
Képviselő-testületi ülésről

a.
BÉKÉS VÁROS ONKORMÁNYZATI HÍnDÓJA

A február 26-i testületi ülés első jelentős té
mája a város idei költségvetése volt, amely 3
milliárd 586 millió 160 ezer forintot foglal ma
gába’

Az idei gazdálkodás pénzügyi tervezésénél a
városi intézmények működésének biztosítását, a
megkezdett beruházások befejezését és újabb
fejlesztések pályázati források bevonásával tör
ténő megvalósítását tűzték ki célul.

Jelenleg nincs hiteltartozása a városnak, és
nem is terveztek be hitelfelvételt.

A kiadások között megemlítendő, hogy az in
tézmények esetében a szükséges béreket ki tudja
gazdálkodni a város.

Különböző beruházásokra, felújításokra több
mint 440 millió forintot különítettek cl, amely az
összköltségvetés több mint 12 %-át képezi’ A
lakossági önerős Út- és útalap építéseket 19 mil
lió forint mértékéig tudja támogatni az önkor
mányzat. Különféle támogatások közül a civil
szervezeteknek 2 millió 221 ezer forintot ítéltek
meg közvetlen támogatásként, míg közvetetten a
Civil Ház é~ a Nyugdíjas Ház működtetési költ
ségeit is az önkormányzat biztosítja.

A város ez évi, a Képviselő-testület á!tal
megvitatott és elfogadott költségvetését az érdek
lődők részletesen megtekinthetik a Városi
Könyvtárban, ahol az előterjesztés megtekinthe
to.

A testület döntött még a szociális pénzeszkö
zök mértékéről, majd meghallgatta a Rendőrka
pitányág 2003. évi tevékenységéről szóló beszá
molóját.

2004. MÁRCIUS VII. ÉVFOLYAM

Az egyéb előterjesztések között meghatároz
ták azokat a turisztikai fejlesztési elképzelése
ket, amelyeket beépítenek a Körösök Völgye
Natúrpark komplex turisztikai fejlesztési tervé
be. Ezek után elfogadták a város Szerkezeti
Tervét, majd több pályázat beadását is támogat-
ták.

Kitüntetési javaslatok

Április 15-én Békés várossá nyilvánításának
31. évfordulóját ünnepli. Az önkormányzat ez
alkalomból ismét át kívánja adni az arra érde
mes személyeknek, kollektíváknak a Békés Vá
rosért elismerést.

A kitüntetésre javaslatot tehetnek önkor
mányzati tisztségviselők, gazdálkodó, valamint
társadalmi szervezetek, intézmények.

A kitüntetésre javasoltak olyanok lehetnek,
akik, a város gazdasági, társadalmi fejlődése,
kulturális, művészeti terén, valamint a lakosság
érdekében hosszabb ideig végzett tevékenysé
gükkel kimagasló eredményeket értek el.

A javaslatnak tartalmaznia kell a kitüntetésre
javasolt személy:

-személyi adatait, illetve a kollektíva pontos
megjelölését,

- az adományozás alapjául szolgáló tevé
kenység vagy alkotás részletes ismertetését és
méltatását.

A javaslatokat 2003. március 10-ig kell be
nyÚjtani Békés város polgármesterének, a Pol
gármesteri 1-livatal Titkárságán.

INGYENES
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Rendőrségi beszámoló

A lcgutóbbi testületi ülésen számolt he
elmúlt évi tevékenységéről a Városi
Rendőrkapitányság.

Békés városban az ismertté vált
bűncselekmények száma enyhe növekedést
mutat: 2002. évi 513-ról 2003. évre 604-re
emelkedett. itt megjegyzendő, hogy 2003.
évben fejeztek he egy sorozatjellegű ügyet,
melyben megközelítőleg 100 bűncselekmény
elkövetése miatt jártak cl, hamis I. fokú orvosi
igazolásokkal felhasznált csalásokkal
kapcsolatban.

