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Népszavazás december 5-én
2004. december 5-én két kérdésben ke
rül sor ügydöntő népszavazásra.
Az Qrszággyűlés határozat útján orszá
gos ügydöntő népszavazást rendelt cl a
következő kérdésekben:
“Egyetért-e On azzal, bogy az egészségügyi
közszolgáltató intézmények~ kórházak ma
radjanak állami, önkormányzati tulajdon
ban, ezért az Országgyíílés semmisítse meg
az ezzel ellentétes törvényt?”
“Akarja-e, hogy az Országgyűlés törvényt
alkosson arról, hogy kedvezményes honosí
tással kérelmére magyar állampolgársógot küpjon az a magát magyar nemzeti
ségílnek valló, nem Ivíagyarországon lakó,
nem magyar állampolgár, aki magyar
nemzeliségét a 200]. évi LXIL törvény 19.
~-a szerinti »Magyar igazolvánnyak vagy
-

-

a ínegalkotandó törvényben meghatározott
egyéb módon igazolja?”
.

A választás napján a korábbi választá
sok idején megszokott helyeken működ
nek a szavazókörök.

tartózkodó választópolgár belföldön a ko
rábban megkért igazolással szavazhat.
Szavazni a Magyar Köztársaság területén
2004. december 5-én, vasárnap reggel 6,00
órától este 19,00 óráig leli ci.
A Szavazatszámtáló Bizottság előtt a vá
lasztópolgárnak személyazonosságát és lak
címét igazolnia kell.
Mozgóurnát a szavazás alkalmával is te
het igényelni, a következő módokon:
a szavazás napja előtt a Polgármestcri
1-livatal Okmányii~odájában, illetve
a szavazás napján a Szavazatszámláló
Bizottságoknál, megbízott által kérhet,
a mozgásában korlátozott választópol
gár lakására mozgóurnát.
-

-

A népszavazás aktuális hireit, közlemé
nyeit megtudhatják a Polgármesteri 1-livatalban található hirdetőtáblákról, valamint a
www.valasztas.hu internetes oldalról.

—

—

A választópolgárok személyesen jakó
helyükön szavazhatnak. A szavazás napján
lakóhelyétől távol, de Magyarországon

A népszavazás adaqddolgozása

(Íz

okrnáflj)írOd(fl rendszeren történik, ezért
kéijük az ügjfeleket, hogy 2004. de
cember 6-án, hétfőn tie keressék fel az
Okmányiro dát.
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Képviselő-testületi ülésről

.

November 25-én tartotta soron ülését a
békési képviselő-testület. Az elmúlt hónap
flintosabb eseményeiröl szóló tájékoztatóban
többek között az is szerepelt. hogy Pedagógus
Fórumot tartottak. Az Oktatási. Művelődési,
Ifjúsági
és
Kisebbségügyi
Bizottság
kezdeményezésével megvalósult O5rum a
városi oktatási stratégia összeállításának egyik
része volt. Neves szakelőadók a szociálisan
hátrányos és sajátos nevelési igényű tanulók
ntegrált oktatásáról tartottak előadást.
A testületi ülés egyik Fő napirendi
pontjaként tárgyalták meg a képviselők az
Önkormányzat
háromnegyed
éves
költségvetéséről szóló beszámolót. Illetve a
jövő évi költségvetési koncepciót. Utóbbi
célja. hogy megtögalmazza azokat az elveket
és szempontokat, amelyek alapján részletesen
Össze tbgják állítani a 2005. évi költségvetést.
A koncepcióban megfogalmazott legfőbb
irányelvek alapján állítják Össze a 2005. évi
költségvetés pontos számait. amit Február 28ig kell beterjeszteni a képviselő-testület elé.
A’
egyéb
előterjesztések
között
megtárgyalták
a
képviselők
a
helyi
adórendeletet, illetve megállapították a jövő
évi helyi adók mértékét. Az iparűzési adó
mértéke 2005-hen 1,5 %‚ amely Fél
százalékpontos növekedést jelent a 2004-es
évhez képest. A magánszemélyek kommunális
adója a jelenlegi 4 300 Ft/éves mértékről,
in~atlanonként 4 600 forintra nő 2005-hen.
Az ülésen módosították a 2092 óta
változatlan mezőőri járulékok összegét is.
2005. január 1-től a kertek nagysága szerint
I 500 m2-ig 1100.- Ft/év, 1 501
3 000 m2
között I 900.- Ft/év. 3 000 m2 felett 2 300
FUév a járulék összege.
A városban működő 3 gyógyszertár
ezetője a gyógyszertári ügyelet átszervezését
tervezi, a környező településeken már működő
és ott bevált rendszer alapján. A változással a
gyógyszertárak nyitva kwtási Ideje nem, csak
az ügye/eti Idő’ változik.
A gyógyszertári ügyelet az alábbiak
szerint változik, 2004. december 1 1—től:

