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Képviselő-testületi ülésről

Október 28-i képviselő-testületi ülés kezde
tén tájékoztató hangzott cl az elmúlt hónap főbb
cseményeiröl. A Madzagfalvi Napokon elszár
mazottaink jelezték. hogy szívesen fogadnának
helyi újságokat. melyekből tájékozódhatnak szü
lövárosuk eseniényeiről. Az önkormányzat meg
kereste levélben az általa ismert elszármazotta
kat, hogy kik tartanak igényt erre. Ez idáig közel
70-en jeleztek viss2a. Először október elején
postázták a Városházi Krónikák illetve a város
ban megjelenő magánkiadású lapok l-l példá
nyát, Az önkormányzati újságon kívüli lapokat a
kiadók ingyenesen biztosítják az elszármazottak
részére.

Elhangzott többek között az is, hagy meg
kezdték az előkészítését 14 utca aszfaltozásának.
A” aszihltozási sorrendben szereplő utcákban
december elejéig tervezik h~Sfejezni a munkála
tokat. amennyiben az időjárás ezt lehetővé teszi.

Az egyéb előterjesztések közül először uniós
jogharmonizációs kérdéseket tekintettek át a
képviselők. Ezen belül a vállalkozásoknak nyújt-
ható önkormányzati támogatások lehetőségeit
érintöen módosítnitak helyi rendeletet. A módo
sítás érinti az önkormányzat által, vállalkozások
nak adható támogatások körét, mértékét, illetv~
az ehhez szükséges pénzügyminisztériumi beje
lentések módját. Ezzel kapcsolatban bővebb fel
világosítás kérhető a Polgármesteri 1-livatal Tit—
kárságán. Pályázatok benyújtásáról is döntött a
testület. Az Országos Lakás- és Epítésügyi 1-liva-
talhoz a Petöfl a. 7. szám alatti volt óvoda, mint
hel\ ileg védett épület homlokzatának. tet~jének

felújítására pályáz meg az önkormányzat 4 mil
lió forintot.

A helyi foglalkoztatottság növelését célozza
meg az a pályázat amelyet a Körösök Völgye
Natúrparkkal, mint fő pályázóval, illetve Békés
csaba várossal közösen nyújt be Békés. Az uni
ás pályázati forrásból, I 00%-osan támogatott
program célja: Békésesabán és Békésen az Elő-
víz-csatorna meghatározott részeinek gondozá
sa. tereprendezése. illetve ökoturisztikai tájékoz
tató pontok kialakítása. Pozitív elbírálás esetén,
csaknem 2 évig 1 5-15 rőt tudnak foglalkoztatni
a két városból. A programban foglalkoztatottak
OKJ-s képzésben is részt vesznek.

A volt mozi épületének helyén tervezett
Agrárinnovációs Központ kivitelezési munkáira
közbeszerzési eljárást bonyolítottak Ic. A pá
lyáztatás eredményeként a legolcsóbb ajánlatot
tevő vállalkozás, a Colosseum Invest Kft. nyerte
cl a lehetőséget arra. hogy az építési munkálato
kat elvégezhesse.

Lakossági észrevételek alapján megfogalma
zott forgalmi-rend változtatási javaslatokat is
tárgyalt a testület. A Summás utca lakói kezde
ményezték, hogy sebességcsökkentő útburkolati
küszöböt helyezzenek ki az utcán, amit a testület
támogatott. A Kinizsi_i-Iunyadi-Kalász utcákon,
illetve a Kisvasút, Deák Ferenc utcákon is kez
deményezték a lakosok, hogy a tehergépjármű
veket tiltsák ki utcákból. A korlátozás azonban
nem lehetséges, mert a városon belül kialakult
belső „clkerülő” úthálózat ezeken az utakon
halad keresztül. Fia bevezetnék a korlátozást, a
városközpont forgalma nőne tovább.
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Szociális koncepció

A Képviselő-testület legutóbbi ülésén
elfogadta a város Szociális
Szolgáltatástervezési Koncepcióját. Minden
2000 főnél több lakossal rendelkező
településnek kötelezően ki kell dolgoznia a
koncepciót. Ennek célja az önkormányzat
által biztosított szociális ellátási formák
összehas~golása.