A közrendvédelmi munka 2003. évben is
hangsúl yosan a közterületek rendjének
fenntartására, a lakosság köznyugalmának
biztosítására, valamint a közlekedés-biztonsági
helyzet javítására irányult.

E tevékenységrendszer megfelelő
színvonalú végrehajtása érdekében törekedtek a
rendőri jelenlét növelésére, valamint a
közterületi munka minőségének javítására.

Intézkedéseknek köszönhetően
érzékelhetően növekedett a kőzterületi
állomány reagáló képessége, illetőleg mintegy
32 %-kal emelkedett a közterületi vezénylések
száma, amely nagymértékben hozzájárult a
„Látható Rendőrség” követelményeinek
teljesítéséhez. Az ezzel kapcsolatosan
támas. :ott központi és lakossági elvárások
teljesítése érdekében több, mint kétszeresére
emelték a gyalogos szolgálat- teljesítések
számát, továbbá a gépkocsizó járőrszolgálatok
esetében is követelményként határozták meg a
lakossággal való kapcsolattartás fokozását.

A rendőri jelenlét fokozása mellett jelentős
figyelmet fordítottak annak aktívabbá tételére
is. A rendőri jelenlét növek~désével
párhuzamosan jelentős mértékben emelkedett a
saját kezdeményezésű intézkedések száma,
amely 18.838-ról 21.944-re változott (+16,5
%). A rendőri fellépést egyrészt a lakossági és
önkormányzati elvárásoknak megfelelően a
köznyugalmat leginkább zavaró, valamint a
lakosságot irritáló jogsértő cselekmények ellen
irányították, másrészt kiemelt hangsúlyt
fektettek a közlekedésbiztonság javítására is.

A közlekedés-biztonsági helyzet javítása
érdekében a Békés Megyei Rendőr
főkapitánysággal együttműködve jelentősen
növelték a sebesség-ellenőrzések számát,
illetőleg növelték az ittasság-ellenőrzéseket is.
A pozitív eredményű ittasság-ellenőrzések
száma jelentősen, mintegy 28 %-kal
emelkedett. ‚

Kiemelt figyelmet fordítottak a közlekedés
ellenőrzése során a kerékpárosok által korábban
tömegesen elkövetett és jelentős mértékben
balesetveszélyes szabálysértések
visszaszoríiására, felszámolására. Feltehetően a
bevezetett rendőri intézkedéseknek is
köszönhető, hogy a Rendőrkapitányság
területén l03-ról 79-re csökkent a személyi
sérüléssel járó közlekedési balesetek száma.

A balesetek előfordulási gyakorisága
szempontjából a június, július és szeptember
hónap, napok vonatkozásában a csütörtök és a
szombat, míg órák vonatkozásában a 09-10 óra,
valamint 16-18 óra közé eső időszak emelkedik
ki

Balesetveszély elhárításáért

Tájékoztatjuk a lakosokat,
ingatlantulajdonosokat, hogy a közutakhoz
csatlakozó kapubejárók használata és az
útpadkák parkolási célú igénybevétele esetén,
ezen területek szilárd burkolattal való ellátása
az érintett ingatlan tulajdonosának feladatát
képezi.

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I.
örvény ‘1.i~-a alapján aki a közutat

beszennyezi, az felelősséggel tartozik az
okozott kárért.

Ezért kérjük, hogy a sár felhordását
akadályozzák meg, a felhordott sár
letakarításáról gondoskodjanak. A jövőben
tartózkodjanak minden olyan magatartástól,
amely a közutat beszennyezi, a forgalom
biztonságát, illetve zavartalanságát
veszélyezteti.

j
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(Jjabb szelektív szigetek

Sikeres pályázat útján, újabb szelektív
hulladékgyűjtő szigeteket helyez ki
önkormányzatunk, Így már az alábbi helyeken
lehet elhelyezni az üveg, papír és műanyag
hulladékokat:

1. Fülöp-Rákóczi sarok
2. Veres Péter tér
3. Maróthy-Summás sarok
4. Hunyadi tér

5. Szarvasi-Bajza sarok
6. Piac
7. Kert-Móricz Zsigmond sarok
8. Kecskeméti-Lengyel sarok
9. Verseny-Szarvasi sarok
10. Asztalos kút
11. Karacs T. utca
12. Széchenyi tér 7-9 parkoló
13. Kossuth 23 parkoló

Tisztelt Adózók!

