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1\prilbz- I :n.i3~’lNtH- ‚t~;:í Ji’ tlvaIntLLunal’
31. évlhrduloj’~ tlkninijb”t ‘tnn’::~i teH~1eti Lie.
volt a Békés \‘arosi M~vciöd’~s köj~ont nagy—
tn méhen.
1’. kepviselo—te’~tut’n~ (Ll~~ rle~e
Petakiist—
ván polgúrnwsier hcsac’léhen ~~nerIctte. Logy
városunkban milyen változások Ik» tentek az
elmúlt egy évben. illetvc Ictvárolta a település
előtt álló lehtoséock~t~
A siinVOflWwS kk)~íHIiOlflUS)r iLt~Ui, amit a
békéscsabat Sziniswd~o 1t4jL1 In Litatrak be.
kerüli sor a Békes Vá~ séit ~tt~etések áwda—
sára.
Béhé~ íI&us~r( aIisi:w~’e:h~tn í’é~zt~ü’tek:
‚

l)r. ljarí.,’-zi ~iária_ niumb t~aga -~náii 34
éven á~ vett észt elhj\ itotisággal a ann köz—
~gazgnumsahau. A Jogi egyetem elvégzése utan ci
békési jácasi tanácsnál. majd 1973-tól
a vá
rossá vúlásiól I 990—ig. nyugal ománba vonu—
lásáig választoit VB ~hkári tiszeégben tevé
kemty kedett a varosert.
A Kepviseto—testület döntése ilapján. a vá
ros közigazgatásában eltöltött évek munkája
tette méltóvá arra. bogy kitüntetésben raszesül—
jön,
\

nek. Taxi békési lokálpau-ióta, aki a békési em—
beteLri és gvertnekekért cihivatottan dolgozott.
‚\ város oktatási, müvelódési területén veg
vett kiemelkedő munkájáért. 80. születésnapJa
‚ttkalmábol adományozta a Képviselö-testület
Kis Lászlónak az elismerést,
Or. Kovács Eszter: az ÁN FSZ városi
tisztitóorvosa I 9Ó5-hen szerzett Orvosi diplo

mát. amikortót fogorvosként dolgozott a békési
Rendetőintézethen, i991-ig. Ezt követően lett ax
ANISZ városi intézetének vezetője.:’ húvior

~v;i rendszer megszervezéséhen meghatározó
ve~zzett.
A városban töltött több mint három é’ tize
des, kiemelkedő szakmai munkájának elismeré
seként adományozta a Képviselő-testület Dr.
Kovács Eszternek a Békés Városért kitüntetést.
m unkat

—

Dr. Olajos Károly: 197$. január 1-től dol
gozott a Békési Rendőrkapitányságon. ahol
1991 júniusától ez év februárjáig nyugállo
mányba vonulásáig a Városi Rendőrkapitány
ság vezetője volt. Szakmailag élen járt a bűn
rnegelözésben, különösen az áldozatvédelem
területén. 2002-ben irányítása alatt a körzethez
csatolták Tarhos, Bélmegyer, Kamut, Murony
községeken túl Mezöberényt is.
Hivatása irónt érzett elkötelezettsége. a város
közéletében, közrendvédelmében végzett nmn
kája alapján ítélte oda a Képviselő-testület az
elismerést.
-

—
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Kis László: 1 L)ö4töl a ‚árossá nyilvánítá—
sig
a Békés Járási Muvdodésí Osztalyának
munkatársa. Nevéhez FW’udmk békesi Zeneis—
kohi létrehozása. 1 midatos S,’CF\ ezOje segítője
volt a l’invasi Kil k~ jun 1’ ia! akitasanak, vala
mint a Meveié~i lcm:ksid’ 1 “71 -es léttejötté
—