Hétfőtól-péntekig, 18-20 között a beosztás
szerinti Soros gyógyszertár az ügyeletes.
Szombat délután a 15 óráig nyitva tartó
Levendula patikában lehet beváltani a
sürgővségi orvosi ügyeleten felírt gyógyszert
Vasár- és ü,~nejmayokon, déleLőtt 9-11 óra
között, Illetve délután 17-18 Óra között a
beosztás szerinti a soros gyógyszertárban
lehet kiváltani a felírt gyógyszereket.
Ezen túlmenően életmentő’ gyógyszer
kiadása kizárólag abban az esetben
lehetséges, ha a beteget ellátó Orvos a
gyógyszerésszel
előzetesen
telefonon
egyeztetett A gyógyszerkiváltás esetén az Új
ilgyeleti rendben a nó’vér ‚illetve a
gépkocsivezető’ nem intézkedhet.
A
gyógyszertárak
létesítéséről
és
működésük
egyes
szabályairól
szóló
törvényben
foglaltak,
valamint
a
gyógyszertárak működési, szolgálati és
nyilvántartási rendjéről szóló minisztériumi
rendelet alapján az önkonnányzatnak nincs
szabályozási jogköre a gyógyn~ertárak
működését illetően, változtatási szándékukat
tudomásul veszi.
Az
ülésen
az
önkormányzati
intézményekben dolgozó köztisztviselők és
közalkalmazottak 13. havi illetményéről is
tárgyaltak. Törvényi változás miatt az adott év
13. havi fizetésének átutalási időpontja a
tárgyévet követő január 16-án esedékes.
Az önkormányzat megtalálta a módját.
illetve forrását annak, hogy a juttatás bizonyos
részére előleget vehetnek fel, amit 2005.
január 20-ig vissza kell fizetni, tekintettel alTa,
hogy a teljes 13. havi juttatás addig már
mindenki számlájára átutalásra kerül. A
képviselő-testület által támogatott javaslat
ul’ipj~in a városi intézmények vezetői mérik
21, hogy kik igénylik még karácsony előtt a
I ~ h,ivi bér előlegét, ami a nettó kereset 80
-d. l{zt az összeget még karácsony előtt
atutaljak a munkavállalóknak. A fennmaradó
20 %-os összeget a törvényben szereplő
időpontig kapják meg az előleget igénylők.
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Víz- és csatornadíjak 2005, 2006-ban
A képviselő-testület legutóbbi ülésén
döntött a Víz- és csatornadíjak kővetkező
két évi mértékérőL A Békés Megyei
Vízművek Rt., mint víziközmű szolgáltató
által
javasolt díjakat jóváhagyták. A
vizsiolgáltatás alapdíja változatlan’ de a
ogyasitas mennyiségétől függő vízdíj
mértéke 6 %-kal nő. A lakossági
csatornadij mértéke jövőre is. illetve 2006—

ban is változatlan marad, ami köszönhető
annak, hogy az önkormányzat és a
Vízművek Rt. között egyedi megállapodás
született. A lakossági vízszolgáltatás
alapdíja 520.- Ft/hó/mérőóra. A fogyasztott
vízmennyiségtől függő vízdíj 2005-ben
84,7 .-‘ AFA/m~. A csatornadíj tehát
változatlan marad egészen 2006 végéig,
amely összege 114,3.-I APA/m3.

