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Képviselő-testületi ülésről
Április 1-én volt a Képviselő-testület Soros
ülése. Az elmúlt hónap legfontosabb eseményei
között szerepelt, hogy a Hungexpo területén
megtartott Utazás 2004. Idegenforgalmi Kiállí
táson sok érdeklődő kereste fel a békési standot, amely idei témája a vadászturizmus volt.
Szintén elhangzott, hogy a március I 5-ei
programok alkalmából Gyergyószentmiklósra
utazott békési delegációnak Pál Arpád polgár
mester megköszönte az elmúlt években tanúsí
tott segítségét Békésnek. Tette mindezt azért,
mert Romániában a nyáron helyhatósági válasz
tások következnek, Így mandátuma lejárt.
A Képviselő-testület meghallgatta Ladányi
Zoltán rendőr alezredest, akit Dr. Olajos Károly
városi kapitány nyugdíjba vonulását követően
javasolt a megyei rendőrség a feladat ellátására.
Az alezredes bemutatkozása során elmondta,
hogy folytatni, kívánja az eddig kialakított
együttműködést az önkormányzattal. Kiemelt
feladatot lát a közterületi jelenlét fokozásában,
a „Látható Rendőrség” elvárásainak való meg
felelésben. A testület támogatta az alezredes
Rendőrkapitányság vezetővé történő kinevezé
sét.
Ez után a lejárt határidejű határozatok vég
rehajtásáról szól6 jelentések között áttekintet
ték a Fogyatékosügyi, Bűnmegelőzési progra
mok időarányos teljesítéséről szóló tájékoztató
kat, illetve döntöttek a városi sportegyesületek,
szakosztályok első félévi támogatásáról.
A Bűnmegelőzési Program területén az ön
kormányzat kiemelt figyelmet fordít a családon
belüli erőszak áldozatainak ideiglenes elhelye
zésére, ezért a következő testületi ülésig meg-

vizsgálja az átmeneti elhelyezés lehetőségeit a
városban.
Döntés született arról is a program keretében,
hogy az önkormányzat három általános iskolája
50-50 ezer forint többlettáinogatást kap az ifjú
ságvédelemmel kapcsolatos programok megren
dezésére.
Első fő napirendi pontként tárgyalták meg a
Civil Kerekasztal mukodeserol szolo eloterjesz
tést. A civil szervezetek által delegált 14 képvi
selő feladata többek között javaslattétel, véle
menynyilvanitas a civil szervezetek tarnogatasi
elveinek kialakításakor, helyi társadalmi, gazda
sági életet jelentősen befolyásoló kérdések ese
tében. A szervezet működésének feltételeit az
önkormányzat biztosítja, a megválasztott dele
gáltak mandátuma 2 évre szól.
Ezek után áttekintették a helyi adózás tapasz
talatairól szóló előterjesztést is. 2003-ban öt,
különböző adónem működött a városban. Az
adózással kapcsolatos összegzés megállapítja: a
legtöbb problémát az jelenti, hogy késedelmes
adóbevallás esetén mulasztási bírságot kell ki
szabni, még akkor is, ha a mulasztó esetleg az
adót időben megfizeti. Ilyen abban az esetben
fordulhat elő, amikor Eli adózó ugyan befizeti az
adót, de előtte nem teszi meg az adóbevallás
leadását. Az adózónak tehát először be kell
nyújtania az adóbevallást, és utána befizetni az
adót. Más sorrend esetén mulasztási bírságot
kénytelen kiszabni a Polgármesteri Hivatal.
A testület egyebek mellett döntött számos pá
lyázat benyújtásáról, majd zárt ülésen megtár
gyalták, hogy április 15-én kik részesülhetnek
városi elismerésben.
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Fogyatékosügyi Program
A város 2005-ig terjedő Fogyatékosügyi
Programj ának időarányos végrehajtását is át
tekintette a képviselő-testület. Az elmúlt évben
több pályázati kiírás jelent meg a fogyatékosok
integrációjának elősegítését célozva’
Az Önkormányzat az esélyegyenlőség minél
szélesebb körben történő biztosítása érdekében
minden pályázati lehetőséget kihasznált, hogy a
fbgyatékosok életkörülményeit javítsa. Pályázati
támogatással kerül sor a Polgármesteri Hivatal
főépületének
akadály-mentesítésére,
és
mozgáskorlátozott WC-k kialakítására. A
Támogató Szolgálat részére iroda kialakítására,
és mikrobusz vásárlására.