—
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Képviselő-testületi ülésről
Április 29-én volt a Képviselő-testület
soros ülése. Az elmúlt hónap eseményeiről
szóló beszámolóban szerepeit, hogy április
2-án városunkba látogatott Gyurcsány
Ferenc ifjúsági ás sportminiszter. A találkozó
fontos témája volt a városi uszoda
megépítése. A miniszter elmondta azt a
minden megyét érintő elképzelést, hogy a
kiemelt sportlétesítmények fejlesztéséről a
megye vezetőivel együttesen fognak dönteni.
Ebbe a körbe k~rü1het be az uszoda
beruházása is. Az ezzel kapcsolatos döntés
ősszel várható.
Aprilis 16-án Németh Imre földművelési
miniszter felavatta a Békési ás Fia Bt. Új
palackozóüzemét. Szintén ezen a napon
tájékozódott a Kettős-Körösön kialakult
árvízi helyzetről a duzzasztóműnél Persányi
Miklós környezetvédelmi
és vízügyi
miniszter. Elmúlt hónap még a városba
látogatott Dr. Kökény Mihály egészségügyi
miniszter is, aki meglátogatta a Hajnal István
Szociális Ollhont, majd fórumon vett részt a
Civil Házban.
Az elmúlt hónapban a Körösökön
levonult
árhullámmal
kapcsolatban
elhangzott, hogy április 16-án volt a tetőzés,
878 cm-en. A harmadfokú készültséget
április 18-án szüntette meg a Körös Vidéki
zügyi fgazgatóság.
A tájékoztatóban az is elhangzott, hogy
az április végi Ifjúsági Napok keretein belül
választották meg az Új diákpolgármestert.
Két jelölt közül a Farkas Gyula
Mezőgazdasági, Ipari Szakképző Iskola,
Gimnázium ás Kollégium t anulója, Szilágyi
Eva nyerte a megmérettetést, aki a
szavazatok 75 %-át kapta a közel 3 ezer
voksból.
Ez után a testület áttekintette, hogy a
városi általános iskolákban hány osztályt
fognak indítani szeptember 1-től, a
beíratások alapján. Ez alapján az Eötvös
József Általános Iskolába 3, a Karacs Teréz
Altalános Iskolában 2, a Dr. Hepp Ferenc
Általános Iskolában pedig 3 első osztály
indul.
Napirenden volt a városi Bűnmegelőzési
program időarányos teljesítéséről szóló
beszámoló is. Ebben szerepel több program,
akció. Májusban került meghirdetésre a
—

.

Városi szórakozóhelyek között a Drogmentes
hely akció. Á gyermeknapot megelőzően az
Önkormányzat
a
Városi
Rendőrkapitánysággal
közösen balesetmegelőzési programot rendez, tekintettel a
gyermekek
nyári
szünet
előtti,
közlekedésbiztonsági
ismereteinek
bővítésére. Az áldozatvédelem területén az
átmeneti elhelyezés biztosíjását pályázati
lehetőség
felhasználásával
szeretnék
megvalósítani.
Fő napirendi pontként tárgyalták az
önkormányzat 2003. évi költségvetéséről
szóló
beszámolót.
A
tiiggetlen
könyvvizsgáló jelentésében a város elmúlt
évi gazdálkodásáról megállapította, hogy a
pénzeszközök felhasználási aránya a
stabilitáson
túlmenően,
a dinamikus
• fejlesztési politika eredményes végrehajtását
is mutatják.
Másik fő napirend volt a gyermekjóléti
ás gyermekvédelmi feladatok áttekintése.
Ennek keretein belül került sor a városi
Gyermekvédelmi Stratégia tervezetének
elfogadására. A gyermekvédelem területén
dolgozó szakemberek tapasztalatai alapján
vált szükségessé a tervezet elkészítése.
Számos olyan új probléma, feladat vetődik
fel ezen a területen, amelyeket a gyermekek
védelme érdekében meg kell oldani, kezelni
kell városi szinten is. Az egyéb
előterjesztések
között
a
képviselők
áttekintették
az
Európai
Uniós
jogharmonizációból eredő feladatokat, illetve
elfogadták az önkormányzat Közbeszerzési
Szabályzatát is.
A Körös Volán Rt. helyi autóbuszjáratain
érvényes tarifáit is módosította a testület.
Ennek értelmében 2004. június 1-től az
összvonalas bérlet ára 2 230.- forintra nő,
míg a tanuló és a nyugdíjas bérlet ára 630.forintra csökken. Egy menetjegy ára maradt
80.- Ft.
Döntés született arról, hogy a Körösök
Völgye Natúrpark által készítendő PEA
pályázatban
Békés
a
Kettős-Körös
duzzasztójánál kialakítandó hajóátemelő ás
kikötő létesítését szerepelteti. Ezen kívül
pályázatot ad be az önkormányzat a mozi
épületének átalakítása során kialakítandó
Agrárinnovációs Központ kivitelezésére.
.