Városunkban a különböző szociális
ellátásokat a Területi Gondozási Szolgálat.
valamint a Családsegitó és Gyermekjóléti
Szolgálat végzi. Ezek a szervezetek látják
cl a kötelező önkormányzati feladatként
jelentkező segítségnyújtást, otthonápolási
szolgálatot, de p1. a krízishelyzetbe került
családok segítését is. A nappali ellátási
formákon belül az étkeztetést, fogyatékosok
nappali ellátását, melegedőket,
haj léktalanoknak biztosítandó
szolgáltatásokat is ezek a szervezetek
végzik. Eme széleskörű tevékenység
Fejlesztési irányvonalait határozta meg a
képviselő-testület a koncepcióban.

A koncepció ismerteti a lakosságszám
alakulását. korösszetételét, a szolgáltatások
iránti igényeket, az ellátás helyzetét.

A szociális alapellátás területén számos
feladattal a Családsegítő és Gyermekjóléti
Szolgálat foglalkozik. A szolgálat
egyéneknek, családoknak nyújt
információkat, tanácsokat, krízishelyzetben
lévő családokat segít. Eletvezetési,
mentális, szociális problémák
megoldásában működik közre. Munkájuk
során legfontosabb és többnyire igen
nehezen megvalósítandó cél az, hogy az
embereket képessé tegyék arra, hogy
életüket felelősségteljessé tudják tenni. A
szolgálat ügyfélforgalma az elmúlt négy
évben jelentősen megnőtt, amely tendencia
jelzi, hogy a szociális problémákból kiutat
keresnek az emberek, családok.

A területi Gondozási Szolgálat
működteti azt a 4 idősek klubját, amelyek
kapacitását. hetbgadóképességét az idősek

teljes mértékben kihasználnak. A
(Jondozá&i Szolgálat ezen kívül ellátja a
rászorulók napközheni étkeztetését, és a
házi segítségnyújtást is. .

A helyzetértékelésből kitűnik, hogy a
helyi szociális intézményrendszer
átalakítása nem szükséges. Ujabb
szolgáltatások bevezetésére a már működő
szolgálatok kereti megfelelő feltételeket
biztosítanak.

A szociális területen ellátott csoportok
(idősek, fogyatékosok’ hajléktalanok,
pszichiátriai betegek, szenvedélybetegek)
sajátosságaihoz kapcsolódóan, a speciális
ellátási formák, szolgáltatások
hiztosításának szükségességét is etemzi a
koncepció. Ez alapján a városi szociális
ellátás hatékony megvalósítása érdekében
számos célt jelölt meg a testület a
koncepcióban. .

A szociális ellátórendszeren belül az
önkormányzat arra törekszik, hogy a
rászorulók megfelelő színvonalú, mindenki
által könnyen elérhető szolgáltatásokat
biztosítson. Ennek érdekében szorgalmazza
a szakdolgozók továbbképzését, a hiányzó
személyi és tárgyi feltételek biztosítását.

Számos ellátási területen szükséges
fejleszteni a személyi, tárgyi erőforrásokat.
Ezek időbeni ütemezését is tartalmazza az
előterjesztés, pontos határidők
megjelölésével. Első és legfontosabb
tennivaló a személyi szakképzettségi
feltételek biztosítása, amely jövő év végéig
megoldandó feladat.