Szintén támogatták az elmúlt évben a
rendelőintézeti lift kiépítését, valamint a
jetentős
ügyfélforgalmat
lebonyolító
Földhivatal, Bíróság és a Rendőrség új
épületének akadály-mentesítése is megoldódott.
Négy utcán történt meg az út és
járdacsatlakozás átalakítása, könnyebbé téve a
kerekesszékkel kőzlekedők életét.
Az
eddig
működő
vállalkozásokon
túlmenően egy újabb kft. kezdte meg
működését,
amely
megváltozott
munkaképességű személyeket foglalkoztat.
Elmúlt év végén már több mint 60 fő tudott így
elhelyezkedni a fogyatékosok közül

Sportegyesületek támogatása
A Képvelő-testület a versenysport első félévi
támogatását az alábbiakban határozta meg:
Asztalitenisz 1,5 millió forint
Okőlvívás 415 ezer Forint
Súlyemelés ‘79 ezer forint
Sakk 210 ezer forint

Lövészet 106 ezer forint
Kajak-Kenu 892 ezer forint
Atlétika 400 ezer forint
Labdarúgás 2 100 ezer forint
AFESZ SE 550 ezer forint
Férfi kosárlabda 550 ezer forint
Női kézilabda 3 13 ezer forint.

Széchenyi tér felújítása
&z egyéb előterjesztések között tárgyalták a
Széchenyi tér keleti oldalával kapcsolatos
rendezés tervét is a képviselők.
Az elfogadott tervek alapján fetújításra kerül
a római-katolikus templom mögötti parkoló,
kibővül a zöldf’e[ület. Padok, kerékpártárolók
lesznek elhelyezve a díszburkolattal ellátott
Széchenyi téren.
A NIKE szobrot áthelyezik a Kettős-Körös

jobb parti hídfője mellé, a Képző és
Iparművészeti Lektorátus javaslata alapján.
Az országzászló-tartó átkerül a Szarvasi úton
található Honfoglalás térre.
A Református Templom előtti területen a
forgalmi rend változatlan marad, a Bíróság,
Ügyészség, Földhivatal dolgozói, valamint a
Széchenyi tér 17. szám alatti lakosok bejárása a
református templom felöl lesz megoldva.

Tulipán Presszó felújítása
A vagyoni ügyek tárgyalása során a testület
döntött a Békés, Kossuth u. 3. szám alatti (volt
Tulipán Presszó) részbeni értékesítéséről. Az
ingatlan 2004. szeptember 30-ig teljesen
felújítják, oly módon, hogy visszaállításra kerül
a Kossuth utca felől az eredeti homlokzat is. Az
épület egy részében üzlethelységek lesznek,

másik részében pedig egy agrárinnovációs
létesül’
Az
anyagi
feltételek
központ
biztosítására
pályázatot
nyújt
be
az
önkormányzat
a
Békés
Megyei
Területfejlesztési Tanács céletőirányzatára.
A homlokzati tervek a következő oldalon
ismerhetőek
meg.
-
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Veszettség miatti zárlat
Békés
város
közigazgatási
területén
(Úgynevezett Malomasszonykert Borosgyán):
Eiővíz csatorna Cseresznye utca Csabai
út
Virágkertészet által határolt városrészre
2004. március 23-án veszettség miatti részleges
községi záriatot rendelt cl a kerületi
főállatorvos.
-

—

—

—

Az ebzárlat ideje alatt:
1.! Tartási helyén minden kutyát és macskát
elzárva, illetőleg kutyát megkötve kell tartani
Úgy, hogy más állattal vagy emberrel ne
érintkezhessen.
2.! A település területéről kutyát vagy macskát
csak a hatósági állatorvos kedvező eredményű
vizsgálata után és engedélyével szabad kivinni.
3.! Kutyát tartási helyéről csak pórázon vezetve,
és száj kosárral szabad kivinni.