A 2004. év első félévi adófizetési

kötelezettség teljesítéséhez szükséges befizetési

csekkeket a Polgármesteri Hivatal kézbesítői

által hamarosan eljutnak Önökhöz.

Az első félévi flzetési határidő:

2004. március 16.

Az értesítő tartalmazza az esetleges előző

évi hátralékot, valamint a folyó évi fizetési

kötelezettséget, kivéve a gépjáríníladó ez évi

előírásait. A gépjárműadó megfizetésére

kötelezettek külön határozatban értesítjük.

A kommunális adó mértékének

szintén külön határozatban tájékoztatjuk az

adózókkal.

A termőföld bérbeadásából, származó

jövedelemadó

bevaflási határideje magánszemélyek

esetében: 2004. március 22.

(A kifizetőkjiek az adót február 16-ig

kellett megfizetni.) A termőfölddel kapcsolatos

adó alól mentességet élveznek azon adózók,

akik 5 éven túli haszonbérleti szerződést

változásáról, amely 2004-ben 4 300.- Ft/év, kötöttek, de adóbevallást nekik is tenni kell.

) A marhalevél kezelés változásairól

A sertések jelöléséről, valamint az
Egységes Nyilvántartási és Azonosítási
Rendszerről szóló FVM rendelet alapján 2004.
február 1 6-ától a. sertések járlatkezelése
megváltozott.

A Polgármesteri Hivatal által eddig kiadott
járlat helyett az állatszállításhoz a sertés
szállítólevelét kell használni. Ezt a területileg
illetékes hatósági állatorvos állítja ki.

Az új eljárási rend során a szállítandó
sertések darabszámának megfelelő mennyiségű
fülszámot, vagy az arról szóló igazolást vigyék
magukkal. A felmerülő költségek továbbra is
az állattartót terhelik. Az előzetes tervek szerint
ez év április végétől a fülszámot is az
állatorvosok fogják kiadni.

A ló, kecske, juh járlatkezelésében nem
történt változás, ezek marhalavelét továbbra is
a Polgármesteri Hivatal állítja ki.
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Az első osztályok indításáról
A Icépviselő-testület 2004. februári ülésén döntött arról, hogy a tankötelesek létszáma alapján a városban
maximum 9 első osztály indulhat, ez a beiratkozási adatok ismeretében változhat. Az iskolák az emelt
szintű osztályok tekintetében városi beiskolázásúak, a további osztályok vonatkozásában beiskolázási
körzetükre terjed ki felvételi kötelezettség.

Békés Városi Eötvös József Általános Iskola: ‘

Beiskolázási körzete: Ady Endre utca, Ág utca, Akácfa utca, Babilon sor, Baky utca, Bartók Béla utca,
Bérenc utca, Bethlen utca, Bihari János utca, Bocskai utca, Brassói utca, Csíkos utca, Damjanich utca,
Dankó utca, Darányi utca, Epresköz utca, Erkel Ferenc utca, Fábián utca, Gagarin utca, Galamb utca,
Gólya utca, Gyár utca, Gyékény utca, Hegedűs utca, Hidvégi utca, Honfoglalás tér, Jámbor utca, Jantyik
Mátyás utca, Jégverem utca, Károlyi utca, Kastélyzug utca, Kasza utca, Kecskeméti utca, Kereszt utca,
Kert utca, Kisfaludy utca, Kispince utca, Kodály Zoltán utca, Kopasz utca, Kossuth Lajos utca, Kötélverő
utca, Kubikos utca, Kürt utca, Lapos utca, Legelő utca, Lengyel Lajos utca, Liliom utca, London utca,
Magyar utca, Maróthy utca, Maxim Gorkij utca, Mezei utca, Mónus Illés utca, Móricz Zsigmond utca,
Munkácsy Mihály utca, Nyíri utca, Pesti utca, Pipacs utca, Posta utca, Prágai utca, Pusztaszeri utca, Rét
utca, Rövid utca, Sirály utca, Sodrony utca, Sová’nyhát utca, Summás utca, Szélmalom utca, Szigetvári
utca, Szík utca, Szikszai Sándor utca, Táborhely utca, Tanácssor utca, Táncsics Mihály utca, Tóth utca,
Töltés utca, Törökvész utca, Tűzkút utca, Vadvirág utca, Uj utca, Vágóhíd utca, Vásárszél utca, Vasút
sor, Verseny utca.