\‘~rosi1áz1 Kromka

Gyergyószentmiklósi üzenet
Nagy István, Gyergyószentmiktós jegyzője az alábbi üzenetet küldte Bekés lak’~nak.
Magyarország Európai Unióhoz való csatlakozása alkalmából, amit ezúton osztunk nwg
minden Békésivel.
Tisztelt Polgármester Úr!
Kárpát-inedencei ezer éves történelmünk Szent istván—i célja 2004, május 1—rel valóssággá
vált. Az Anyaország ténylegesen, az elszakított new zetrészek a vérségi kötelék révén
lélekben az Európai Unió tagjává lettek.
Ezzel a nappal a nemzeti önállóság és függetlenség kiegészül at állaniok kölcsönös
függőségével, önként vállalt nemzetközi kötelezettségcivel. A nemzeti ás itvszneinzeti érdek
képviseletében döntési képességek erősítése érdekében Magyarország saját akaratából eddig
is számos ilyen kötelezettséget vállalt. De a belépés után már teljes joggal szólhat bele
azokba a döntésekbe, amelyektái jelenünk és jövőnk egyaránt függ s amelyeket
mindinostanáig kívülről sem volt mód befolyásolni, vtszont tagállamként végre európai
szinten, hatékonyan lehet képviselni a magyar össznemzeti érdekeket.
Az Európai Unió érdekközösség. Olyan meghatározó célokra épül, mint a béke, a biztonság,
a stabilitás, a jólét, amelyek minden európai ország számára létfontosságúak. Ezeket a
célokat hatékonyan
csak együtt, összefogva lehet elérni. Meggyőződésünk, hogy
Magyarország ebben az Új rendszerben jelentős súllyal bír majd. Erre a szerepre
történelme, kultúrája, gazdasági ás ember kapcsolatai egyaránt predesztinálják.
Nagy örömünkre szolgál, hogy lélekben együtt ünnepelhetünk Onökkel. Reményünk erős ás
hitünk szilárd, bogy szálláscsinálóként előre menye az anyaneinzet az európai népek nagy
családjában majd keblére ölel bennünket is.
Szívünk minden dobbanásával kívánjuk: segítse Isten a in agyar nemzetet.
Gyergyószentmiklós, 2004. április 30.
Szeretettel:
Nagy István
Jegyző”

Pályázati felhívás
A Helyi értékek védelméről szóló helyi
rendelet alapján a helyi értékvédelem alatt
álló épületek szakszerű felz~/&ásának,
helyreállításának támogatására pályázat
nyrújtható he, a város nem önkormányzati
tulajdonban lévö, értékes épületeinek,
korszerű
állapotba
hozásának
támogatására. (A helyi védelem alatt álló
épületek
listája
megtekinthető
a
Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztályán).
Lipgjyázat henvú/tásának mód/a, helye és
a pályázat a kiírást követően
azonnal benvú/thato. 1 pályázati kiirást a
Polgármesteri ifirataI Afűszaki ( )sztálván

vehetik át a pályázók a közlemény
megjelenését követően.
A pályázatot 3 példányban (] eredeti és
2 másolat,) kell benyújtani 2004. június 15én, 12,00 óráig Úgy, hogy erre a
határidőre postai Úton is megérkezzen.
~ályázat elbírálása: a rendelkezésre
álló keret figyelembevételével a júniusi
képviselő-testületi ülésen történik.
A pályázattal kapcsolatos kérdésekkel
Csökmei László városi főépítészt lehet
keresni a Polgármesteri Flivatal Műszaki
Osztályán ~Békés, Petöfi ii. 2.) hétfőn és
szerdán,