Pásztorebeket is csak szájkosárral ellátva szabad
állatok őrzésére alkalmazni.
4.! A települési önkormányzat köteles az
ebzárlat idején szabadön talált kutya és macska
befogására és állami kártalanítás mellőzésével
történő leölése iránt intézkedni.
Az ebzárlézt feloldásra kerül, ha annak
időtartama alatt a településen veszettséget vagy
veszettség gyanúját kutyán, macskán, vagy
vadon élő állaton újból nem állapították meg. A
határozat fellebbezésre tekintet nélkül, azonnal
végrehajtandó.
A határozat ellen 15 napon belül, a Békés
Megyei Allategészségügyi és Elelmiszer
ellenőrző Allomás Igazgató Főállatorvosához
benyújtott 3.000 Ft illetékbélyeggel ellátott
fellebbezéssel lehet élni.
-

—

Fakivágásokról
Ez úton értesítjük a Tisztelt Békési
Lakosokat, hogy sz elmúlt időszakban több fa
kivágását végezték el. A Hőzső utcán (a Farkas
Gyula Mezőgazdasági Szakiskola területén)
lévő 16 darab, illetve a Piacon lévő I darab,
valamint az Erzsébet ligetben 3 darab
jegenyenyár kivágására került sor, egészségügyi
állapotu! miatt. A fák kivágását okieveles
faszakértő által végzett állapotfelmérés előzte
meg, amely megállapításait a Városházi Krónika
elmúlt
évi
számában
ismertetett
az
önkormányzat.

Az összes szóban forgó fa a dendrológiai
szakvélemény szerint közvetlen balesetveszélyt
okozott, ezért az élet- és vagyonbiztonság
megóvása miatt kivágásuk szükségessé vált.
Értesítjük
a
lakosságot,
hogy
a
légvezetékek
alatt
található,
közterületen
elhelyezkedő fák nyakazását a Démász Rt.
megbízásából a Fed-Org Bt. végzi. Esetleges
panaszukkal, kifogásukkal a Démász Rt-hez
fordulhatnak.

HIRDETMÉNY

Kerékpárokról

Békés Város Önkormányzata 3 éves
bérbeadásra meghirdeti a tulajdonát képező
Kossuthu. 10/a, szám alatti 16.5 m2-es garázst.
További
információk
kérhetők
a
Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási
Osztályán. (Békés, Petőfi u. 2., 49-es iroda)
ügyfélfogadási időben.
Jeleutkezési határidő:
2004. április 16. péntek, 12,00 óra

Az idén több nagy értékű és jó állapotban
lévő talált kerékpárt szolgáltattak be a
Polgármesteri
Hivatalhoz.
Vátják
jelentkezésüket az esetleges tulajdonosoknak,
kiknek hitelt érdemlően bizonyítaniuk kell a
tulajdonjogukat. A kerékpárok felől a
Polgármesteri Hivatal 27-es irodában, vagy a
411-011/134-es
telefonszámon
lehet
érdeklődni.
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Lakásfenntartási támogatás
Idén is van lehetőség lakásfenntartási
támogatás igénylésére. A kérelmeket a
Polgármesteri Hivatal ü5ldszint, 33. számú
irodájában lehet benyújtani 2004. ápriLis 16-ig.
Formanyomtatványt ugyanebben az irodában
lehet kérni.
Támogatás annak nyújtható, akinek a
családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem
haladja meg ez évben a 34.800.-Ft-ot.
KöLtségek alatt figyelembe vehető kiadások:
lakbér vagy albérleti díj;
lakáscélú pénzintézeti kölcsön törlesztő
részlete;
a távhő szolgáltatási díj;
a közös költség;
a csatorna használati díj.
Ezekben az esetekben az utolsó havi számlát
(vagy másolatát) kell csatolni, költségként ilyen
-

-

-

A villanyáram, vízfogyasztás és a
lakásfűtéshez felhasznált hőenergia számláját
csatolni nem kell, ezek az önkormányzat
rendelete alapján a következő mértékig
(mennyiségig) számolhatók be:
a villanyáram költségeinek havi elismert
mértéke: 9.000.-Ft;
a vízfogyasztás költségeinek havi elismert
mértéke a lakásban életvitelszerűen együtt
élő személyek után 5 m3/fő/hó mértékig;
a lakás fütéshez felhasznált hőenergia
(gázfogyasztás, tüzelőanyag költsége) a
fűtési
szezonban
havonta
elismert
mértéke: 25.000,-Ft.
-

-

-

-

-

A lakásfenntartási támogatás összege
havonta 2.500.-Ft/lakás, mely összeg havonta
kerül átutalásra az ügyfél által megjelölt
szolgáltatóhoz (DEGAZ, ‚DEMASZ, Békés