A koncepció előnyben részesíti a
rászoruló személy saját környezetében
történő gondozását. Az önkormányzat
szociális tevékenysége során
dinarnikusabbá kívánja tenni az
együttműködést a civil, illetve egyházi
szervezetekkel, hogy közösen tudják
Segíteni a rászoruló embereket, családokat.
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Elmúlt év végén jelent meg az a
Kormányrendelet, amely létrehozta az Új
statisztikai kistérségeket. Az Új besorolás
alapján alakulnak meg a Kistérségi
~lársulások. Az Új kistérségek kialakítása
során a megyében két újabb társulást hoztak
létre, amelyből az egyik a Békési Kistérségi
lúrsulús. A békési társulás gesztora Békés.
tagtelepülései: Bélmegyer, Csárdaszállás,
(iyomaendrőd, 1 lunva, Kamut. Köröstarcsa,
Mezőherény, Murony, Tarhos. A társulás
elnöke Békés város polgármestere. alelnökei
Mezőberény és Gyomaendrőd
polgármesterei.

A társulás megalakulását az elmúlt
időszakhai! minden tagtelepülés képviselő-
testülete támogatta.

A többcélú kistérségi társulás tervei
között szerepel az önkormányzati
Intézmények belső ellenőrzésének közös
elvégzése. az orvosi ügyelet, alapfokÚ oktatás
területein a közös feladatelvégzés
lehetőségeinek feltérképezése.

A társulás egyik szakfeladata a
tagtelepülések területfejlesztési
tevékenységének koordinálása. E célból előre
láthatólag november közepén megalakul a
Kistérségi Területfejlesztési Tanács. Feladata
a települések fejlesztési koncepcióinak
véleményezése, tagtelepülések által
benyújtott különböző témájú pályázatok
véleményezése, kistérségi szintű programok
készítése.

Projektindítás a Natúrparkuál

A Körösök Völgye NatÚrpark Egyesület
elmúlt évben sikeresen pályázott a Magyar
Kormány által meghirdetett Pályázat
Előkészítő Alaphoz (PEA). I milliárd
forintos turisztikai tervezetével. A Dél
alföldről a turisztikai vonzerők fejlesztése
témakörében egyedüli nyertesként hirdették
ki az egyesületet.

Az igen hosszú előkészítő munka után, az
elmúlt hónapban elkezdődött a Natúrpark
turisztikai projektjének kidolgozása a
Regionális Operatív Program (ROP)
turisztikai vonzerők fejlesztését célzó
pályázatára. A PEA program keretein belül a
budapesti EconoConsult Kit szakemberei
készítik el a Natúrpark pályázatát, az
Egyesület projektmenedzsereivel~ illetve az
érintett települések megbízottjaival közösen.

Ai első közös megbeszélés során
egyeztetésre kerültek azok az ökoturisztikai
elképzelések, amelyeket az érintett
települések szeretnének megterveztetni és
megvalósítani. Ez alapján Békésesabán, a
Széchenyi-ligetben lévő pavilonban egy
látogatóközpontot alakítanának M. Békés a
Kettős-Körösön lévő duzzasztónál kishajó

átemelőt és kikötőt, Gyula a Kis-ökörjárásban
esónakkikötőt, illetve információs pontot
kíván létesíteni. Szintén a Kettős-Köröst
célozza meg Doboz község is, ahol
esónakleengedőt, az ehhez szükséges
infrasruktúra kialakítását tervezik.
Mezőberény a Szikes-tó környékének
rehabilitációját, Köröstarcsa pedig a Tájhúz
fejlesztését, turisztikai információs pont
kialakítását tervezi.

Megkezdődnek a terepfelmérések, majd a
szükséges tervezési, előkészítési
munkálatokat összefoglaló elő
megvalósíthatósági tanulmány is elkészül. Ez
alapján lesznek meghatározva a konkrét
fejlesztések, illetve azok költségigénye. A
felmérések eredményeinek véleményezése és
jóváhagyása után kezdődik meg a konkrét
tervek, a kivitelezéshez szükséges egyéb
dokumentumok elkészítése, amelyeket a
pályázatíró konzorcium készít cl. Ezáltal az
érintett településeken tervezett
beruházásokhoz kapcsolódó, a pályázati
részvételhez szükséges tervezési költségek
nem a településeket terhelik, hanem a PEA
program finanszírozza.