Meghirdetett osztályok: .

1/A. Emelt szintŰ ének-zene, valaiiiint testnevelés irányults4gú oktatás.’
Osztálytanítók: Lipusz Györgyné

Pankotainé Vas Eva osztályfőnök (napközi vezető)
Bácsfalvi Gabriella ének-zene pedagógus
Polgár Zoltán kézilabda oktató (napközi vezető)

IJB. 1yelvi-irodalmi-kommunikációs képességfejlesztés (Zsolnay módszer)
Osztálytanítók: Csökmei Mária osztályfőnök

Zubomé Kalotai Andrea (napközi vezető)
1/C. Kislétszámú osztály: Meixner módszer szerinti olvasás-írás tanítási program

Osztálytanítók: Nagy Margit osztályfőnök
. Dr. Papp Róbertné (napközi vezető)

Bányainé Kun Mariann fejlesztő pedagógus .

Békés Városi Karacs Teréz Általános Iskola:

Beiskolázási körzete: Álmos utca, Andor utca, Árpád utca, Árvíz utca, Bánát utca, Bánvég utca, Bólyai
utca, Búzavirág utca, Csallóközi utca, Csap utca, Csendes utca, Décseri utca, Dr. Veres Endre utca, Előd
utca, Farkas Gyula utca, Fekete-Körös sor, Fiumei utca, Földvár utca, Fülöp utca, Gőzmalom sor,
Gyergyói utca, 1-lalász utca, Híd utca, 1-lőzső utca, Iglói utca, Irányi Dániel utca, Iskola utca, Karacs Teréz
utca, Kastély utca, Katona utca, Keserűsor utca, Kikötő utca, Libazug utca, Lorántffy utca, Nevelő utca,
Névtelen utca, Nyár utca, Nyereg utca, Otemető utca, Pacsirta utca, Pásztor utca, Rákóczi utca, Révész
utca, Rózsa utca, Sas utca, Síp utca, Szabó Dezső utca, Szánthó Albert utca, Széchenyi tér, Szeglet utca,
Szív utca, Szőlő utca, Tárház utca, Tavasz utca, Tél utca, Temesvári utca, Templomköz ‚ Tündér utca,
Váradi utca, Veres Péter tér, Zsilip utca.
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Meghirdetett osztályok:
1/A. Hangoztató, elemző írás-olvasás tanítási módszer

Osztálytanítók: Fekete Józsefné
Dr. Juhászné Petrás Zita (napközivezető)

i/B. Tolnainé-féle írás-olvasás tanítási módszer
Osztálytanítók: Horváthné Barta Ildikó

Vámos Lászlóné
1/C. Hangoztató, elemző írás-olvasás tanítási módszer

Osztálytanítók: Csorba Jánosné
Csatári Béláné (napközivezető)

Békés Városi Dr. Hepp Ferenc Általános Iskola:.