~

Tisztelt Adózók!
2004. január I -től megváltozott a súlyadó
mértéke (a törvényi szabályozás miatt 900 Ft
ról 1200 Ft-ra, minden megkezdett 100 kg
után), valamint a bevallás rendszere is, mivel a
mozgáskorlátozottság után járó kedvezmény
kivételével, a gépjármű adataiban történő
változást (Pl. adás-vétel) az adóirodán nem,
csak az okmányirodában kell bevallani.
A gépjármű adóztatásban bekövetkezett
változtatás miatt 2004. . január l-től a BM
Központi
Adatfeldolgozó-,
Nyilvántartó
Hivatal nyilvántartása alapján kell az adót
megállapítani. A napokban postai kézbesítőink
által megkapják az ez évre vonatkozó gépjármű
adóról szóló határozatot.
Fizetési határidők:
L félév: a határozat jogerőre e,nelkedésétől
számított 15 nap. (A határozat a kézhezvételt
követő naptól számított 15. napon emelkedik
jogerőre.)
IL félév: 2004. szeptember 15.
Amennyiben a határozattal kapcsolatosan
van,
arra
kérdésük
ill.
észrevételük
felvilágosítást a Polgármesteri Hivatal 24-es
irodájában adnak.

Iparűzési adó bevallási nyomtatványok
folyamatosan
postázásra
kerülnek
a
vállalkozóknak, gazdálkodó szervezetnek,
őstennelőknek, non profit szervezeteknek.
Az ősterinelőknek ez évtől bevallási
kötelezettségük
van,
de
csak
azon
személyeknek, akik bevétele a 400 ezer Ft-ot
meghaladta. (Az őstermelők 6 millió Ft-ig
adómentesek, de 400 ezer forint felett kötelesek
adóbevallást készíteni.) 400 ezer Ft alatti
bevétel esetén nincs bevallási kötelezettsége.
A non pro.!?! szervezeteknek ez évtől
nyilatkozni kell, hogy van-e vállalkozási
tevékenységböl származó társasági adó fizetési
kötelezettségük, mely nyilatkozat feltétele az
iparűzési adó mentességnek. Ennek bevallási
határideje a civil szervezetek esetében is: 2004.
június ].
Kommunális adóval kapcsolatosan kérjük a
lakástulajdonosokat, hogy a változást az
adásvételi
szerződéssel,
hagyatékátadó
végzéssel jelentsék be a Polgármesteri Hivatal
25-ös irodájába, a változást követő iS napon
belül.
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Az első osztá~~nDs&k !h• eíratása
Békés város általános iskoláiban

.

2004. április 1546.
800 1600 óra között
~J~kolákközontiépületeiben kerül sor a beiratásokra:
Békés Városi Fötvös József Általános Iskola: Jantyik Mátyás u. 2 1-25.
Békés Városi Karacs Teréz Altalános Iskola: Szánthó Albert u. 3.
Békés Városi Dr. Hepp Ferenc Altalános Iskola: József Attila u. 12.

-

-

A beíratáshoz szükséges dokumentumok:
-

-

-

szülő személyi igazolványa,
gyermek születési anyakönyvi kivonata,
gyermek TAJ száma,
iskolában óvodai szakvélemény,
tanuló fényképe,
500 Ft a diákigazolványhoz.

Általános iskolák beiskolázási körzetei: (részletesen megjelent a márciusi számban)
Intézmény
Beiskolázási körzet
Békés Városi Eötvös József Általános Iskola: Hatház, Ibrány: az Élővíz csatorna Kossuth u.- Ady u.
által határolt terület
-

-

BéKés Városi Karacs Teréz Általános Iskola: Bánhida az Élővíz-csatorna Tárta u. Szabó D. u
Révész u. —Tündér u. Templom köz Múzeum köz Széchenyi tér által határolt
terület
-

-

-

-

-

—

Békés Városi Dr. Hepp Ferenc Általános Iskola: Újváros1 Malomvég: a Szarvasi u. Piac tér Fáy u.
Petőfi u. Teleki u. Fürdő sétány Búzavirág u.- Mátra ii. Hargita u. Szamos ii.
Körös u. által határol terület
-

-

-

-

-

-

-

-

-

A tagozatos oktatás tekintetében sz iskolák városi beiskolázásúak, az egyéb tantervű osztályok
vonatkozásában az iskola körzetében lakók előnyben részesülnek. Az iskola körzetében lakó gyermekeket
az iskola csak akkor utasíthatja cl, ha a beiskolázási keretszám a körzetben lakókkal már megtelt. A
tanulók felvételéről az iskolák 10 munkanapon belül döntcnek. Valamennyi beiskolázási körzetben
igényelhető a félnapos, menzás, illetve napközis ellátás.
Helyreigazítás:
A Békés Városi Karacs Teréz Áltaiános Iskola Tolnainé-féle módszerrel induló első osztályának
osztálytanítója Szűcsné Üreg Erika és Adámné Koi Csiila lesz.
.
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Ovodások beíratása
Óvodai beíratás időpontja:
2004. április
14-15.-én 8°° 15°~
16,-án gOO 1200 óráig
a Civil Szervezetek Házában (Múzeum köz 1.)
-

