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Szavazni

l3~án, vasárnap reggel
6,00 órától este 19,00 óráig lehet.
A Sza’ azatszáinláló Bizottság előtt a választó
poluáinak szemálvazonosságát ás lakcímét iga
» ‘1 nia kell’
2004. Június

Nlozgóurnát a szavazas alkalmával is lehet
géli\etili’ a következő módokon:
a szavazás napja előtt a Polgármesteri
I livatal Okmányirodájáhan. illetve
a szavazás napján a Szavazatszamlalo Ri
zottságoknal. megbízott által kérhet, a
mozgásában korlátozott választópolgár
lakására mozgóurnát
-

-

választás aktuális hírek. közleményeit
“egt udhatják a Polgármesteri it ivatalhan talál
ható
hirdetótáhláki’ól’
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Soron kívüli

képviselő-testületi ülés
Békés
Város
Képviselő-testülete
közmeghallgatással egybekötött soron kívüli
ülést tartott május 20-án.
Először pályázatok beadásáról döntöttek,
amelyek beadási határideje indokolta a soron
kívüli ülést. A Békés Megyei~~’erü~etfejlesztési
Tai~ács
Területi
kiegyenhtést
szolgáló
fejlesztési célú keret 2004. évi támogatására
14
utca aszfaltozására
nyújtottak be
pályázatot. A testület által korábban elfogadott
utcák aszfaltozási sorrendjében következő 14
utca aszfaltozásának tervezett összköltsége 62
millió 673 ezer Forint. Erre 80 %-os
támogatást nyerhet a város, a fennmaradó 20
%-ot a testület önerőként biztosította.
Két városi intézménnyel is Foglalkozott a
testület. Először a Városi Könyvtár Alapító

Okiratát módosították, majd a Zeneiskola
igazgatói álláshelyének betöltéséről döntöttek.
A Békés Városi Alapfokú Művészeti Iskola
vezetője eddig Fejes Antal volt, akinek
megbízatása ez év július 31-én lejár. A
szükséges eljárás során egy pályázat érkezett
az igazgatói álláshelyre, amelyet Fejes Antal
nyújtott he. A meghallgatás után a Képviselő
testület egyhangúlag támogatta Fejes Antal
régi-új igazgató kinevezését újabb 5 évre.
A közmeghallgatás során a Városközpont
Szabályozási Tervéről tartottak prezentációval
egybekötött
ismertetőt.
Az
ismertetőn
elhangzott: a 10 évre szóló részletes
szabályozás a városközpontban található
telkekre vonatkozó építészeti kritériumokat
határozza meg.

Átalakítás a Polgármesteri Hivatalban
Az Egészségügyi, Szociális és Családügyi
Minisztérium pályázat útján 6 millió forinttal
támogatja a Polgármesteri Hivatal Földszinti
részének korszerűsítését, akadálymentesítését,
ami “ munkálatok összköltsége 7 és fél millió
forint.
A család- és gyermekbarát szociális
irodák átalakítása során a Népjóléti Osztályon
ajtócserék voltak, amelyek az ügyfelek
akadálymentes közlekedését biztosítják. Ezzel
párhuzamosan az irodák előtti folyosó
csúszásmentes burkolattal tesz állatva. Az
akadálymentesítés után WC, illetve az

épületrész könnyebb megközelíthetősége is
meg fog történni.
Az átalakítás során az ügyfél-centrikus
elvárásoknak megfelelő ügyfélváró kerül
kialakításra, illetve különféle nyomtatványok
könnyen elérhető kihelyezése is megvalósul.
Kisgyermekes szülők részére babakocsi
tároló, pelenkázó kerül kialakításra a
Babaszobában.
A korszerűsítés előre láthatólag június
végéig tart, amíg az ügyfelek elnézését és
szíves megértését kéri a Polgánnesteri
Hivatal.