Beiskolázási körzete: Arany János utca, Árok utca, Asztalos utca, Attila utca, Bajza utca, Báthori utca,
Bercsényi utca, Bodoki Károly utca, Boglárka tér, Borosgyán utca, Borz utca, Csabai utca, Cseresznye
utca, Csók zug, Csokonai utca, Darab utca, Daru utca, Deák Ferenc utca, Dió utca, Domokos utca, Dózsa
utca, Drága utca, Durkó utca, Egyenes utca, Ek utca, Ekes utca, Fáy András utca, Fecske utca, Fúró utca,
Fürdősétány, Füzes utca, Gát utca, Gém utca, Görbe utca, Gyöngy utca, Gyulai utca, Gyűrű utca, Hajnal
utca, Hajó utca, Harcsa utca, Hargitta utca, Hársfa utca, Horgá~z tér, Hunyadi tér, Hunyadi utca, Jobbágy
utca, Jókai utca, József Attila utca, Kalászsor utca, Kárász utca, Kemény utca, Kerék utca, Keszeg utca,
Kígyó utca, Kinizsi utca, Kisvasút utca, Korona utca, Kökény utca, Kölcsey utc’, Körgát utca, Körös
utca, Kőrösi Csoma Sándor utca, Kurta utca, Kút utca, Lánc utca, Lenkei utca, Lilfa utca, Magyari Imre
utca, Málna utca, Malom utca, Malomasszonykert ‚ Malomasszonykert utca, Maróköz utca, Mátra utca,
Mátyás király utca, Meggy utca, Mikes utca, Mikszáth Kálmán utca, Múzeum tér, Múzeum köz, Nád
utca, Nagy Sándor útca, Napsúgár tér, Nyíl utca, Oláh Mihály utca, Oncsa utca, Pákász utca, Petőfi
Sándor utca, Piac tér, Raktár utca, Révhajó utca, Róna utca, Sárhajó utca, Sarló utca, Sátor tér, Sulyom
utca, Szabadkai utca, Szalag utca, Szamos utca, Szarvasi utca, Szegedi utca, Szélső utca, Szendrei utca,
Szentpálsor utca, Szilva utca, Tátra ufca, Teleky utca, Telep utca, Toldi utca, Tompa utca, Tölgyfa utca,
Váci Mihály utca, Vadvíz utca, Vág utca, Vári utca, Vashalom utca, Vica sor, Vörösmarty utca, Zöldfa
utca, Zrínyi utca, Zsibongó tér, Zsinór utca

Meghirdetett osztályok:
1/A Emelt szintű testnevelés oktatás

Osztálytanítók: Gyarakiné Fazekas Anikó
Bondárné Takács Judit

1/B. Nyelvi-irodalmi-kommunikációs képességfejlesztés (Zsolnay módszer)
Osztálytanítók: Szabóné Mészáros Anna

Budainé Baji Ibolya
1/C Normál tanterv szerinti oktatás

Osztálytanítók: Dr. Köpe Istvánné
Wittmanné Tornyi Gabriella

Beiratkozás

Az első osztályosok beíratása 2004. április 15-16.-án (Húsvét utáni csütörtök, péntek) lesz, ennek
részletes felhívása a Városházi Krónika következő számában fog megjelenni. Az óvodások beíratása
április 14-16.
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Ajánijuk adónkat!

Ebben az évben is az adót fizető
állampolgárok dönthetnek személyi
jövedelemadójuk 2 x 1 %-áról. I %-ot
alapítvás~yok, társadalmi szervezetek vagy külön
nevesített intézmények javára, a másik 1 %-ot az
egyházaknak ajánlhatják fel.

Az SZIA t %-ára jogosult szervezetek neve
és adószáma Békés városában:

Békési Fürdőért Közahipítvány
adószáma: 18386169-1-04

- Alapítvány a Megújuló Tarhosért
adószáma: 19060844-1-04.

- „A Békési Könyvtárért” Alapítvány
adószárna: 19059480-1-04.

- „ARANYKOSAR” A Gyermekekért
alapítvány
adószáma: 18375729-1-04. ‘

- Békés-tarhosi Baráti Kör
adószáma~ 19058221-1-04.

- „Békés Mezőgazdaságáért” Alapítvány
adószáma: 19060947-2-04.

- Békés Város Atlétikájáért Alapítvány
adószáma: 19059253; 1-04

- B&kés Városi Nyugdíjasok Erdekvédelmi
Egyesület
adószáma: 18379211-1-04.

