Ajánlja fel személyi jövedelemadója 1%-át! 

 

 
 
 

Amennyiben Ön is szeretné, hogy a jövıben alapítványa adószáma megjelenjen a Városházi Krónika fenti 
felsorolásában, kérjük, levélben jelezze igényét a Polgármesteri Hivatal titkárságára címezve. 

 
 
 

Alapítvány a Megújuló Tarhosért adószáma:  19060844-1-04 

Békés és Környéke Biokultúra Közhasznú Egyesület adószáma:  18389155-1-04 

Békés és Vidéke ÁFÉSZ SE adószáma:  19976897-1-04 

Békés Városi Nyugdíjasok Érdekvédelmi Egyesület adószáma:  18379211-1-04 

Békési Civil Szervezetek Egyesülete adószáma:  18381102-1-04 

Békési Cukorbetegek Életmód Egyesülete adószáma:  18373789-1-04 

Békési Idısekért Alapítvány adószáma:  18379228-1-04 

Békési Ifjúsági Sakkozásért Alapítvány adószáma:  18383582-1-04 

Békési Ipartestület adószáma:  19053848-2-04 

Békési Kajak Kenu Club adószáma:  18374003-1-04 

Békési Kertbarát Kör adószáma:  18372410-1-04 

Békési Múzeumbarátok Köre adószáma:  18384772-1-04 

Békési Muzsikáló Gyermekekért Alapítvány adószáma:  18373590-1-04 

Békési Nebulók Alapítványa adószáma:  18382622-1-04 

Békési Nyugdíjasok Egyesülete adószáma:  19052902-1-04 

Békési Polgárırség Közhasznú Szervezet adószáma:  18380077-1-04 

Békési Szabadidıs Lovasklub adószáma:  18379527-1-04 

Békési Szlovákok Egyesülete adószáma:  18390887-1-04 

Békési Városvédı és Szépítı Egyesület adószáma:  19052861-1-04 

Békés-tarhosi Baráti Kör adószáma:  19058221-1-04 

Belencéres Alapítvány adószáma:  18390557-1-04 

Cigány Szabadidıs Sportklub adószáma:  19062482-1-04 
Dr. Hepp Ferenc Általános Iskola  
Gyermekeiért Alapítvány adószáma:  18373978-1-04 

Együtt Könnyebb Közhasznú Egyesület adószáma:  18388123-1-04 

Hajnalcsillag Közhasznú Nagycsaládos Egyesület adószáma:  18372025-1-04 

Jantyik Utcai Óvoda Gyermekeiért Alapítvány adószáma:  18385694-1-04 

Korona Úti Óvoda Gyermekeiért Alapítvány adószáma:  18378519-1-04 

Körösök Völgye Natúrpark Egyesület adószáma:  18386585-1-04 

Magyar Vöröskereszt adószáma:  19002093-2-41 

Mentálhigiénés Egyesület adószáma:  18383953-1-04 

Mozgáskorlátozottak Békés Megyei Egyesület adószáma:  19052500-1-04 

Mozgáskorlátozottak Békés Városi Egyesülete adószáma:  18376586-1-04 
Nefelejcs Békési Kulturális és Hagyományırzı  
Közhasznú Egyesület adószáma:  18391747-1-04 
Nyugdíjas Véradók Egészségmegırzı Egyesülete adószáma:   18386891-1-04 

Roma Közösségfejlesztık Békés Városi Egyesülete adószáma:  18391503-1-04 

Teleky Úti Óvoda Gyermekeiért Alapítvány adószáma: 18383654-1-04 

Újvárosi Tagóvoda Mosolygó Gyermekeiért Alapítvány adószáma:  18387249-1-04 

V102. Számú Galambtenyésztı Egyesület adószáma:  19052359-1-04 



2009. április Városházi Krónika 13. oldal 

BÉKÉSI ÉLET

       Rendhagyó óra a Mezgében 
 

 
 
 
   
 

Még egy kis türelmet 
 

Békés központjában az Erzsébet ligetben megépült új játszóteret már birtokukba vették a 
gyermekek, s a szülık fittyet hánynak a megannyi figyelmeztetı táblának. Az átadás elıtt álló 
EU szabvány játszótér építése a tereprendezés stádiumába érkezett. A füvesítés megtörtént, még 
öt hetet vesz igénybe a játszótér végleges képének kialakítása. Miután felszerelik a szakemberek a 
hintákat és a tinédzserek szórakoztatására megálmodott kötélpálya fogódzkodóját is, a játszótér 
átadásra kerül. Addig a lakosok szíves megértését kérjük. 