Anyakönyvi hírek
Házasságot kötöttek: Balogh Bernadett
Eva és Erdei Ferenc, 1-lerceg Róza Bernadett
és Balog Krisztián, Sós Anita és Lakatos
Ferenc, Csellár Mária és Litauszki Mihály,
Győri Edit és Kiszel Szabolcs, Andor Katalin
és Bondár Péter.

Varga Tímea és Darabos Attila.
Elhunytak: anyakönyvi hír nem érkezett.
(Rovatunkban csak azok nevei szerepelnek.
akik külön nyilatkozatban hozzájárulnak a
közlés hez.)
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Drogmentes hely
Békés Város Képviselő-testülete elmúlt év
decemberében
fogadta
cl
a
település
Bűnmegelőzési Stratégiáját és a 2004. évi
Bűnmegelőzési Programját.
A Városi Bűnmegelőzési Stratégia gyermek
és iflúságvédelemmel foglalkozó része többek
között azt is célul tűzte ki, bogy Fontos
biztosítani a l~ataIok által látogatott helyek
hiztonságosabbá tételét. Markánsan jelentkező
igény a szülők részéről, bogy biztonságban
szeretnék tudni gyermeküket, amikor különböző
szórakozóhelyekre engedik ci őket.
Jelen esetben a preventív tevékenység
területén Újabb eszkizzel próbál a Városi
Rendőrkapitányság és az önkormányzat a
helyzeten javítani, fokozni a preventív,
megelőző tevékenységet. Mindezt úgy, bogy a
s7ülőknek. nevelőknek az igényeit is kielégítse.
A 2004. évi Bűnmegelőzési Program ezt nevesiti
a Drogmentes hely” programpontjában.
Fenti elvárások és igények céljából
fögalmazódott meg ez az akció, hiszen mindkét
szervezet cél/a, hogy biztosítsa a biztonságos
városi
életet,
nze~előzze
az
esetleges
tragédiákat, negatív ten’leneiókat. Gyermekek,
felnőttek, szülők elvárásainak megfelelő,
hatékony preventív tevékenység végzésével
minél biztonságosabb városi légkört alakítson
k i. ánként vállalt /Wadataként.
A városban működő vendéglátóhelyek
tulajdonosainak szóló programhoz önkéntesen
esatlakozhatnak a vállalkozók, első körben
2004. máJus 31-ig. Az addig beérkezett
jelentkezések alapján az akcióban résztvevő
szórakozóhelyeket júniustól augusztusig kiemelt
űgyelemmel ellenőrzi a Rendőrség. A
folyamatos akciók során figyelik, hogy az adott
helyen található-e kábítószer’ kábítószert pótló
anyag, esetlegesen olyan gyógyszer, ami
hirtoklását törvény tiltja.
Az elienőrzések során, ha ruhaátvizsgálás
esetén nem, de a szórakozóhely helységeiben
(pl. eldohálva) találnak kábítószert, vagy azt
pótló anyagot. akkor az adott szórakozóhelyet
kizárják az akcióból. A szórakozóhely szintén
kiesik’ ha nyomozás során megállapítást nyert a
kábítószer esetleges forgalmazása~ birtoklása.
A Rendőrség által végzett. 3 hónapos akció
eredményeinek ismeretében első alkalommal—
a szeptemberi képviselő-testületi ülésre kerül
„