2004. október

Békési Kistérségi Társulás



2004. november4. oldal Városházi Krónika

Oktatási stratégia

A képviselő-testület szeptemberi ülésén
tárgyalta a város oktatási helyzetét. A testület
úgy látta, hogy az intézményhálózat
átszervezésére nem értek meg a feltételek, az
iskolák a jelenlegi formában működhetnek
tovább, de szigorúbb szabályok mellett. (A
stratégiában megfogalmazott döntések a
három önkormányzati fenntartású általános
iskolára értendőek.)

Alapvető gondot az okoz, hogy a
jelenlegi iskolahálózat közel 2 ezer tanuló
oktatására alakult ki, miközben a
gyermeklétszám folyamatosan csökken (2004
szeptemberében 1639). A gyermeklétszám
csökkenése az ellátórendszer működési
szabályainak folyamatos korrigálásának
szükségességét vonja maga után. Emiatt az
órakereteket és a pedagóguslétszámot minden
tanévhen Felül kell vizsgálni. és az ellátandó
feladatokhoz kell igazítani.

Szakmai szempontból az integráció és a
szegregáció kérdése vetődött fel a
legélesebben. A többi tanulóval együtt
nevelhető-oktatható hátrányos helyzetű,

illetve sajátos nevelési igényű tanulók
ellátásának problémaköre jelentős kérdésként
vetődik fel városunkban. Ez elsősorban a
pedagógusok számára jelent új kihívást. A
teendők tisztázása érdekében november
közepén az önkormányzat szakmai
konferenciát szervez e témakörben.

A lakosságot érintő legjelentősebb
változás, hogy mindhárom általános iskola
városi beiskolázásra kapott lehetőséget a
2005/2006. tanévtől kezdődően. Az iskolák
által meghirdetett osztályokról. a heiratkozás
idejéről és helyéről februári számunkban
adunk tájékoztatást.

A városi beiskolázáshoz kapcsolódó
döntés az is, hogy az iskolába járás
megkönnyítése érdekében a helyi járatok
igénybevételéhez. kedvezményes diákbérletet
biztosít az önkormányzat a tanév
időtartalmára. A diákbérlet abban az
iskolában igényelhető, ahol a gyermek
tanulói jogviszonya fennáll.

Ügydöntő népszavazás december 5-én

2004. december 5-én két kérdésben kerül
sor ügydöntő országos népszavazásra a
kővetkező kérdésekben:
“Egyetért-e Ön azzal, hogy az egészségügyi
közszolgáltató intézmények. kórházak
maradjanak állani!. Önkormányzati
tulajdonban. ezért az Onzággyűlés
semmisítSe meg az ezzel ellentétes törvény!?”

“A karja-e. hogy (Íz Országgyűlés törvényi
hogy kedvezményes

kérelmére — magyar
alkosson arról,

honosztassal —

állampolgárságot kapjon az a magát magva?’
nemzetiségűnek valló, nem Magyarországon
lakó, nem magva?’ állampolgár. aki magyar
nemzetiségét a 2001. évi LXIL törvény 19. ~-

megalkotandó törvényben meghatározott
egyéb módon igazolja?”

Aki nem a lakóhelyén kíván szavazni,
igazolás birtokában máshol is leadha~ja
voksát. Igazolást azonban csak személyesen.
vagy meghatalmazottja útján kérhet 2004.
december 3-án, 16,00 óráig. Ajánlott levélben
Úgy kérheti, hogy a levél 2004. november
30-ig megérkezzen a Választási Irodához
(5630 Békés, Petőfi u. 2.).