A beíratáshoz szükséges dokumentumok:
—

—

—

szülő személyi igazolványa,
gyermek születési anyakönyvi kivonata,
gyermek TÁJ száma.

Tájékoztató Lakóközösségeknek
Felhívjuk a lakóközösségek, társasházak
(tömblalcások) lakóinak figyelmét, hogy Békés
Város Onkormányzata Képviselő-testületének
köztisztaság fenntartásáról sz6ló rendelete
(továbbiakban:
rendelet)
alapján
a
hulladékgyűjtő edények számát, méretét a
lakóközösségben lévő háztartások, lakóegységek
számának
arányában
kell
meghatározni,
mégpedig úgy, hogy egy lakóegységet, háztartást
100 l/hét hulladékmennyiséggel kell figyelembe
venni.
Igy például, ha egy lakókőzösség 22
háztartást, lakóegységet foglal—magába az 2 db
1.100 l-es BOBR típusú hulladékgyűjtő edényzet
használatát kell hogy jelentse, heti ürítés esetén.
Amennyiben csak 1 db 1.100 literes edény áll
rendelkezésükre akkor fel kell venniük a
kapcsolatot a Saubermacher Hulladékgyűjtő Kft
vel, mint a közszolgáltatást végzővel és díjfizetés

ellenében heti további még egy ürítést kell
megrendelni.
Felhívjuk az érintettek figyelmét, hogy a
fentiek alapján gondoskodjanak a megfelelő
számú és méretű’ hulladékgyűjtő edényzetek
beszerzéséről.
A
rendelet
értelmében
az
5m3-es
hulladékgyűjtő
edényzetek
használata
közegészségügyi okok miatt nem engedélyezet,
ezért a lakóközösségek tulajdonában lévő 5 m3es konténereket Ic kell cserélni 2004. május
31.-ig.
A felmerülő kérdések esetén tájékoztatást
kaphatnak a személyesen a Műszaki Osztályon
vagy a 411-341-es telefonszámon, illetve a
S aubermacher Hulladékgyűjtő KR. telephelyén,
a Verseny u. 4. szám alatt, vagy a 41 1-366-os
telefonszámon.

Útalap-építési pályázatok
Március
16-ig
lehetett
benyújtani
utcaközösségeknek útalap készítési pályázatot az’~
önkormányzathoz.
A beérkezett 13 utca pályázatából Az
önkormányzat 19 millió 200 ezer forintos

támogatásával az alábbi utcákon készül cl az
útalap:
Kopasz utca, Teleky utca, Almos utca, Gát utca,
Hajó utca, Mónus Illés utca, Raktár sor, Nyíl
utca, Gólya utca.

$.oldal
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Európai parlametti választás
A Magyar Köztársaság Elnöke az Európai
Parlament tagjainak választását 2004. június
13. napjára (vasárnap) tűzte ki.

Címzetes Főjegyzőjének, hogy a 2004. évi
európai parlamenti ‚választások során kívánja e
a választójogát a Magyar Köztársaság területén
gyakorolni.
Az a magyar választópolgár. aki a Szavazás
napján külföldön tartózkodik, kérheti felvételét
a külképviseleti névjegyzékbe a helyi választási
iroda vezetőjénél 2004. május 14-éig. Ezt
követően ilyen kérelme nem teljesíthető.
A választópolgárokat a névjegyzékbe
vételükről 2004. április 13. ás április 16. között
értesítő megküldésével tájékoztatjuk. Az
értesítővel egy időben kerül sor az
ajánlószelvények kézbesítésére is.
Ajánlást a bejegyzett pártok által állított
listákra lehet tenni, az ajánlószelvény
felhasználásával. A választópolgár csak egy
listát ajánlhat, az ajánlószelvény kitöltésével és
aláírásával. Ajánlani legkésőbb 2004. május
14-ig lehet.