Békés belvárosában már évek óta veszélyesek voltak az ifj. Szabó István budapesti faszobrász 
jobb napokat megélt egyedi játszóeszközei, tábla figyelmeztetett a balesetveszélyre. A helyi képviselı-
testület döntése alapján 7,5 millió forintot költött a város egy új, több korcsoportot is kiszolgáló 
játszóparkra, melynek elemeit még december végén felépítette a megbízást megkapó helyi vállalkozó.  

A jelenleg sárga szalaggal körbekerített területet polgárırök ırzik, s a késıbbiekben a 
játszótér állagának megırzése érdekében célszerő lenne, ha 14 éven felüliek nem használnák a 
kisgyermekek fejlıdését szolgáló eszközöket. 

 

 
Új ügyfélfogadási idıvel üzemel a  

Démász Zrt. békési kistérségi fiókirodája 
 

 Városunk polgármestere egyeztetéseket folytatott a Démász Zrt. képviselıjével a békési 
fiókiroda nyitvatartási idejének ügyében. Míg korábban csak szerdai napokon volt ügyfélfogadás, 
2009. április 1-jétıl szerdán és csütörtökön várja kedves ügyfeleit a Démász irodája. A heti két napos 
nyitvatartási rendet az elmúlt évi statisztikai adat is alátámasztja, mivel 2008-ban összesen 1199 
ügyfél kereste fel az irodát. 
 A rendelet alapján 2009. április 1-jétıl az alábbiak szerint tart nyitva a békési kistérségi 
fiókiroda (5630 Békés, Petıfi u. 4. szám alatti 34-35. számú iroda) 
 

Szerda: 16.00–20.00 óra között 
Csütörtök:  11.00–15.00 óra között 

 
 

 

Az egykori földrajz szakos tanár, Izsó Gábor a 
város fejlesztéseirıl, Békés természeti 
értékeirıl és a turizmus jelentıségérıl tartott 
órát, majd a diákok kérdéseire is válaszolt. A 
Békés Megyei Farkas Gyula Közoktatási 
Intézmény turisztika és média szakos 11. 
osztályos tanulói különleges órán vettek részt 
március 17-én. Békésen nemcsak a felszín 
feletti víz kínál nagyszerő kikapcsolódást a 
vízitúrák teljesítésével, hanem a földfelszín 
alatti víz értékei is igen gazdagok.  
 A fürdı megújulásával a békési 
gyógyturizmus újbóli fellendülését reméli a 
városvezetés, melynek aktív részesei lesznek a 
felnövekvı generáció tagjai, az órán jelen lévı 
diákok is. 

Izsó Gábor polgármester bemutatta a diákoknak 
a fürdıfejlesztés látványterveit 
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BÉKÉSI ÉLET

A MAGYAR KÖLTÉSZET NAPJA 
 
 

 
                                                                       

   
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

A versszeretı óvodások is megmutathatták tehetségüket 
 

A könyvtárban 2009. április 6-án és 7-én 
zajlottak a Költészet Napja tiszteletére 
szervezett rendezvények.  
A találkozókon 86 versmondó gyermek és 
fiatal vett részt, az óvodáskorúaktól a 
középiskolai tanulókig minden korosztály 
képviseltette magát. A szereplı gyerekeket 
óvónıik, tanítóik, tanáraik és szüleik is 
elkísérték. 
 
Középiskolás díjazottak és felkészítıik:  
1. Szeverényi Balázs (Szegedi Kis István 
Református Gimnázium – Gellén János) 2. 
Debreczeni Cintia (Békés Megyei Farkas 
Gyula        Közoktatási      Intézmény - Szıke  
Magdolna)  3.  Balogh  Nikolett  (Békés  
Megyei Farkas Gyula Közoktatási Intézmény – 
Somlyainé Cseh Margit) 
Általános iskolások díjazottak és 
felkészítıik:  
1-2. osztályos korcsoport 1. Hégely Balázs 
(Dr.  Hepp  Ferenc  Tagiskola – Borosné 
Korcsok Eszter) és Varga István (Karacs Teréz 
Tagiskola – Fekete Józsefné)  2. Surman 
Viktória (Dr. Hepp Ferenc Tagiskola – Dr. 
Köpe Istvánné) 3. Brezina Aletta Édua (Karacs 
Teréz Tagiskola – Fekete Józsefné)  
Különdíjasok: Bozsányi Dzsenifer (Eötvös 
József Tagiskola – Kocsorné Csató Éva), 
Csökmei Henrik Imre (Dr. Hepp Ferenc 
Tagiskola – Borosné Korcsok Eszter) és Vértes 
Imre (Szegedi Kis István Ref. Gimn. és Ált. 
Isk. – Szőcs Éva) 
3-4. osztályos korcsoport    1.   Borbély 
Alexandra (Eötvös József Tagiskola – Durkó 
Edit) 2. Mohammad Fatime (Karacs Teréz 
Tagiskola – Kucsera Józsefné) 3. Molnár Réka 
(Karacs Teréz Tagiskola – Liszkainé Füsüs 
Katalin) és Bozsányi Raul (Eötvös József 
Tagiskola – Vágási Sándorné) 
5-6. osztályos korcsoport   1.  Szuromi  
Zsuzsanna 2. Pankotai Vivien (mindketten Dr. 
Hepp Ferenc Tagiskola – Királyné Fehér 
Ágnes) 3. Lipták Ádám (Karacs Teréz Tag-
iskola – Balog Vilmos) 
Különdíjas:  Király Alexandra (Karacs Teréz 
Tagiskola – Balog Lajos) 
7-8. osztályos korcsoport 1. Hanusz Richard 
(Szegedi Kis István Ref. Gimn. és Ált. Isk. –  
Szőcs  Éva) 2. Szabó Orsolya (Karacs Teréz  
 