2004. május
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~rosközpont Szabályozási Terve
a
Sznbályo.~á~ T~

Városközpont

készítése. E* a terv

észrevételeket lehetőség szerint heépítik a
tervekben,

amelyek

után

kerül

a

a indiék HJ’

~czö Helyi Építési

Képviselő-testület elé, megtárgyalásra a

~zabalyzat ~

tdore meghatarozza a

szabályozási terv.
A

városközpont

szerkezeti

terve

városkbz~~;m éri’

Hóirásait. ETC való

tekintett& ké~W’

i::itelt érintetteket ás a

megtekinthető

város iak~

~o~y

Műszaki Osztályán ügyfélfogadási időben

tervekci

~

ekintsék meg a

:~‘~in”ezzék

azt.

Az

a Polgármesteri

Hivatal

2004. május 31-ig.

iAegyei Területrendezési Terv véleményezése
‚‚~‚~~

:.

a
Terv

megyei
széleskörű

f’erületrenŰez~5i
egyeztetése
A megvc~
~nthyzat lehetővé teszi,
hogy
masúr.szrméiyek,
társadalmi
szervezctck~
ás
más,
a
hivatalos

egyeztetésben nem szereplő szervezetek is
megismerhessék
ás
véleményt
nyilvánítsanak.
A dokumentumok megtekinthetőek a
www.
Bekesmegye.hu
címen.
Véleményeiket 2004. június l-ig váiják.

Jogi segítségnyújtás
ceghségnyú~iásról szóló törvény
hzwsL;rJs!oC~ tlisan rászorulók számára,
hogy —a&ö rvényben meghatározott
(bet! és ~ormában 2004. április 1-től
jogaik
ervényesítéséhez,
jogvitáik
megoldásához szakszerű jogi segítséget
kapjanak.
Az
Igazságügyi
Minisztériumnak a megyeszékhelyeken
feláHított jogi segítségnyújtó hivatalai
bírálják cl a segítségnyújtás iránti
kérelmeket.
A jogi segítő ki:á~’ó1ag peren kívül ad
tanácsot, ii tetve szerkeszt beadványt,
egyéb iratot minden olyanjogvitás ügyben,
amelyben
a
későbbiekben
per
lefolytatására kc’Ulhet sor (szükség esetén
a keresetleirelet is elkészíti). Ezen kívül
jogi
felvilágosítást. trnácsot ad a
ertnto
tninclennap~
negélhetést
kerdesekbe
; ro~aabontas, lakhatasi,
hagyatéki..
nvmés
foglalkoztatási,
JtOS~W,I,:,’ i~i~
hüzüzemi tartozás
A

—

.

~

....

Fontos tudni, hogy a jogi szolgáltatást
(tanácsadás, iratszerkesztés) nem a megyei
hivatalok nyújtják, hanem a jogi
szolgáltatási névjegyzékbe felvett jogi
segítők (ügyvédek, közjegyzők, egyetemi
oktatók, társadalmi szervezetek).
Az engedélyező határozat birtokában
az ügyfél megkeresi az általa kiválasztott
jogi segítőt. A jogi segítői névjegyzék az
Interneten, az Igazságügyi Minisztérium
honlapján
(www.im.hu)
olvasható.
Természetesen a megyei (fővárosi)
hivatalok is bármikor tájékoztatást adnak a
~pévjegyzékben szereplő jogi segítőkről. A
jogi segítség gyors ás hatékony intézése
érdekében feltétlenül indokolt a jogi
segítővel előzetesen időpontot egyeztet»1.
‘

A Pártfogó Felügyelői és Jogi
Segítségnyújtó Szolgálat megtalálható
Békéscsabán, a Kazinezy u. 4 szám alatt.

Tel.:66/540-360.
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Kronika
Kerékpárút é.pítés
Az
elmúlt
évben
[~ékes
Önkormányzata pályázatot nyújtott be
turizmust
elősegítő
kerék párinak
támogatására.
A jelenleg épülő út az érintett ké~ yams
és a térség tunsztikai kerékpározusi
lehetőségét biztosítja a 47-es számú
másodrendű főközlekedési útOn A meg
növekedett forgalomtól való elv álasnása a
kerékpáros forgalontnak ténylegesen ebben
az évben valósulhat me~’, a Bornatváni
horgásztavakig.