Csatornarákötési támogatás
A Békés Megyei Vízművek Rt.
esatornarákőtési
kampányt
indított
Békésen. Amennyiben 2005. január IS-ig a
Vízművek Pd. ügyfélszolgálatán bejelentik
rákötési szándékukat a közcsatornára és
aláírják az erre vonatkozó nyilatkozatot, a
hálózatra való tényleges rákötés után 4
havi, térítésmentes esatornahasználatban
részesül.
A házi szennyviívezetéket. illetve a
kőzcsatornára való tényleges rákötést
„Drognientes hely”

—

legkésőbb 2005. március 31-ig meg kell
valósítani.
Ezen bekötésekre is érvényes az a
képviselő-testületi
határozat,
amely
ingyenesen biztosítja a telken belüli
vezetékeket a ráesatlakozók részére.
A Békés Megyei Vízművek Rt.
ügyfélszolgá]ata: Békés, Berényi u. 33.,
telefon: 411-822. illetve Békés. Rákóezi u.
3., telefon: 416-398.

a Városi Rendőrkapitányság ajánlásával

A rendőrség javaslata alapján Békés Város Képviselő-testülete a következő
szórakozóhelyeknek adományozta a „Drogmentes hely” címet:
Borozó Zenehár (Széchenyi tér 6.)
Ligetsarok (Jantyik lvi. a. 18.)
Frédi-Béni Kocsmája (Csabai út)
Zsinóros Vendéglő (Ady a.)
Jamel Café (Széchenyi tér 4.)
Omnia Presszó (fly a.)
Kanyar Söröző (Rákóezi a.)
A ‚.l)rogmentes hely” akcióban részt vehet minden. Békésen működő szórakozóhely’ amely
őnkéntesen csatlakozik’ jelentkezési lap kitöltésével. lRrdeklődni lehet a Városi
Rendőrkapitúnyságon. illetve a Polgármesteri Hivatalban.
Az Önkormányzat gondozásában megjelent a Drogmenles hely’ -a i~’ biztonsógod
ú,’lekdmn című felvilágosító kiadvány.
A cigaretta’ alkohol. drog káros hatásainak ismertetése mellett, segítséget nyújt a
családoknak, barátoknak a szükséges segítségnyújtás módjairól, illetve ismerteti a serdülő- és
ifjúkori depresszió tüneteit, gyógymódjait. A kiadvány nemcsak a tanulóknak, hanem
családtagjaiknak is segítséget nyújt. Az ingyenes füzetben bcmutatkoznak a „Drogmentes hely”
akcióhan vészt vevő szórakozóhelyek is. A kiadványhoz az általános- és középiskolákhan,
valamint az érintett szórakozóhelyeken lehet hozzájutni’ ingyenesen.
-