A népszavazáson lehetőség nyílik arra.
hogy a szavazás napján külföldön tartózkodó
magyar, választójoggal rendelkező
állampolgárok a nagykövetségeken adják Ic
szavazataikat. Ennek feltétele, hogy a
választópolgár kérje a külképviseleti
név jegyzékbe való felvételét.a szerinti »Magyar ig’tzolvánnval” vagy a
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Az erre szolgáló nyomtatvány
beszerezhető a Polgármesteri Hivatalban,
Illetve letölthető a www.vafasztas.hu
internetes
november
Okmányirodába.

A választás napján — a korábbi
választások idején megszokott helyeken -

működnek a szavazókörök.
Figyelem! Tavasszal már változás történt

a ID. számú választókerület 19 és 20-as

szavazókörén belül. A következő módosítás

történt: a 20. számú szavazókörhől a 19.

számú szavazokörhe kerültek az alábbi

‚itcuk

Sodrony a. 3-31-ig

- Kodály Z. ii. 1-35-ig, 2-18-ig,

- Kuhikos a. 1-21-ig, 2-10-ig

-Gyékény a. 1-15-ig, 2-10-ig

«j /?n(i utcákban lakó a választópolgárok az
eddig megszokottól eltérően a I3ocskai utcai
iadászhazban szavazhatnak ( a választási
(r(esit is ezt a címet tartalmazza.)

Szavazni a Magyar Köztársaság területéit
2 004. december 5-én, vasárnap reggel 6,00

órától este 19,00 óráig lehet
A Szavazatszámláló Bizottság előtt a

választópolgárnak személyazonosságát és
lakcímét igazolnia kell.

Mozgóurnút a szavazás alkalmával is
lehet igényelni, a következő módokon:

- a szavazás napja előtt a
Polgármesteri Hivatal
Okmányirodájában, illetve

- a szavazás napján a
Szavazatszámláló Bizottságoknál,
megbízott által kérhet, a
mozgásában korlátozott
választópolgár lakására
mozgóurnát.

Az választás aktuális híreit, közleményeit
megtudhatják a Polgármesteri Hivatalban
található hirdetőtáblákról, valamint a
www.valasztas.hu internetes oldalról.

Égetési tilalom

Felhívjuk a tisztelt lakosság figyelmét,
hogy a 2001-ben hatályba lépett
levegővédelmi szabályokról szóló
Kormányrendelet szerint a hulladékok ~yjit
téri, illetőleg háztartási tüzelőherendezésben
történő é~etése tilos! Lábon álló növényzet,
tari ó. illetve növénytermesztésse I
össiefüggéshen keletkezett hulladék égetése
szintén tilos.

Akik a I~nt leírtakat megszegik. a
Kormányrendelet alapján akár 300.000.— Ft
bírság megfizetésére is kötelezhetőek!

Kéijük a lakosságot’ hogy vegyék
igénybe a hulladékgyűjtő zsákokat. vagy 1
m’!hét mennyiségig ingyen kiszállithatják a
keletkező kerti hulladékot a hulladéklerakó

telepre (nyitva tartása: hétfőtől péntekig
7,00 - 12,00 óráig), vagy komposztálják a
kerti hulladékot, a tarlót pedig szántással
forgassák be az égetés helyett.

A városi önkonnányzata és a
Saubermacher Hulladékgyűjtő Kft. ebben az
évben is ingyenesen biztosít lomb. falevél,
Fű elszállítására használható zsákokat. A
Kft. vállalja. hogy ezeket a zsákokat
amikben csak lomb található, ingyenesen
szállítja el az ingatlanoktól. A Saubermacher
Kft. kéri a lakosokat, hogy a hulladékgyűjtő
edények mellé hetente maximum 2 zsákot
helyezzenek ki, h~ert a szállítási kapacitás

oldalról. A
19-ig kell

kérelmet 2004.
benyújtani az

A választási adatfeldolgozás az
Okmányirodában történik, ezért kéjük az
ügyfeleket, hogy 2004. december 6-án,
hétfőn i’e keressék fel az Okmányirodát.

véges.
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Édesanyák elismerése

A Magyar Honvédség Békés megyei
I ladkiegészítő Parancsnoksága 2005-ben is
tervezi a több katonagyereket nevelt
édesanyák elismerését.