 Tagiskola – Balog Vilmos) 3. Izsó Emese (Dr. 
Hepp Ferenc Tagiskola – Királyné Fehér Ágnes) 
Különdíjas:  Hégely Bernadett (Dr. Hepp Ferenc 
Tagiskola – Hegedősné Kocsis Ildikó) 
Részvevı óvodások és felkészítıik 
Baky utcai óvoda:  Foltin Zoltán és Varga 
Krisztián  (Szabóné  Nemes  Magdolna, Dr. 
Pásztor Gyuláné), Reszelı Dorina (Sztraczinszki 
Andrásné, Lájerné Szabó Éva) 
Csabai úti óvoda: Kerepeczki Fanni és Hadabás 
Andrea (Gellén Péterné), Kiss Gréta (Bartyik 
Jánosné) 
Hunyadi téri óvoda: Surman Csaba (Oláhné 
Ilyés Mariann), Balog Lívia és Karácsony Titanilla 
(Farkas Istvánné) 
Jantyik utcai óvoda: Szatmári Fanni és Gál 
Patrik (Lujberné fehér Ágnes), Hanczár Sándor 
(Pogoszov Anikó) 
Korona utcai óvoda: Erdész Zsombor és Barna 
György (Dr. Farkas Istvánné), Czira Barbara 
(Andorné Csarnai Szidónia), Mészáros Zoltán 
(Kuffer Gergelyné) 
Epreskerti óvoda: Reszelı Eszter (Juhászné 
Kovács Zita, Bartyik Anna), Fekete Mária (Nagyné 
Hegyesi Ágnes, Ádám Györgyi) 
Nevelı utcai óvoda: Szabó Richárd, Marosi 
Szebasztián és Jónás Bianka (Balogh Erika) 
Ótemetı utcai óvoda:  Polgár  Sára,  Buvár  
Zoltán   és   İri  Krisztián (Klementné  Csarnai  
Mariann) 
Teleky utcai óvoda:  Puskás  Tímea,  Forrás 
Zoltán és Izsó Borbála (Liptákné Öreg Anikó és 
Ökrös Krisztina)  
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Virágvasárnapi vásárt tartottak a piacon
 

 
 
 
 
hattak üres kézzel a vásárból, hagyományos népi fajátékok csábították ıket és szüleiket. A piac fedett 
területén tészta, zöldség, méz, savanyúság, lekvár és tejtermékek mellett mindenféle békési jó falatot 
kóstolhatott és tehetett kosarába a nagytisztelető lakosság.  

 
 