-

-

-

-

-

-

„
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Katasztrú1~ elleni védekezés
1 I?ékésc~aba 7~;sri Katasztró/~í— és Polgári Védelmi Szoveseg, tájékoztató
ÁI’kliónvsoro:atot jeleiztetett meg, melynek cél/a a lakosság kamvztrójá elleni védekezés
I tCI/Cl(O/C1t() k/’/aVa/i)JOkbtlfl tct1’ílJi’ílc, hasznos gJ7tlkot’lCJ(/ t’in’iesok, a
i’Jdekc’:és jelentő.vege illetve fontossága /fl iatt a Városházi Krónika tel/es terjedelemben
/ 117cr/c/i (( /017/0V (7?’ /nivalóka/.
I P’ /g’ iii I ~c1eJc;n (/007/’í In 1/7’
L5 (/lOdliak, hog)’ ‚7 ‘á/éko:tatót őrizzék meg, a: esetleges
1 cl??’ ‘/7’ ~‘k I?? la/t.
Az élethez és a biztonsághoz való jog
alapvető emberi jog. amit az Hmberi Jogok
I gvetemes Nyilatkozatával összhangban
egyet len
demokratikus
írott vagy
t rat an alKotmány sem kérdőj elez meg. E
ogcrvétn esítésnek azonban flzltétele, hogy
a, öl am bizosítsa polgárai számára a
\eszélylorrások megismerését ás azt, hogy
elsajátítsák a veszélyhelyzetben követendő
magatartási szabályokat. Minden embernek
van tehát ahhoz, bogy biztonságos
környezetben éljen ás a veszélyekkel
szem heti
megflJelö
védelemben
‘es ‘es Üljön.
.;\ katasztrófák
legyenek természetiek
vagy társadalm ink az emberi élet állandó
kísérő jelenségei. Az ellenük való
ádekezés
~s
felkészülés, a
károk
nérséklése mindannyiunk érdeke. Nem
ni él tánvolják a határokat. válogatás nélkül
~ -,i t í tana K,
rend Kívül
e tn hen
Szem’ edéseket
es
óriási
károkat
ol’ohatnak Akadályozzák a fájlődést,
cl lehetetlenitik a! életfeltételeket.
A, utóbbi években egyre nagyobb
erdek lödés
kíséri
a
katasztró fák
iiegelöiését.
a
védekezést
és
a
lie \ reál ítási
in un kákat.
I bben
a
tevékenységben
az
állami—
ás
(inkc’rniáiiy,ati szervek mellett egyre több
civil szervezet is részt vesz.
A tnioltoság és a polgári védelem
országos
ás
területi
szerveinek
‚isszevonásával 2000.
január
I -jével
‘ ‘ie~talakult
Katasztró lh\ édelem
jogi
‘ahál\ ti/as’t is megtörtént: egyrészt a két
l.,’rabbi s,’er\ ezet legtöbb törvényeinek

(tűzvédelmi törvény. polgári védelmi
törvény)
szükséges
módosításával,
másrészt az új szervezetre vonatkozó
törvény
megalakulásával
(katasztrólhvédelmi törvény).
1. A tűz elleni védekezésről, a műszaki
mentésről, és a tűzoltósá~ról szóló
törvény megalkotásának az volt a célja,

hogy
szabályozza
az
életés
vagyonhiztonságot veszélyeztető tüzek
megelőzését, a tűzeseteknél, a műszaki
mentéseknél a segítségnyújtást, és a tűz
elleni védekezésben résztvevők jogait és
kötelezettségeit, meghatározta a védekezés
szervezeti, személyi. tárgyi és anyagi
feltételeit.
‚1 ífirvenv előírja:
o

o

o

o

a tűz megelőzésével kapcsolatos
rendelkezéseket, így a hatósági
tevékenységre, a ü~lvilágosításra.
oktatásra,
képzésre
vonatkozó
szahá lyokat;
a tűzoltással és műszaki mentéssel
összefüggő
rendelkezéseket,
amelyek magukba foglalják a tűz
jelzésére. tűzoltásvezető jogaira.
valamint az állampolgárok ás a
különböző szervezetek tűzoltásban
való
részvételére
vonatkozó
előírásokat;
a műszaki
mentési tevékenység
legfontosabb szabályait;
a
tűzesetek
vizsgálatával
kapcsolatos
alapvető
rendelkezéseket;
a hivatalos az önkéntes és a
létesítmény-i tűzoltóság, valamint a
tűzvédelmi szervezetek
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•

műlűidésére’ irányítására vonatkozó
szahál y& )kat.

2. A polgári védelemről szóló törvény
kiadásának célja a védekezesre való
klkés,ülés
elősegítése
nem
csak
k mol Riottan katasztrófa—helyzetek, hanem
egyéb
konliiktushelyzetek
(fegyveres
összeütközés) esetére is.
.

! Íön’ú,zv ‚net~haía,n:za többek kozön:
.

a polgári védelemi INadatokat,

mód át’
és

at

I /n)Ig’.u’i 1cc/c/en; Joniostíbb fdcuIa/a/ (a
wljesseg igú;n’e nélkül):

•

a lakosság felkészítése az irányadó
magatartási szabályokra:
a polgári védelmi szervezetek
létrehozása. INkészítése’ anyagi
készleteinek biztosítása:’
a
lakosság
figyelmeztetése.
tájékoztatása’ riasztása,

°

.