Aki Békés városban ismer olyan
édesanyát, akinek legalább 5 gyermeke (fiú
vagy lány) teljesített bármilyen formájú és
időtartamú katonai szolgálatot, és még nem
részesült ilyen elismerésben, - kéijük, hogy

legkésőbb 2004. november 10-ig jelezze a
Polgármesteri Hivatal 32-es számú irodájában.

A Magyar Honvédség a haderőreform
keretén belül folyamatosan munkahelyet kínál.
Erdeklődni lehet a 66/547-190-es
telefonszámon vagy a
bekestoborzoűiwxekrO.hU levelezési címen.
vagy személyesen a Hadkiegészítő
Parancsnokság Toborzó Irodájában.

Kérdőíves felmérés

2004. november 15-ig teljes körű névtelen
kérdőives felmérést folytatnak Békésen a helyi
általános iskolák 7.-S. osztályosai és a
középiskolás tanulók körében. A vizsgálat
célja, hogy megismerjék a helyi fiatalok
lehetséges drogfogyasztói körét, annak okait,
valamint a droggal kapcsolatos ismereteiket is
felmérjék. A vizsgálatból a remények szerint
ki fog derülni az is, hogy mennyire függ a
kábítószer-, alkohol-. vagy gyógyszer
fogyasztás attól például, hogy milyen
családban nevelkedik egy gyermek, vagy hogy
milyen szociális háttérrel rendelkezik.

November 15-e után kerül sor a szülők
körében is egy hasonló vizsgálatra, ami kb.
300 főt, mint édesanyát vagy édesapát fog

érinteni. Ebben a kérdőívben a droggal
kapcsolatos ismereteiket mérik fel. Ennek a
vizsgálatnak az a célja, hogy képet kapjanak
arról, mennyire vannak a szülők tudatában a
drogveszélynek, valamint tudják-e hová
forduljanak segítségért, ha gyermekükkel
kapcsolatban gondjuk merül Fel.

A felméréseket a helyi Kábítószerügyi
Egyeztető Fórum koordinálja, az adatokat a
Statisztikai Hivatal Békéscsabai
Kirendeltségének munkatársa elemezni. A
vizsgálat~ költségeit a Gyermek-, If]úsági és
sportminiszttriumtól nyert támogatásból
fedezi a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum. A
felmérések eredményét előreláthatólag 2005.
februárban ismerhetjük meg.

„Drogmentes hely” — a Városi Rendőrkapitányság ajánlásával

A rendőrség javaslata alapján Békés Város Képviselő-testülete a következő szórakozóhelyeknek
. adományozta a „ Drogmentes hely címet:

- Borozó Zenebár (Széchenyi tér 6-)
- Ligetsarok (Jantyik M. u. 18.)
- Frédi-Béni Kocsmája (Csabai Út)
- Zsinóros Vendéglő (Ady u.)
- Jamel Café (Széchenyi tér 4.)
- Omnia Presszó (Fáy u.)
- Kanyar Söröző (Rákóczi u.)

Ezen szórakozóhelyeket folyamatosan ellenőrzi a rendőrség, az akció szempontjából is, így a
rendőrség által garantált he!yeken szórakozhatnal’ biztonságosan ajiatalok.

A „Drogmentes hely” akcióban részt vehet minden, Békésen működő szórakozóhely, amely
önkéntesen csatlakozik, jelentkezési lap kitöltésével. Erdeklődni lehet a Városi
Rendőrkapitányságon, illetve a Polgármesteri Hivatalban.
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Új szerzeményi kiállítás

2005. márciusában a Békéscsaba, Gyula,
Békés által rendezendő Tavaszi Fesztivál
keretében a Jantyik Mátyás Múzeum Új
szerzeményi kiállítás megrendezését tervezi,
melyen az utóbbi 10 évben az intézniénybe
bekerült helytörténeti, néprajzi,
képzőinűvészeti tárgyakat, fotókat,
dokutnenturnokat mutatják be. Ezen kívül a
múzeumi ásatások során előkerült régészeti
leletek egy részét is megtekinthetik az
érdeklődők.