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

- Békési Nebulók Alapítványa
adószáma: 18382622-1-04.

- „Epreskerti Ovoda
Alapítvány
adószáma: 18380266-1-04.

- „Farkas Gyula Oktatási Alapítvány”
adószáma: 18379204-1-04.

- Hajnalcsillag Közhasznú
Egyesület

Gyermekeiért”

adószáma. 18377817-1-04.
- „Szakképzésért Alapítvány adószáma:

8372537-1-04.
- „Szent Lázár” Alapítvány (Lázárus)

adószáma: 18375839-2-04.
- Teleky Uti Ovoda gyermekeiért Alapítvány

adószáma: 18383654-1-04.
- „Ultrahanggal az Egészségért” Alapítvány

adószáma: 18370346-1-04.
- Városvédő és Szépítő Egyesület

adószáma: 19052861-1-04.

Egyházak technikai számai:
- Magyarországi Református Egyház: 0066
- Magyar Katolikus Egyház: 0011
- Magyarországi Baptista Egyház: 0286
Az egyházak esetében a teljes listát
megtalálják az APEH Utinutató a 2003. évi
adóbevalláshoz című tájékoztatójában.

Segítő egyesület alakult

„Együtt Könnyebb” Segítő Egyesület
alakult elmúlt év decemberében Békésen.
Célja, hogy összefogja a városban és
környékén élő, speciális nevelést igénylő
gyermekek családját, valamint a szociális
és egyéb hátránnyal küzdő személyeket és
a velük foglalkozó szakembereket.

Várják az érintettek jelentkezését, akik
szívesen csatlakoznának az egyesülethez,
illetve érdeklődnek tevékenysége iránt.
Információnyújtás személyesen a
Családsegítő és Gyerínekjóléti Szolgálatnál
(Békés, Jantyik M. u. 1.), illetve telefonon
a 414-840-es számon.

adószáma: 18372025-1-04.
„Játékos Tevékenység Gazdag Ovodai
Eletért” Alapítvány
adószáma: 18378069-1-04.
„Kállai Jenő” Alapítvány
adószárna: 18371794-1-04.
„Korona úti Ovoda Gyermekeiért
Alapítvány
adószáma: 18378519-1-04.
Magyar Vöröskereszt adószáma: 19002093-
2-4.
Mentálhigiénés Egyesület
adószáma: 18383953-1-04.
Mozgáskorlátozottak Békés Megyei
Egyesület
adószáma: 19052500-1-04.
„Otemető úti Ovoda
Alapítvány

Gyermekciért”

Nagycsaládos
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Budapesti Tavaszi Fesztivál

A Budapesti Tavaszi Fesztivál több mint két évtizedes múltrk tekint vissza, amelyhez az
elmúlt évek során folyamatosan egyre több vidéki város is csatlakozik. Az elmúlt évben a
Közép-Békési Centrum három városa először vett részt programokkal a
rendezvénysorozatban. A 2003. évben sikerrel megtartott különböző kulturális programok
folytatása következik március 12. és április 4-e között Békéscsabán, Békésen és Gyulán. A
három város programjairól a rendezők külön műsorfüzetet jelentetnek meg.

Békés városi programjai

Március 19.- március 25. Békés Városi Művelődési Központ
„Munkácsy él!” — Békés megyei képzőművészek vándorkiállítása

Március 22. (hétfő) 18,00 óra Békés Városi Könyvtár
„Tízéves a Bárka” című folyóirat
Találkozás a jubiláló irodalmi, művészeti és társadalomtudományi folyóirat
alkotóival. A szerzők felolvasnak a folyóiratban megjelent munkáikból.
Közreműködnek: Elek Tibor főszerkesztő, művészettörténész, Gecsó Krisztián
író, szerkesztő, Kiss Ottó író, munkatárs, Kiss László író, Nagy Mihály Tibor
költő

Március 23, (kedd) 12,00 óra Békés Városi Művelődési Központ
Ifjú Zenebarátok koncertje
Közreműködik: Bartók Béla kamarakórus (Szolnok) A program a Filharmónia
KIlT. Békés Megyei Iroda támogatásával valósul meg.