elöterjesztésre azon vendéglátóhelyek névsora,
akik az ellenőrzések során bizonyították. hogy a
„Drogmentes hely” kritériumainak megfelelnek.
A testület által elfogadott helyek, visszavonásig
használhatják a „Drogmentes hely
a Városi
Rendőrkapitányság ajánlásával” —jelzőt.
A
fenti
megnevezést
elnyerő
szórakozóhelyeknek a városi Önkormányzat
biztosít
nyilvánosságot.
amellyel
megismertethetőek
a
helyek.
Ezáltal
a
programpontban kitűzött cél teljesül, mely szerint
a szülőknek bizonyos fokú biztonság-tudatot
garantálhat a Városi Rendörkapitányság és az
Onkormányzat.
Az elnevezést használó szórakozóhelyeket
természetesen a Rendőrség folyamatosan ellenőrzi
a későbbiekben is, esetleges változás során a
címtól
azonnal
megfosztható,
a
Városi
Rendőrkapitányság és Békés Város Polgármestere
által hozott döntés alapján. Az ajánlás a terveze[t~
szeptemberi
elfogadástól
I
évig,
vagy
visszavonásig érvényes. Ez idő eltelte után a
Városi Rendőrkapitányság újabb ajánlása alapján
a Képviselő-testület döntésétől függően Vagy
használhatja tovább a címet, vagy megvonja azt
tőle. A cím odaítélése pénzbeli támogatással nem
ját~. csupán erkölcsi támogatással és megfelelő
reklámmal.
Az átmeneti időszak során amíg a 3 hónapos
ellenőrzések tartanak
a szórakozóhelyek
bejáratánál külön felhívás tájékoztatja a
vendégeket az akcióról, illetve elnyerése esetén is
jól látható helyen elhelyezése kerül az informáló
tábla.
Az akció célja a biztonságos szórakozóhelyek
megteremtése a városban. Mindez nem Jelenti
azt, hogy az a szórakozóhely. amelyik nem
Jelentkezik az akc lóra, hogy az nem drogmentes
hely. Ezért azt is folyamatosan nyilvánosságra
hozza az önkormányzat, hogy melyek azok a
helyek, amelyek jelentkeztek. A 3 hónapos
türelmi idő eltelte után pedig a Rendőrség
ajánlását is inegismerhetik a városban élők.
Természetesen 2004. május 31-e után is lehet
jelentkezni
az
akeióra
a
Városi
Rendőrkapitányságon, vagy a Polgármesteri
Hivatalban. Az első hat~ridőig a következő
szórakozóhelyek jelentkeztek: Borozó Zenebár,
Ligetsarok, Frédi-Béni Kocsmája, Zsinóros
Vendéglő,
Jamel
Café.
—
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Felhívás a Mezőgazdasági Termelőkhöz!
A Földművelésügyi és VidékFejlesztési
Minisztérium rendelete lehetőséget biztosít az
Európai
Mezőgazdasági
Orientációs és
Garancia
Alap
Garancia
részlegéből
űnanszírozott egységes területalapú támogatás
igénybevételére,
illetve
az
egységes
területalapú támogatáshoz kapcsolódó 2004.
évi
kiegészítö
nemzeti
támogatás
igénybevételére.
A támogatás igénybevételéhez rendszeresített
nyomtatvány a falugazdász irodába átvehető.
A támogatási kérelem benyújtási határideje:
.

JUflIUS

.

Benyújtás helye: MVH Békés Megyei
Kirendeltsége 5620 Békéscsaba, Pf.: ~
A részletekről
érdeklődni
lehet
a
Falugazdász Irodában (Békés, Petőfi u. 4.).

A 41/2000. (IV. 07.) FVM rendelet alapján.
megkapott támogatások ‚forintra váltására”
megnyílt a lehetőség. Békésen, űz Endrőd é5
Vidéke Takarékszövetkezet és űz QTP Ri. vesz
részt af~iktorúIásha.

Az
igény
érvényesítéséhez
szükséges
dokumentumok:
O
Igéhyhejelentö Lap (Pénzintézet adja)
Támogatási okirat (csíkos papír)
a
0411 sz. nyomtatvány „Bevallás az
államháztartással
szembeni
egyes
juttatások igényléséről”
a
Cegkivonat, vallalkozoi igazolvany.
aláírási címpéldánv, bankszámlaszám,
bélyegző,
személyi
igazolvány.
adóazonosító
jcl.
.