Az utóbbi években számos, helytörténeti
szempontból igen értékes clarabbal
gyarapodott a Jantyik Mátyás Múzeum
gyűjteménye. Dr. Durkó Antal családja a
I )urkó E mlé kszoha herendezéséhez
ajándékozott bútorokat, családi képeket.
dokumentumokat, továbbá festményeket,
graűkákat. Szintén ajándékként kapták meg a
neves békési gyógyító asszony, Foghúzó
Váradi Sára virágos díszítésű, feliratos. közel
száz éves cserép zsirosbödönjét. A Czira
család. pedig a közelmúltban két, XX. szd.
elején viselt hímzett női kisködmönt. továbbá
Czira Ferenc, 1890-ben született helyi

gazdálkodó díszes subáját, ill. keretezett
f~nyképeket. Gyarapodott a gyűjtemény P.
Szász Lajos által készített ködmönrajzokkal is.
A gyűjteményt vásárlás útján is gyarapítja a
múzeum. Vétel útján kerültek be, Pl.
gazdasági eszközök. kendők és egyéb
textíliák.

A Jantyik Mátyás Múzeum kéri
mindazokat, akik Úgy gondolják, hogy
megőrzésre, kiállításra méltó tárgy, fénykép,
képeslap, iratanyag van a birtokukban, és azt a
békési múzeumra bízzák gazdagítva azzal
gyűjteményüket, érdeklődjenek a Békési
Galériáhan (Békés’ Széchenyi tér 4. sz. vagy a
66/411-943-as telefonszámon). Szívesen
fogadnak újabb keletű, akár az 1960-70-es
évekből származó tárgyakat is, hiszen azok az
idők múlásával egyre érdekesebbé, múzeumi
szempontból egyre értékesebbé válnak’

A jövő tavasszal nyíló Uj szerzeményi
kiállítás, melyen ha kérik, természetesen a
tárgyak, fotók, dokumentumok mellett az
ajándékozó nevét is feltüntetik. remélik, arra
ösztönzi a hékésieket majd. hogy múltuk
emlékeit méltóképpen megőrizzék.

Könyvtári Napok
2004. november 8-16.

A felnőtt könyvtár programjai:

2004. november 10-éji 16 órakor Népek,
hagyományok - Ausztria bemutatkozik:
Kiállítás kultúra zene- és táncbemutató
étel- és italkóstoló. 1130-tél Ferenczi Sándor
di avetí tésse I egybekötött beszámolója
ausztriai élményeiről.

2004. november 15-éti 13.30-kor Szabó
Lőrinc költő Békésen. Előadó: Kabdebó
Lóránt irodalomtörténész. A Városvédő és
Szépítő Egyesülettel közös rendezvény.

2004. november 16-án 18 órakor
Barangolás a költészet világában Lukács
Sándor színművész

A gyermekkönyvtár programja:

2004. november 8-30-ig „Az én
mesevilágom” címmel kiállítás tekinthető meg
Szegedi Katalin könyvillusztrációiból.

2004. november 9-én 14. 15-kor „Vrana
mámi meséI” ‚ a roma kultúráról és
történelméről mesél Daróczi Agnes, énekel
Palya Bea.

A Könyvtári Napok Ideje alatt:
- ingyenes Internet-használat,
- új olvasók részére a beiratkozás ingyenes.
- késedelmes olvasóink esetében eltekintünk

a késedelmi díj kifizetésétől,
- selejtezett könyvek ingyen elvihetők.önálló estje.
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