A választójoggal rendelkező polgárokról
névjegyzék készül. A névjegyzéket a helyi
választási iroda a Polgármesteri Hivatal
Okmányiroda, földszint 20. számú helységében
2004. április 14-től április 21-ig közszemlére
teszi. A névjegyzékből való kihagyás vagy a
névjegyzékbe való felvétel miatt a közszemlére
tétel időtartama alatt kifogást lehet benyújtani
Békés Város Címzetes Főjegyzőjéhez.
A névjegyzékbe való felvételt kérheti az
Európai Unió más tagállamainak minden
választópolgára, ha nyilatkozatot tesz arról,
hogy választójogát a Magyar Köztársaságban
kívánja
gyakorolni
és
magyarországi
lakóhellyel való rendelkezését igazolja. (Az
európai parlamenti választások előkészítése
során azon államoknak az állampolgárait,
Az európai parlamenti választás időszerű
amelyek most csatlakoznak az Európai
tudnivalóiról folyamatosan tájékoztatjuk a
Unióhoz, úgy kell tekinteni, mintha az unió
békési lakosokat a Torony Rádióban, illetve a
tagállamainak állampolgárai lennének.)
Városházi Krónika következő számában.
Az Unió más tagállamának választópolgára
~
MEGIIÍVÓ

A Békési Vízikövnű Társulat közgyűlésére
2001. április 30-án, pénteken i$ órától kerül
sor Polgármesteri Hivatal Nagytermében.

5. Az
~lszámoló-eljárá5
nyilvántartása, és egyúttal
megszűnésének kimondása.

befejezetnek
a Társulat

Záradék:

Napirendek:
L Az Elszámoló
Bizottság
elnökének
beszámolója az elszámolási eljárásról.
Előadó: Nagy József
2. Az
Ellenőrző
Bizottság
elnökének
beszámolója a 2003. január 1. október 15.
időszakáról szóló, valamint a zárómérleg,
záróleltár, és az Elszámoló Bizottság
munkáj ának felülvizsgálatáról.
3. Az előterjesztett mérlegek elfogadása.
4, Felrnentvények megadása a még működő
szerveknek.
—

Tájékoztatjuk a meghívott érdekelteket,
hogy a közgyűlés ~atározatképtelen5ége esetén
a megismételt közgyűlés, változatlan napirendi
pontokkal 2004. április 30-án 14 óra 30
perckor kerül megtartásra. A megismételt
közgyűlés a megjelentek számára való tekintet
nélkül határozatképes.
Kérnek minden tagot a megjelenésre és
közremüködésre a Társulat munkájában.

2004. ánrilis

Városházi Krónika
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Kistérségi program
Jelenleg van átdolgozás alatt a Békési
Statisztikai
Kistérség
agrárstruktúra
és
vidékfejlesztési programja.
A dokumentum magába foglalja a kistérség
településeit Békés, Bélmegyer, Csárdaszállás,
Gyomaendrőd, Hunya, Kamut, Köröstarcsa,
Mezőberény, Murony, Tarhos
érintő
mezőgazdasági és vidékfejlesztési céljait, terveit.
A program megléte szükséges különböző
hazai és uniós pályázatok elkészítése során,
mivel a pályázat tartalmának egyeznie kell a
kistérségi program céljaival.
Ehhez vállalkozók, kistérségben élők
—

—

javaslatait, észrevételeit várják, hogy minél
átfogóbb legyen a program, ezzel segítve az
uniós források jövőbeni megszerzését. A
program megtekinthető a Vidékfejlesztési
Irodájában.
A program átdolgozása során kérik az érintett
vállalkozások, szervezetek javaslatait, ezzel
elősegítve azt, hogy minél több, kistérségből
származó pályázat sikeresen szerepeljen.
A program megtekinthető a Polgármesteri
Hivatal Vidékfejlesztési Irodájában, ahol várják
javaslataikat is 2004. április 16-ig’

Áldozatvédelmi Iroda
A város Bűnmegelőzési Programjában
megfogalmazott feladatok között szerepel
áldozatvédelem területén egy áldozatvédelmi,
információs iroda felállítása.
Az áldozatvédelem célja, hogy valamely
bűncselekmény során áldozattá vált emberrel
törődjünk, segítsük átvészelni az áldozattá válás
kritikus időszakát és enyhítsük a cselekmény
következményeinek negatív hatását. A legtöbb
esetben ez leginkább lelki segítségnyújtást jelent,
de fontos a jogi és más szakterületen történő
szaktanácsadás is.