A. p~!vázat pnziiiv elbírálása
an
icbonyoliLoit közbcs~crzdsi eljárást a
KOV1TE a nui ‘kalatok lebonyolításái a
debreceni DBBMIJT Rt. nyerte. A
munkaterfilet átadása megtörtént, jelenleg
az irtás, tcreprendezés, nyomvonal Ru úzése
‘~a r ín 1 yan tath an.
A megkezdett építési munkálatok ~nrán
3 i45
méter
hoss,han,
2
méter
ezélességhen készül cl a kerékpárút A.
eruházas ‘iss,költsézc 97 millió 634 cleF
4 ()
‚

----...

A városi Bünmegelöz~si program
értelmében Békés Város Onkormányzata
és a Városi Rendőrkapitányság meghirdeti
a Drogmentes hely akcióját, helyi
szórakozóhelyek részére.
A Városi Bűnmegelőzési stratégia
gyermek- és utjúságvédelemmel foglalkozó
része többek között azt is célul tűzte ki,
hogy fontos biztosítani a fiatalok által
látogatott helyek biztonságosabbá tételét,
szigorúbb ellenőrzését. A 2004. évi
Bűnmegelözési Program ezt nevesíti a
„Drogmentes hely” pontjában..
A városban működő vendéglátóhelyek
tulajdonosainak
szóló
programhoz
önkéntesen c satlakozhatnak a vállalkozók,
2004. május 31-ig’ Az eddig beérkezett
jelentkezések
alapján
az
akcióban
résztvevő szórakozóhelyeket júniustól
augusztusig kiemelt figyelemmel ellenőrzi
a rendőrség. A folyamatos akciók során
figyelik, hogy az adott helyen található-e
kábítószer, kábítószert pótló anyag,
esetlegesen
o1yai~
gyógyszer,
ami
birtoklását törvény tiltja.
Az
ellenőrzések
során,
ha
ruhaátvizsgálás esetén nem, de a
szórakozóhely helységeiben (p1. eldobálva)
találnak kábítószert, vagy azt pótló
anyagot, akkor az adott szórakozóhelyeket
kizárják az akeióhól. A szórakozóhely
szintén kiesik, ha nyomozás során
megállapítást nyert a kábítószer esetleges
forgalmazása, birtoklása

A. icndőrsé~ által végzett. 3 hón
akciók ci edményeinek ismeretében a
szeptemberi kép’ iseló-testűleti ülésre ~~ül
előterjesztésre
azon
vendéglátóhei1el’
névsora, akik az ellenőrzések a rűn
bizonyították, hogy a „Drogmentes 1’. iv”
kritériumainak megfelelnek.
A testület által elfogadott bel Lie,
visszavonásig
használhatják
a
„Drogmentes
hely
a
Városi
Rendőrkapitányság ajánlásával” je[zw. A
megnevezést elnyerő szórakozóhelyeknek
a
városi
Onkonnányzat
bki sit
nyilvánosságot,
amel iyei
megismertethetőek a helyek. Ezáltal a
prograrnpontban kitűzött cél, mégpedig ez,
hogy a szülőknek bizonyos fokú biztonrág
tudatot
garantálhat
a
Városi
Rendőrkapitányság
és
a
Városi
Onkormányzat, ha gyermekei szórakozni
mennek, megvalósulhat.
Az
elnevezést
használó
szórakozóhelyeket
természetesen
a
Rendőrség folyamatosan ellenőrzi a
későbbiekben is, esetleges változás során a
címtől azonnal megfosztható, a Városi
Rendőrkapitányság és Békés Város
Polgármestere által hozott döntés alapján.
Az ajánlás a tervezett szeptemberi
elfogadástól I évig, vagy visszavonásig
ervényes.
Az
akeióban
való
részvételre
Nlentkezni lehet a Polgármesteri Hivatal
~íaFnn ‘rndájahan.
21)04 majus ~
—