Március 23. (kedd) 15,00 óra Békés Városi Könyvtár
„Barátunk a félőlény” címmel író olvasó találkozó Békés Pál íróval

Március 27. (szombat) 15,00 óra Békés Városi Művelődési Központ
»Sokszínű hagyományaink” .

Néptánebemutató a 10 éves Békés Városi Alapfokú Művészeti Iskola táncosai
részvételével Közreműködik: a Téglás Zenekar Művészeti vezető: Sztankó
Károly. 17,00 órától Táncház

Március 31. (péntek) 18,00 óra Békés Városi Könyvtár
Találkozás Závada Pál íróval. A nagysikerű .Tadviga párnája és Milota című
művek írójával beszélget Elek Tibor művészettörténész. A rendezvényt
támogatja: Békés Város Szlovák Kisebbségi Önkormányzata.

Aprilis 1. (csütörtök) 18,00 a Békés Városi Alapfokú Művészeti Iskola nagytermében.
Várjon Dénes és Simon Izabella négykezes zongoraestje. Műsor:

Haydn: lIe Maestro e Ia Scolare Hob. XVIL all.
Schubert: Duo — Lebenssturme D 947
Brahms: Keringők Op. 39. — részletek
Ravel: Lúdanyó meséi

‘ Debussy: Kis szvit
A program a Filharmónia KIlT. Békés Megyei Iroda támogatja.

Aprilis 2. (péntek) 18,00 óra Békés Városi Művelődési Központ
Társastánc gálaműsor
Bemutatót tartanak standard és latin-amerikai táncokból
a Közép-békési térség három városa társastáncosai.
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„ÉN HANGOM” ÉNEKVERSENY

Békés Város Önkormányzata, Békés Városi
Művelődési Központ, Diákönkormányzatok
Békési Szövetsége, Visuál Projekt, Torony
Rádió és R-Videó 2004-ben is meghirdetik az
„Én hangom” énekversenyt. A Zenei
vetélkedőn részt vehet minden 5-35 éves fiatal,
az általa kiválasztott zenei anyag
bemutatásával.

A versenyt két kategóriában bonyolítják:

- I. kategória: 5- t6 évesek,
- H. kategória: 16-35 évesek.

A döntőre az előzetes selejtezők legjobbjai
kerülhetnek be egy-egy műsorszámmal. A
Zenei kíséretet, illetve a zenei alapokat minden
versenyző maga szerzi be, amelyeket a verseny
kezdete előtt kazettán vagy CD-n kell leadnia a
helyszínen. A döntőn Országos hírű énekesek,
zenészek,

AZ EN HANGOM
rendezvényeken, és más
szórakoztató rendezvényeire is
szerezhetnek.

lehet a Városi Művelődési
a Békési Diákönkormányzatok
a szükséges jelentkezési lap

Jeleutkezési határidő:
2003. március 31.

S~KÉSI NYÍLT NAPOK

V __

BÉ~I(~É°S :

2004. MÁRCIUS 20-ÁN, SZOMBATON
14,00-17,00 ÓRA KÖZÖTT A

ÁROSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT
KÁPOLNA TERMÉBEN

‘, (Békés, Jantyik M u 21-25
MADZAGSZOVÉST (karkotők, nyakláncok, stb.)

ÉS GYONGYFŰZÉST
‚ ‚ ‚ ‚ „ „

PROBALHATJAK KI AZ ERDEKLODOK, SZAKEMBER
VEZETÉSÉVEL

A RENDEZVÉNYEN VALÓ RESZVÉTEL INGYENES’

értékelik a résztvevők

teljesítményét.

A verseny legjobbjai

fellépési lehetőségeket

kapnak különböző

települések
meghívást

Jelentkezni
Központban és
Szövetségnél,
kitöltésével.
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