Az Áldozatvédelmi Iroda felállításával az

önkormányzat biztosítani akarja a megfelelő
utógondozást, amely első sorban lelki gondozást,
szaktanácsadást jelent.
Az Aldozatvédelmi Irodában havonta egy
alkalommal tartanak szakemberek fogadóórát a
Polgármesteri Hivatal Petőfi u. 4. szám alatti
épületében.
Először 2004. április 7-én, szerdán 17,00
18,00 óra között Daruné Kovács Eszter megyei
gyermekvédelmi koordinátor várja a tanácsot
kérőket.
—

Nyeivtanfolyam fogyatékosoknak
Fogyatékos felnőttek részére térítésmentes,
700 órás angol nyelvi képzést indítanak 10-12
fős csoportokban, az FMM normatív támogatása
alapján.
A képzésre az a fogyatékos, 18. életévét
betöltött személy jelentkezhet, aki érzékszervi,
így különösen látás-, hallás-, mozgásszervi,
értelmi képességeit jelentős mértékben vagy

egyáltalán
nem
birtokolja,
illetőleg
kominunikációjában számottevően korlátozott.
Jelentkezéskor igazolni kell a fogyatékosság
megállapítását, mértékét, szakvéleményt.
A
képzéssel
kapcsolatban
bővebb
felvilágosítás kérhető a Mozgáskorlátozottak
Békés Városi Egyesületénél, Szulovszky Gyula
elnöknél a 06/30-339-6294-es telefonszámon.

Anyakönyvi hírek
A Városházi Krónikához érkezett olvasói
javaslatok
alapján
megjelentetjük
a
házasulandók, illetve az elhunytak neveit.
Rovatunkban csak azok nevei szerepelnek,
akik külön nyilatkozatban hozzájárulnak a
közléshez.

Házasságot kötöttek: Fehér Izabella és
Herceg Alfonz János, Hidvégi Rita és Boros
Károly, Bartyik Edit és Varga Zoltán.
Elhunytak: anyakönyvi hír nem érkezett.
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2004. március

Békés Város Képviselő-testülete
tisztelettel meghívja Öntó
Békés várossá nyilvánításának
31. évfordulója
alkalmából rendezett

ÜNNEPI TESTÜLETI ÜLÉSÉRE
2004.ápn°lis 15-én, csütörtökön 15,00

a Békés Városi Művelődési Központba.

(Békés, Jantyik M. U.

23-25.)

PROGRAM:
Ünnepi köszöntőt mond:
Pataki István, polgármester
Kitüntetések átadása (Békés Városért végzett tevékenységért)
Ünnepi műsor

IBÍKÉSI NYÍLT NAPOK
2004. ÁPRILIS 10-ÉN, SZOMBATON
14,00-17,00 ÓRA KÖZÖTT A
VÁROSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT
KÁPOLNA TERMÉBEN
(Békés, Jantyik M. u.21-25.)

TOJÁSFESTÉS LESZ.
Kérünk minden érdeklődőt, hogy főtt vagy kifújt tojást mindenki
hozzon magával!
A RENDEZVÉNYEN VALÓ RÉSZVÉTEL INGYENES!

ÉN HANGOM ÉNEKVERSENY

„Az én hangom” énekverseny selejtezői

2004. április 18-19-20-án (vasárnap, hétfőn és kedden) 15,00
órától lesznek a Városi Művelődési Központ nagytermében.

Belépés díjtalan!

AZENILiNCOM

D ONTO: 2004. április 29-én 18, órától. Belépődíj: 500,- Ft/t~5

A nagy érdeklődésre való tekintettel jegyek elővételben is
váithatók!

~rpsházi Krónika
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HAZÁNK EURÓPAI UNIÓHOZ TÖRTÉNŐ CSATLAKOZÁSA ALKALMÁBÓL
~‚EGRENDEZÉSRE KERÜLŐ PROGRAMOK

~íflsi EURÓPA GALA
ifjú~ági Napok ú 3Iaiá~h fléké~en a Rendezvény téren
2004. április 30-án délutáni óráktól ifiúsági programok
20,00 órakor köszöntőt mond: Pataki István polgármester.
Diákpolgármcster beiktatása.
„Az én hangom” énekverseny dujkiosztója.
Bemutatkoznak a kategória ~ydztesek.
Amatőr együttesek bemufat~’ja.
22,00 órától REPUBLIC Együttes koncertje
24,00 órakor Orömünncp: az Európai Unió ta~a Magyarország
‚

• 2004. május 1-én 10 órától
Non-stop szórakoztató műsorok a szabadtéri színpadon,
amatőr művészeti, ifjúsági csoportok bemutatója.
a Musical Stage zenés előadása. Kirakodóvásár,
céllövölde, légvár, játszóház, sakk-parti.
A szabadtéri rendezvényhez árusok jelentkezését váija a Városi Művelődési Központl
MINDEN KEDVES ÉRDEKLŐDŐT SZERETETTEL VÁRUNK!