VESZETTSÉG ELLENI VÉDŐOLTÁS
A Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium elrendelte az ebek veszettség elleni kötelező
védőoltását. Felhívjuk valamennyi eb tulajdonos figyelmét, hogy a tulajdonába lévő, minden 3 hónapnál
idősebb ebet az alább felsorolt napokon és időpontban szájkosárral ellátva, pórázon, oltási könyvvel
vezesse elő. Az oltás díja: 1380 Ft/eb. Féregtelenítés: 100 Ft/I 0kg.
AZ OLTÁSOK HELYE ÉS IDEJE A KÖVETKEZŐ:
Róna it.
Június 8. kedd
14-16 óráig Dr. Juhász István
Vasúti mázsaház

Június 9. szerda

10-12 óráig Dr. Szabó László

Marói Kultúrház
(VI. kerület 14.)
Vasúti mázsaház

Június 7. hétfő

15-16 óráig Dr. Szász Gábor

Június 11. péntek

15-17 óráig Dr. Szabó László

Vasúti mázsaház

Június 12. szombat

10-12 óráig Dr. Juhász István

Gázeseretclep
(Körösi Csoma Sándor u.)
Híd it.

Június 15. kedd

14-16 óráig Dr. Szabó László

Június 10. csütörtök

10-12 óráig Dr. Juhász István

Rosszerdő

Június 11. péntek

17-18 óráig Dr. Juhász István

Borosgyán

Június 14. hétfő

16-17 óráig Dr. Szabó László

PÓTOLTÁS:
Vasúti mázsaház

Június 26. szombat

10-12 óráig Dr. Szász Gábor

2QO4.b~jus
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XXVIII. BÉKÉS~TARHOSI

.

ZENEI NAPOK
2004. június 20 július 8.
—

Felhívó rendezvények
Békés-tarhosi hírharang
Várfürdő *
Iianepi térzene, fanfár
Toronyzene, fanfár
Piac téri muzsikák

Június 5. és 26. szombat 16 óra

-

CSABA Center és 27. vasárnap II óra

-

Gyula,

Június 20. vasárnap 1 O’óra Békés, Széchenyi tér *
18.15 Tarhos, Zenepavilon
22. kedd 9 óra Békés, Piac tér *
-

-

-

Haugversenyek
NYITOKONCERT Smetana, Saint-Sa~ns, Dvorak művei Június 20. vasárnap 19 óra Tarhos, Zenepavilon
500 Ft
Köszöntőt mond: Varga Zoltán, a liékés Megyei Közgyűlés elnöke. Debreceni Filharmonikus Zenekar, Fenyő László
gordonkaművész, Kollár Imre karmester ás Boros Attila műsorvezető
FUVOLAS KAMARAEST
21. hétfő 19 óra Békés, Római katolikus templom
OLASZ OPERAEST Puccini, Verdi, Mascagni, Leoncavallo művei
26. szombat 19 óra Tarhos, Zenepavilon
500 Ft Szabóki Tünde szoprán. Bándi János tenor, Busa Tamás bariton, Kesselyák Gergely karmester,
Debreceni Filharmonikus Zenekar
UNOKAK KONCERTJE, koszorúzás
27. vasárnap 10 óra Békés Városi Művészeti Iskola
JM VONOSZENEKARI ZARO Vivaldi, Mozart, Mező művei 19 óra Tarhos, Zenepavilon
400 Ft
FIJVOLAKURZIJS ZARO
28. hétfő 19 óra Tarhos, Zenepavilon
400 Ft
ZONGORAS KAMARASST
29. kedd 19 óra Békés Városi Művészeti Iskola
MAGYAR ÁLLAMI NEPIEGYÜTTES „Táncos magyarok” 30. szerda 19 óra- Városi Művelődési. Központ 1000 Ft
KÓRUSTALÁLKOZÓ
Július 2. péntek 16 óra Tarhos, Zenepavilon
ORGONAEST FUVOSOKKAL Purcell, Bach, Albinoni, Vivaldi 3. szombat 19.30 Református templom
400 Ft
Király Csaba orgonamüvész, Borsódy László trombitaművész, Sávay László oboaművész
ZENÉS ÁHITAT
5. hétfő 19 óra Békés, Baptista imaház
KÜRTKURZUS ÉS A ZENEI NAPOK ZAROHANGVERSENYE 8. csütörtök 19 óra- Zenepavilon
400 Ft
-