—

Ó. oldal

Városházi Krónika

2004. május

Áldozatvédelmi Iroda
A Város Büamegelőzési Programjában
megfogalmazott feladatok között szerepel
áldozatvédelem
területén
egy
áldozatvédelmi,
információs
iroda
felállítása.
Az
áldozatvédelem
célja,
hogy
Valamely bűncselekmény során áldozattá
vált
emberrel
törődj ünk,
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 Aldozatvédelmi Iroda felállításával
az önkormányzat biztosítani akaija 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’
2004. május 19-én, szerdán 17,00
18,00 óra között Dr. Olajos Károly
nyugalmazott városi rendőrkapitány várja
a tanácsot kérőket áldozatvédelem, jogi
területen.

—

Anyakönyvi hírek
Házasságot kötöttek: Fekete Erika és
Soós Pál, Horváth Julianna Agnes és Asós
Attila, Balog Eva és Római László István,
Lázok Júlia és Czinanó Róbert Béla,
Vincze Gabriella és Djabbar Mohaine4.

Elhunytak: anyakönyvi hír nem érkezett.
(Rovatunkban
csak
azok
nevei
szerepelnek, akik külön nyilatkozatban
hozzájárulnak a közléshez.)

Folyosótárlat az Európai Unióról
A június 13-án sorra kerülő Európai
Parlament
magyar
képviselőinek
megválasztását megelőzően, folyosótárlat
keretében
ismerkedhetnek
meg
az
érdeklődők az Európai Unió és az Európai
Parlament történetével, munkájával.
A Városháza első emeleti folyosóján
található, 1 1 tablóból álló kiállítás címe:
Az Európai Parlament tagjainak választása

Magyarországon.
Színes
képekkel
illu~ztrá1t történelmi áttekintés segít
megismerni
az
európai
közösség
megalakulását, folyamatos bővülését és
visszatekint az elmúlt évi népszavazásra is.
A folyosótárlat minden munkanapon
megtekinthető a Városháza első emeleti
folyosóján.

Megalakult a Civil Kerekasztal
Az elmúlt hónapban tartotta alakuló
ülését a városi Civil Kerekasztal. A 14
delegáltból álló testület először szavazással
eldöntötte, hogy a Kerekasztal elnöke a
mindenkori polgármester legyen, majd
Felkérték
a
Polgármesteri
Hivatal
apparátusát, hogy dolgozza ki részletes
működési szabályzatát.
Előzetesen áttekintették a városban
működő civil szervezetek támogatásának

eddigi gyakorlatát, amely esetleges
módosítására következő ülésükön tesznek
javaslatot.
Ezen kívül május első felében állítja
Össze a Civil Kerekasztal az idei évi civil
szervezeteknek adandó önkormányzati
támogatásra vonatkozó javaslatát. A
támogatás
mértékének
összegszerű
meghatározására
a
Képviselő-testület
jogosult.

dtlal

ts~ti~eiezö védekezés
Békés
legvei
Nó’. ~
Talajvédelnii
Szolgálat
védekezést rendelt cl az alntierinésúek
erwiniás elhatása zárlati káro.~tó tkoza
Fertőzési veszély elhárítása értel’ében. A
kötelező védekezés kiterjed I %tís meavc
alma-, körte—, birs és naspolya km ~elóire.
A növénvvédeln~i battv~:\ i’ )j~\’ ~5~l’
‚\

vonatkozásában költség- és szakmai
kockázatviselésül. mellett rendelte cl a
kötelező védekezést.
Az Erwinia amylovora (tüzethalás)
zárlati károsító okozta lértőzési veszély
elhárítása, a kórokozó szétterjedésének
megelőzése érdekében biztonsági sávot
[CiöItkl a 11iO~i\~C e~sz területére.

igvcues gomh~tvizsgáiat
A piaefelügy’elet c’ut~ a ‘ájekoztatja a
lakosságot, hogy a piac Területén ismét
megkezdték az ingyenes vombas izsgálatot
2004.
május
3-Tol,
A
szükséges
~~etts~ggel rendelkező szakc~ úherapiac

24-es v~’ lonjában várja a gvűjtőket,
Redden és pénteken 14,00-16,00 óra
között, íllet’e szombaton 7,00-9,00 óra
között. A gombavizsgálat ingyenes!

