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Archív újságcikk a Békés Megyei Népújság 
1973. április 20-i számából 

Ma tarja alakuló ülMa tarja alakuló ülMa tarja alakuló ülMa tarja alakuló üléééésétsétsétsét    

a békési városi ta békési városi ta békési városi ta békési városi taaaanácsnácsnácsnács    
Délután ünnepi nagygyőlés, 
beszédet mond Fehér Lajos, 

a Minisztertanács elnökhelyettese 
Az április 15-tıl városi rangra 

emelt Békés ma délelıtt 9 órai 
kezdettel tartja hivatalos alakuló 
tanácsülését. Az alakuló ülésen a 
választási elnökség beszámol a 
választás eredményérıl, majd az 
ügyrendi bizottságot választják 
meg. Ezen a tanácsülésen hatá- 
rozzák meg a városi tanács vég-
rehajtó bizottság tagjainak szá- 
mát és megválasztják a tanács 
elnökét, helyettesét, valamint a 
végrehajtó bizottság többi tagja- 
it, akik ünnepélyesen leteszik az 
esküt. Itt kerül sor a tanács kü- 
lönbözı bizottságainak megvá-
lasztására, és a négy megyei ta-
nácstag jelölésére és választás- 
ra is 

Az alakuló tanácsülés ünnep-
ségsorozat követi. Az MSZMP 
Békési Városi Bizottsága, a Ha- 
zafias Népfront városi bizottsá- 
ga és a városi tanács együttes  
rendezésében a várossá nyilvání- 
tás alkalmából délután fél 3 órai 
kezdettel ünnepi nagygyőlést

tartanak a mővelıdési ház nagy-
termében. A nagygyőlésen Fe- 
hér Lajos, az MSZMP Politikai 
Bizottságának tagja, a Miniszter-
tanács elnökhelyettese mond ün-
nepi beszédet és átadja a városi 
tanács elnökének Békés várossá 
nyilvánításáról szóló okmányt. 

Az ünnepi beszédet megelızı-
en és azt követıen gazdag mő- 
sor szórakoztatja a nagygyőlés 
résztvevıit. A mősorban fellép 
Kocsis Albert hegedőmővész, 
Szabó Csilla zongoramővész, to-
vábbá a Jókai Színház mővészei: 
Bángyörgyi Károly és Bicskei 
Károly Jászai-díjas színészek, az 
orosházi madrigál kórus, vala- 
mint a Békési ÁFÉSZ zenekara 
és az ifjúsági énekkar. 

A nagygyőlés befejezése után 
fél öt órakor Fehér Lajos elv- 
társ ünnepélyes keretek között 
elhelyezi a Széchényi tér 2. szám 
alatt megépülı 32 lakásos OTP- 
társasház alapkövét. 

 

 
Az új város látképe, Békés 21 ezer lakosával az ország második legnagyobb községe volt. 
Mai naptól megyénk ötödik városa. Tizenhat ipari üzem, új lakóházak, iskolák jelzik a vá- 

rossá fejlıdést 