-

-

—

—

—

-

-

-

-

-

-

-

Kísérő programok
FREI MÜNCHENER UND DEUTSCHE KUNSTLERSCHAFT e. V.
MŰVÉSZEINEK TÁRLATA
Június 20. vasárnap 10.30- Békési Galéria, nagyterem *
SAJTÓFOTÓ KIÁLLÍTÁS ÉS KÖNYVBEMUTATÓ
18.30- Tarhos, Zenepavilon
NÉPI IPARMŰVÉSZETI KIALLITAS
22. kedd 16 óra Békési Galéria kamaraterem *
NÉPTÁNCBEMUTATÓ
Helyet, helyet, tágasságot”
24. csütörtök 18 óra- Békés, Múzeum tér
KI NYER MA? —a Magyar Rádió zenei vetélkedője
25. péntek 12.40- Békés Városi Könyvtár *
A SZÉLKIÁLTÓ EGYÜTTES gyermekműsora
18 óra Békés, Múzeum tér *
A BÉKÉS-TARHOSI BARÁTI KÖR közgyűlése
26. szombat 11 óra Tarhos, Zenepavilon *
..

.

-

—

-

-

Táborok, továbbképzések
JM VONÓSZENEKARI TABOR ES KURZUS
FUVÜLAKURZUS
KÖRÖS! NYÁRI AKADÉMIA
ÉNEK-ZENEI SZEKCIÓ
SZÉP MAGYAR BESZÉD
TANÁRI TOVÁBBKÉPZŐ TANFOLYAM
NEMZETKÖZI KÜRTKURZUS

Június 20-27. Békés Városi Művészeti Iskola
Június 20-28. Békés Városi Művelődési Központ
-

-

Június 26-július 3. Békés Városi M~ivészeti Iskola
Június 26-július 3.
Békés, Szegedi Kis István Ref. Gimnázium,
Június 30-július 8. Városi Művelődési Központ
-

-

6. oldal

2004. június

Városházi Krónika

_______

A zenei napok honlapja: hekestarhos.musichello.eom
információ, jegyelővétel: Belépőjegyek ára: 400, 500 és 1.000 Ft
Ajúnius 30-i előadásra kedvezményes jegy: 500 Ft
A csillaggal* jelölt rendezvényekre a belépés díjtalan.
Információ:
Városi Művelödtsi Központ, Békés. Jantyik u. 23—25. T/E: 66/4! 1—1-42
E—mail: bekesikultura&bekesnet.hu
Városi Alapfokú Művészeti Iskola, Békés, Petőfi u. 1. T/F: 66/411—819
E-mail: bekesizeneiskola@nap-szam.hu
Filharmónia Kht., Békéscsaba, Andrássy út 24’28. T: 66/ 442-120 F-mail:
úlharinonia®maikglobonet.hu
.

A zenei napok hangversenyeirc külön buszok indulnak
Békés, Római katolikus templomtól 18 órakor és 18.30-kor, majd koncertek után vissza.
Európai Unió, M. o., NKÖM, NKA, Pro Helvetia, Jeunesses Musicales, MusieHello, Békés Megyei
Népújság Kit, Tondach Rt. Optigép Kit

SÉI4ÉS1 NYlLT NAPOK
2004, JÚNIUS 19-ÉN, SZOMBATON
14,00-17,00 ÓRA KÖZÖTT A
TÁJHÁZBAN
(Békés, Durkó u.)
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néprajzkutató szakember vezetésével
mindenki kipróbálhatja az

.

.

ÜVEGFESTÉST.
A rendezők minden szükséges alapanyagot biztosítanak, de egyéni
üveglapokat hozhatnak a résztvevők.
A RENDEZVÉNYEN VALÓ RÉSZVÉTEL INGYENES!
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