I’ ls~~ös
cl adutai~xui.

segítst~gn\

védőeszközellátás
at
egyéni
biztosítása,
az óvóhelyi védelem;

o

a
lakosság
kimenekítése’
kitelepitése
a
veszélyeztetett
területekről.
a létfenntartáshoz szükséges anyagi
javak
(víz’
élelmiszer,
állatállomány,
takarmány
és
gyógyszerkészletek) védelme;

o

a
mentés,
mentesítés,
elsősegélynyújtás, fertőtlenités és
az ideiglenes helyreállítás;
közremüködés a kulturális javak
védelmében’
az
ár—
és
helvizvédekezésben, a menekültek
elhelyezéséhen és ellátásában’ a

ujtas

3. A katasztrófák elleni védekezés
irányításáról, szervezetésről ás veszélyes
anya2okkai kapcsolatos súlyos helesetek
elleni ‚édcke’ésruíl sióló törvényt az
( )rszá~e ulés
a
katasztrói~ik
elleni
védekezés
egységes
irányítá~u
rendszerének kialakítására alkotta meg.
A törvény összhangban van at
A lkotn”áiinval erre utal at a met~ál lapitás
is többek között. hogy
‚‚unod en
á Hampolgá rnak,
illetve
személynek
joga van
arra, bogy
megismerje
a
környezetében
lévő
katasztrófaveszél’ t,
elsajátítsa
az
irányadó
védekezési
szabályokat,
továbbá joga ás kötelessége, bogy
közrem ííködj Ön
a
katasztró favéd elem ben. “
A
törvényben
menhatáronák
a
katasztrófák ellen “ edekezés irányítását és
megnevezték
a
katas,trólhvédelem
végrehajtását végző szerveket és azok
t~ladatait’
A katasztrólhvédelenlben résztvevők
köre a ~~olgári védelmi kötelezettség
alapján
létrehozott
po gári
‚‘édelm i
szervezetek.
a
hivatásos
katasztróün édelmi szervek, a hivatásos
önkormányzati tmázoltóságok a gazdálkodó
szervezetek, a Magyar I lonvédség a
I latárőrség.
a
rendvédelmi
szervek
(Rendőrség, Vám- és Pénzügyőrség,
Büntetésvégrehajtás),
az
Országos
Meteorológiai Szolgálat’ at Országos
Mentőszolgálat.
a7
MIami
Népegészségüg) i és lisztiorvosi Szolgálat.
Az önkéntes résztvevő társadalmi és
karitatív ~z~r\eyétek, a civil és at erre a
célra létrehozott köztestületek, az állami
szervek és az önkormányzatok.
A törvény előírja az ‚‚áltatános jelzési
és kö’remüködési kötelezettséget” is.
I kzerint az a személy’ aki a katasztrófát,
‘agy a katasztrófaveszélyt észleli’ vagy
arról tudomást szere!’ köteles bejelenteni
‚

azokat
a
veszélyhelyzeteket’
amelyek
esetén
különleges
rends,’ahály okat kell bevezetni.
a polgár védelmi kötelezettség
l~galmát ás szabályait.
a
polgári
védelmi
szolgálat
elrendelésének
(bevezetésének)
at
adatszolgáltatás
adatkezelés rendjét.
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hi vahsos
szerveinek,
illetve
az
Önkormányzati
tűzoltóságnak
ás
a
polgármesteri hivatalnak, továbbá köteles a
védekezest elősegíteni. Ahhoz. hogy ennek
a kötelezettségnek eleget lehessen tenni,
meg kell ismerni a katasztrófavedeleni
irányítási rendszerét ás a fogalmát.
Minden
állampolgárnak.
illetve
személynek joga
van
arra.
hogy
megismerje
a
környezetében
lévő
katasflrólhves/él) L elsajátítsa az irányadó
édekezesi szabályokat. továbbá joga ás
kötelessége. hogy közreműködjön a
katasztró IE’ cdel emben.
Árvízvédelem
A természeti katasztrólákkal az ember
1’ szolgáltatott.
kialakulását.
bekövetkezését nem. vagy csak ritkán tudja
megakadályozni.
Bekövetkezésük,
kialakulásuk részben előre jelezhető, mint
például az árvíz.
Árvizről akkor beszélünk, ha a folyó
vízszintje a medret meghaladó mértékben
emelkedik. Ilyenkor a ‚ íz kilép a medréből
és clárasztja a vidéket. Keletkezhet
hóolvadashol
(tavaszi
árvíz)’
jégtorlodáshol (jeges árvíz) ás tavaszi vagy
nyári esőzésből (zöldár).
Amennyiben árvíz következik be,
akkor alkalmazni kell a távolsági védelmet.
A tá\ olsági védelem gyűjtőfogalom, amely
magába
loglalja
a
kitelepítást’ a
kimenekítést, valamint az ebből adódó
elhelyezési. majd visszatelepítési feladatok
végrehajtását.
A kiklepítés, kimenekítés történhet:
~ egy településen belül.
®
települések
között
országhatáron belül.
~ nemzetközi
viszonylatban.
orszathaturon túl.
~\.‚
alapvető
á rví’knr:

magatartási

az
az

szabályok

~ikj~__,~O04.deceJnb2f
Kapcsolja he a rádiót, TV-t,
flgyeljen a külső tájékoztatásra.
hangosheszélőre.
s,irénára.
informálja a szomszédokat is!
~ Nem telefonáljon csak segélykérési
céllal!
®
Ha elrendelték a kitelepítést’ ne
mondjon
ellent,
kövesse
az
utasításokat!
®
A csomagot hátizsákhan vagy
váiltáskáhan
vigye’
kezei
maradjanak szabadon!
~ Öltözzön rétegesen. kényelmesen!
o
A
megadott
gyülekezőhelyet
gyalog közelitse meg!
o
Csoportosan közlekedjék, hogy
segíthessenek egymáson!
o
A gyülekezőhelyen várja meg a
további utasításokat!
o
Ne hallgasson rémhírekre, ne
terjessze azokat!
o
Bízzon azokban’ akik felkészültek a
védelemre, ás önért is vállalják a
veszélyt!
Alapszabály:
a
megáradt
Víz
kiszámíthatatlan, ne menjen bele, csak
ha már semmi más lehetőség nines.
Altalános
magatartási
szabályok
kitelepítés elrendelése esetén:
o
a
lakosság
a
kitelepítésről’
kimenekítésröl szóló elrendelést
követően bárhol ártesülhet róla a
első ás legfontosabb számára’ hogy
ha lehetséges. hazaárjen a lakásába’
családtagjait .‚összegyű.jtsc”. mert a
kitelepítésre’
kimenekítésre
a
családnak együtt kell felkészülni;
o
alapvető követelmény, hogy a
kitelepítést irányító szerv utasításait
he kell tartani, a gyülekezőhelyen
pontosan meg kell jelenni;
o
első kladat a veszélyhelyzeti
csomag összeállítása;
o
A
KITELEPÍTÉS
SORÁN
ÉRVÉNYESÜL
A
CSALÁD
EGYÜTT TARTÁSÁNAK ELVE;
ha a veszélyhelyzet bekövetkezésekor a
tanulók az iskolában tartózkodnak’ ás az
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o,cté!vok Ianu/oIL’r’

J lie ‚‚i!v

telel. ‚:

‚‘iszi 3/wi a /c,ielepíiJx; gvz’leke:J
/IelyIL.

aQnI

be/og’ulasi lIe/re/i Ic 1w/l

Li

LI

in indenki nek cl kell dötiteniic, hogy
meghatározott
saját maca ál ta I
helyre
Iiletzy
Pl.
befogadási
rok Olu) khoz. vagy a he togadásra
kijelölt helyre;
at egyedül iniradó n)crmekekre,
hetegekre
idosekre
15 gvcl met kel I
I en k öl on b ~i te tett
a
inozgasképiclen
stentelni.
betegeket a gyüiekczáhclycn be kell
e lenten i, a segítő megérkezéséig
maradnia kelt valakinek mellettük:
ne veszélyeztesse senki az életét a
család értékeinek védelmével. mert a
hátramaradt
ingatlanok.
egyéb
vagyontárgyLlk őrzését a rendőrség.
polgárőrség.
őrző-védő
szervek
végzik.
A lakásból való távozáskor:
k i kell kapcsolni a

villanyt,

az

elektromos készülékeket, a világítást:
.