„A kivétel erősíti a szabályt”
A Városházi Krónikának nem volt
gyakorlata, hogy bármilyen köszönő
sorokat,
kéréseket
teljesítsen
és
megjelentessen, amelyek a Polgármesteri
Hivatal apparátusát illetik.
Az elmúlt időszakban érkezett levelek
feladói kérik véleményük közlését, amely
sem eddig, sem ezután nem lesz gyakorlat
az önkormányzati lap esetében. De hogy a
kivétel erősítse a szabályt, egy találomra

kiválasztott
megjelentetünk.

köszönetet

most

Az Álmos utca lakói ezúton fejezik ki
köszönetüket a Polgármesteri Hivatal
A’íűszaki Osztályának, hogy űz útalap
készítés sorát, gyorsan és rugalmasan
kezelték a inunkqfolianzatolcat.
„

Álmos utca Lakóközössége”

Gyermeknapi rajz- és fotópályázat
A Békés Városi Művelődési Központ
gyennekrajz és fotó pályázatot hirdet
általános iskola Felső tagozatos, valamint
középiskolás tanulóknak.
A pályázat témája:
Az Európai Unió gvernieki lettünk.

A pályázatra benyújtható bármilyen
technikával (min. A/4-es, vagy nagyobb
méretű) készített alkotás, vagy legalább
(A/5-ös
l4,7x21 cm-es) mén~tű íotó.
Személyenként max. 2 alkotás ne’ ezhető
be.

A pályázati anyagokat 2004. május 24ig várják a Békés Városi Művelődési
Központban. Kérik, hogy a képek
hátoldalán tüntessék fel a mű címét, a
készítő nevét és életkorát, valamint azt,
hogy melyik iskoLába jár a pályázó.
A beküldött alkotásokból kiállítás
nyílik a Békés Városi Művelődési Központ
Kápolna termében 2004. május 30-án
14,00 órai kezdettel, amely során a
legszebb alkotások heküldői jutalomban
részesülnek.

h~z~ronjka

______
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BALESETMEGELOZESI DELUTANT SZERVE1A VAROSI
ÖNKORMÁNYZAT ÉS A VÁROSI RENDŐRKAPITÁNYSÁG.
1’ luadasok hangzanak cl bűn-, baleset-megelőzési témákban, lesz drogprevenciós előadás’
Baleset-megelőzési teszteket lehet kitölteni, kerékpáros ügyességi versenyen lehet részt venni.
Aki hozza kerékpártját, annak ingyenesen látják cl biztonsági gravírozással
kétkereküjét. A ;~etéikedőkön résztvevők közül az első három helyezett versenyző díjazásban
részesül.

Készüljünk közösen a beleset-inentes nyári szünetre!
A RENDEZVÉNYEN VALÓ RÉSZVÉTEL INGYENES!

Városi Gyermeknap
200$. május 30-án, 14,00-18,00 óra között
a Rend~zvénytéren
Játékos sport ás ügyességi versenyek:
Ne~ezés a helyszínen /a legügvesebbekjutalomban részesülnek!
A program ideje alatt folyamatosan működő KEZMUVES FOGLALKOZAS-sal,
agyagozássai, JATSZOHAZ-zal, aszFaltr~zolási lehetőséggel, vásárfiával és
meglepetésekkel, !ul’i bábkészítésre várunk benneteket, lull hajtogatást tanulhatnak kicsik
ás nagyok egyaránt’
A Művelődési Központban 16,30 órakor
az Európai Unió gyermekei lettünk című rí~z- ás fotópályázat eredmény-hirdetésére ás
dijkiosztására kerül sor.

]
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A szabadtéri színpadon:
8°°óráig gyermekműsor „VIJK “címmel gyermekmusicalt láthattok a Fogi Színház
előadásában.
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