Útjára indulhat a Békési Szilvapálinka Út 
  

 Április 9-én aláírták a Békési 
Szilvapálinka Út elnevezéső pályázat 
támogatási szerzıdését, mellyel három 
város három vállalkozójának önereje 
mellé 107 millió forintot biztosít a Dél-
alföldi Operatív Program.  
 A földrajzi eredetvédett Békési 
Szilvapálinka Békés megye 17 településén 
készíthetı vörös szilvából. Példaértékő 
összefogás eredményeként a Békési 
Szilvapálinka Út projekt négy helyszínen, öt 
konzorciális partner közremőködésével 
valósul meg a Közép-Békési Centrum 
(KBC) három településén: Békésen, 
Békéscsabán és Gyulán.  
 Helyi önkormányzatok, gazdasági 
társaságok valamint civil szervezetek fognak 
össze azért, hogy a Békési Szilvapálinkát 
turisztikai attrakcióként mutassák be hazai 
és nemzetközi szinten egyaránt.  
 Békés város központjában, az egykori Zsinóros Közösségi Ház épületében kerül kialakításra az 
interaktív bemutatóhely. Ez helyet biztosít majd 42 férıhelyes kóstoltatónak, illetve egy olyan 80 
férıhelyes centrumnak, mely alkalmas lesz akár országos szintő pálinkaversenyek, pálinka 
szimpóziumok, elıadások megtartására. A beruházáshoz szükséges önerıt és az üzemeltetést a pálinka 
elıállításában nagy hagyományokkal és tapasztalattal bíró, 1984-ben alapított vállalkozás jogutódja, a 
Békési Pálinka Zrt. biztosítja. Tulajdonosát, Békési Zoltánt, akit beválasztottak a Pálinka Nemzeti 
Tanácsba, április 15-én Békés Város Képviselı-testülete Békés Városért kitüntetı címmel díjazta.  
 
 

 Hagyományteremtı szándékkal rendezte 
meg a békési piacfelügyelet a virágvasárnapi 
vásárt. Kisbíró adta hírül dobszóval a húsvéti 
kirakodó vásár hírét. Furulyaszó, a Belencéres 
Néptáncegyüttes tánca és citerazene töltötte 
meg a piacteret, miközben Békés neves mesterei 
mutatták be portékáikat.  
 A kézmővesek utcájában, az Élıvíz-
csatorna mentén kovácsot láthattak munka közben, 
szakavatott kézmőves vezetésével készülhettek a 
berzselt tojások húsvétra. Szabad tőzön, rostán 
pattogott mindenki kedvence, a kukorica. A 
seprőkötı, a kaskötı portékája széles választékát 
bocsátotta a vásárlók rendelkezésére. Illatos 
mézeskalács várta a gyermekeket, akik nem távoz- 

Jövıre is megrendezik a békési virágvasárnapi vásárt 
 

 

Balról: Dr. Perjési Klára (Gyula város polgármestere), Izsó 
Gábor (Békés város polgármestere), Békési Zoltán (Békési 
Pálinka Zrt. tulajdonosa), Lovász Sándor (gyulai vállalkozó), 
Balogh László (DARFÜ ügyvezetıje), Varga Zoltán 
(DARFT elnökeként), Vantara Gyula (Békéscsaba 
polgármestere) 
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Biliárd Emlékverseny  
 
A békési „DOMINÓ” Baráti Kör március 
25-én rendezte meg a Nyugdíjas Házban az 
elsı Csarnai István Biliárd Egyéni 
Emlékversenyt.   
 A Békési Nyugdíjasok Egyesületének 
alapító tagjaként közel 40 évig tevékenykedett 
Csarnai István. Sok sikert, jó eredményeket 
hozott a klubnak a városi és megyei szabadidıs 
versenyek során.  

 
 

Savolt György nyerte a Csarnai család által alapított 
vándorserleget és a klub díjazását 

 

Végeredmény: 1. Savolt György 2. Bondár 
Gábor 3. Plavecz János 4. Csarnai Sándor 
 

(Forrás: „DOMINÓ” Baráti Kör) 
 

Csuta György kiállítása a 
Megyeházán 

 
 A békési festımővész Pillanatok címő 
önálló kiállítását március 27-én nyitotta meg 
Domokos László, a megyegyőlés elnöke és 
Izsó Gábor, Békés polgármestere.  
 

 A Békés Táji Mővészeti Társaság 
mővészei közül az alelnököt, Csuta Györgyöt 
kérte fel Domokos László a kiállítás 
megrendezésére. A mővész 24 kiállított  alkotá- 
sa között olajképek és bırfestmények is 
láthatók.  
A válogatás április végéig tekinthetı meg a 
 
 

Megyeháza földszintjén.    

 
 

Csuta György békési festımővész, a Békés Táji 
Mővészeti Társaság alelnöke beszél a képeirıl 

(Balról: Izsó Gábor polgármester, jobbról: Domokos 
László, a Békés Megyei Közgyőlés elnöke) 

 
 

Új játszótéri eszközöket vettek 
birtokba az Újvárosi óvodában 

 

A Békési Kistérségi Óvoda Újvárosi 
tagóvodájában az ısz folyamán az 
önkormányzat támogatásával 1.000.000 Ft 
értékben sikerült korszerő, EU–s 
szabvánnyal rendelkezı mozgásfejlesztı 
játékokat felállítani. 
 

 
 

Európai Uniós szabvánnyal rendelkezı eszközökkel 
gazdagodott az Újvárosi óvoda 

 

(Forrás: Békés Városi Óvoda) 
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