cl kell tárni a viz- és gú;vezctékeket,
-berendezéseket

‘

cl

kell

oltani

a

i41it vigyünk magunkkal?
személyi okmányok. értéktárgyak.
készpénz. betétkönyv, hankkártya;
élelmiszer
a
két—három
napi
roinlando
(konzerv.
nem
ivó\
íz, tea.
élelmiszer). egy liter
üdítő
(at
élelmiszereket
ugy
célszerű ősszeválogatni. hogy a
napi kalóriaértéke a 3000-3600
kalória tápértéket elétjc );
az évszaknak megfelelő lábbeli,
F~lsóii házat, fehérnemú;
a
tisztalkodási eszközök;
rendszeresen használt g’ óg’ szerek.
gyógyászati segédeszközök:
‘

a

hálózsák.
takaró
(esetleg
gurnimatrac);
ha van, hordozható rádió;
Fontos. hogy az összegállított
csomag könnyen szállitható legyen.
nem haladhatja meg a 20 kg—ot. A
csomagon fbI kell tüntetni a nevet,
gyermekruházatra
címet,
a
lehetőleg fel kell írni, vagy varrni a
nevét. születési évét. Mellékelni
esetleges
kell
az
szóló
gyógyszerérzékenységről
kell
a
iratot.
L’artózkodni
mindennapi élethez nem szükséges
eszközöl’
tárgya IK’
hecsomagolásától.

kályhákhan,

tűzhelyekben az égő tüzeket;
‘

7. oldal

Szakmai

he kell zárni az ablakokat, ha van,
leereszteni a redőnyöket;

legközelebb
v éti elm i

‘

a lakásaj tót kulcsra kell zárni;

a

a

mozgásképtelen

segítséget

az

Önökhöz
polgári

megtalál Ii ató

kirendeltségek

és

irodák

nyújtanak, melyek elérhetősége:
beteg

családtagokat a gyülekezési helyen

Békés Polgári Védelmi Iroda:

he kell jelenteni. egy visszamaradó

Irodavezető: Nagy Tibor pv. őrnagy

családtag
kell

várni.

Felügyelete

mellett meg

Cím: 5630 Békés, Petőti u. 2.

amíg

elszállításuk

Fel: 66/411—210

at

központilag megtörténik.

Idat

Városházi Krónika

2004. december

Anyakönyvi hírek
Házasságot kötöttek: Flóra Mária és Szabó László. (Rovatunkban csak azok nevei szerepelnek.

akik külön nyilatkozatban hozzájárultak a közléshez.)

PROGRAMAJÁNLÓ
2004. december iI-él!, 16,00 órától a
Városi Művelődési Központban kerül bemutatásra:
Kacsoh Pongrác Petőfi Sándor: János vitéz
című daljátékát mutatja be a
Békés Város Nyugdíjas Enekkar és a Színjátszókör.
—

Jegyek elővételben válthatók a Városi Művelődési Központban. Jegyár: 200.- Ft/fő.

2004. december 15-én, szerdán 18,00 órától a
Református Műemlék Templomban
Karácsonyi hangversenyt rendeznek,

A műsoron közreiriűködnek a város énekkarai, hangszeres szólisták és zenekarok.

BÉKÉSI NYÍLT NAPOK
2004, DECEMBER 18-ÁN, SZOMBATON
14,00-17,00 óra között
A GALERIABAN (Széchenyi tér 4.)
„KISKARACSONY, NAGYKARACSONY”

~

B~É~K É S

CÍMMEL KIÁLLÍTÁS NYÍLIK, AMELLYEL EGYÜTT
KÉZMŰVESFOGLALKOZÁST TARTANAK SZAKEMBEREK.

ADVENTI, KARÁCSONYI DÍSZEKET, AJÁNDÉKTÁRGYAKAT
KÉSZÍTHETNEK AZ ÉRDEKLŐDŐK ÜVEGBŐL, GYÖNGYBŐL,
5ZALMÁBÓL, KERÁMIÁBÓL.
A programon való részvétel ingyenes!
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