EUIIÓPA MAJÁLIS 2OO4~ MÁJUS 1.
flKÉSCSAI3A~DÉKÉ5ISGYULA És A MEGYEI
ÖNKORMÁNYZAT
ÁLTAL SZERVEZEn PROGRAM A
flKÉSCSADAI REPTÉREN
(PROGR4MTERVEZET)
FEDETT SZABADTÉRI SZÍNPAD:
10,00 óra:
11,00 óra:

Gyulai ~ig Band Fúvószenekar
Hivatalos megnyitó
11,15 óra:
Balassi Táncegyüttes folklórműsora
12,00 óra:
Jó ebédhez szól a nóta Lakatos Miklós és cigányzenekara
13,00 óra:
Repülőbemutató
14,00- 14,10 óra:
Beszélgetés Skaliczky Lászlóval, a magyar férfi kézilabda válogatott
esélyeiről az Olimpián (a fedett sátorban kialakított beszélgető sarokban
15,00 óráig sportankét)
14,10 óra:
Tilinkó Zenekar
14,30 óra:
Szülőfőldünk Békés megye gála
16,30 óra:
Három Amigó Enekegyüttes
17,00 óra:
Southeast B. Boys break
17,30 18,00 óráig: Azén hangom énekverseny 1e~obbjai
—

—

-
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I 8,00 óra:
2030 óra:
22,00 óra

2004. április

Musical színház
TNT koncert
Tűzijáték tézer-show

HANGÁR SZÍNPAD:
Gólyalábas bemutató ORT IKI Színház, Debrecen
10,00 óra:
SzütőtZ5ldünk Békés megye gála
10,30 óra:
Hivatalos
megnyitó
11,00 óra:
Babocsay Máté deák históriája ORT-IKI Színház, Debrecen
1 t,15 óra:
Szülőföldünk Békés megye gála
12,00 óra:
Repülőbemutató
I 3,00 óra:
SzülőfZildünk Békés megye gáta
14,00 14,30 óra:
Hungarotel Tornakiub bemutatója
14,30 15,00 óra:
SzülőfZildünk Békés megye gála
15,00— 16,00 óra:
Harcművészeti
bemutató
16,30 16,30 óra:
Szülőföldünk Békés megye gáta
16,30 18,00 óra:
A Szülőföldünk Békés megye gála vendégei:
Dma, valamint a Sing Song zeneiforínáció
—

—

—

—

—

—

—

-

—

-

—

Nép művészeti programok:
Népművészeti kiállítás a Szülőföldünk Békés megye élő népművészete.
Kirakodóvásár a Békés Megyei Népművészeti Egyesület közreműködésével igényes népművészeti
termékek vásárothatók.
Mesterség-bemutató a program keretén belül különböző kézműves mesterségek alapfogásait
tekinthetik meg az érdeklődők.
Gyermekjátszóház hat helyszínen a Békés Megyei Népművészeti Egyesület tagjai természetes
anyagokból különböző apró ajándéktárgyak készítésében segítik a gyermekeket.
—

—

—

—

KIEGÉszÍTŐ PROGRAMOK:
A readvédelmi szervek bemutatói:
10,00-18,00 óra:
speciális technikai eszközök, járművek, fegyverek
bemutatója (Határőrség)
technikai bemutató, tablókiáltítás (Katasztrófavédelein,)
—közlekedési verseny, KRESZ vetélkedő felnőtteknek,
gyerekeknek (Rendőrség)
rendőrkutya bemutató (Rendőrség)
11,15 12,O0óra:
önvédelmi bemutató, fegyveres formagyakorlat, autós elfogás,
14,00 lS,O0óra:
önvédelmi törés (Határőrség)
-

-

—

—

Egyéb
10,00
14,00
I 5,00
10,00

kiegészítő programok:
13,00 óra
lovagtási lehetőség
16,00 óra:
salakmotor bemutató
16,00 óra:
agility kutyabemutató
18,00 óra:
„élő-csocsó”

—

—

—

—
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