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BÉKÉs VÁROS ONKORMÁNyZATI HÍRADÓJÁ
INGYENES

2005. MÁRCIUS

VIII. ÉVFOLYAM

3. SZÁM

Képviselő-testületi ülésről
A február 24-i testületi ülés legjelentősebb
löterjesztése az önkormányzat 2005. évi költ
égvetésével foglalkozott.
Február 9-I l-e között a megyei, városi sajtó
lunkatársaiból
álló
küldöttség
utazott
;yergyószentmiklósra. A Békés Megyei Hírlap,
lékési Ujság, Csaba Rádió, R-Videó, Torony
~ádió munkatársai megismerkedhettek testvérvá
)sunk téli turisztikai kínálatával, illetve kapcso
itokat alakíthattak ki a gyergyói média képvise
5ivel. A szakmai út második részére májusban
erül sor, amikor a nyári turisztikai kínálatot
merhetik meg az újságírók. A nyár folyamán
árosunk is vendégül látja a gyergyószentmiklósj
jtó munkatársai.
Az ülés kezdetén elhangzott tájékoztatóban
~erepe)t, hogy a városi uszoda építésével kap
~olatos dokumentumot a Nemzeti Sporthivatal
;szeállUotta, amit hamarosan tárgyal az a tárca
~zi bizottság. amely zöld utat adhat a beruházás
egkezdésének. A döntés megszületése után a
~pviselő-testületnek kell eldöntenie, hogy mi
en módon tudja biztosítani a beruházáshoz
ükséges városi önerőt.
Fő napirendi pontok között szerepelt az ön
wmányzat 2005. évi költségvetése’ Az idei év
n csaknem 3 milliárd 551 millió forintból gaz
tlkodhat a város. A költségvetést három fő
einpont alapján állították össze. Első ezek kö
I a városi intézmények működésének biztosítá
amely magába foglalja az önkormányzat által
glalkoziatottak ez évi béremelését is. Ezen
«ül a megkezdett beruházások befejezéséhez,
.

valamint a pályázatokhoz szükséges forrásokat
biztosították elsődlegesen a költségvetés összeál
lítása során.
Gondot jelent a csökkenő gyermeklétszám a
városi intézményekben, amely maga után vonja
az állami támogatások csökkenését is. Ezért az
intézményi kiadások csaknem háromnegyedét
kitevő bérek emelkedésének biztosítása a Fejlesz
tési keret terhére volt lehetséges.
Különböző beruházásokra csaknem 244 millió
forintot különítettek el, amely kiegészül pályáza
tokon elnyert forrásokkal. Különféle támogatá
sok közül a civil szervezeteknek 4 millió
334 ezer forintot ítéltek meg közvetlen támoga
tásként, míg közvetetten a Civil Ház és a Nvug
díjas Ház működtetési költségeit is az önkor
mányzat biztosítja. A különböző sportágak tá
mogatására 37 millió 774 ezer forintot terveztek.
Az idei évi költségvetésben szerepel többek
között, hogy útaszfaltozásokra több mint 31 mil
lió forintot, a Békés-Békéscsaba közti kerékpárút
II. ütemének megépítésére 62 millió 498 ezer
forintot költ a város. Utak kátyúzására. járdák
javítására, forgalomtechnikai berendezésekre 5,1
millió forintot, tájékoztató és utcanév táblákra
további 2 milliót szán az önkormányzat. A város
ez évi, a Képviselő-testület által megvitatott ás
elfogadott költségvetését az érdeklődők részlete
sen megismerhetik a Városi Könyvtárban, ahol
az előterjesztés megtekinthető.
A testület a szociális pénzeszközök mértékérö
szóló tájékozató után, az egyéb előterjesztések
között megtárgyalta többek között a testvérvárosi
együttműködés 2005. évi programját is.
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Városházi Krónika
Akadálymentesítés a Polgármesteri Hivatalban

február 24-i testületi ülés előtt került sor a
Polgármesteri
Hivatal
épületében
történt
akadálymentesitési
beruházás
hivatalos
átadására.
Az
Esélyegyenlőségi
Közalapítványhoz benyújtott pályázat pozitív
elbírálása révén, jogszabályi előírásoknak
megfelelő, mozgáskorlátozottak közlekedését
rnegkönnyítö beruházás készült el. Az elnyert 10
millió forint mellé 3,8 millió forint önerőt
biztosított az önkormányzat.
A hivatal főépületének megközelítése egy
kültéri mozgáskorlátozotti rámpa megépítésével
vált
könnyebbé.
Kialakítottak
a
mozgáskorlátozottaknak 2 db parkolóhelyet,
illetve az ehhez kapcsolódó térburkolatot, amely
a rámpa megközelíthetőségét köimyíti. Ezeket a
parkolokat
külön
tábla
is
Jelzi,
niozgáskorlálozoltak
A

számára jénntartott helyek, ezért kérjük a
hivatalba
érkező
ügyfkleket.
hogy
személygépkoesiaikkal csak a mozgáskorlátozoti
igazolvánnyal rendelkezők parkoljanak eze ken a
helyeken.
A szociális, lakásügyi és egyéb irodák
könnyebb elérését szolgálja az az emelőlap,
amely a földszinti folyosón található néhány
lépcsőfokon való átjutást könnyíti meg.
(Használatát egy csengő megnyomásáva I
jelezhetik az ügyfelek, amely segítségével
hívhatják az emelőlap kezelőjét.) Ezen kívül a
földszinti folyosón a padlóburkoló is felújításra
került. A Polgármesteri Hivatalban jelenleg az
akadálymentesítési program ezzel a beruházással
közel 80 %-on teljesül. A hivatali épületek
további akadálymentesítése az anyagi fhrrások
függvényében folytatódni fog.

Pályázati felhívás
A Helyi értékek védelméről szóló helyi
rendelet alapján a helyt értékvédelem alatt álló
éjni/elek
szakszerű
felújításának,
heti’reállitásának
támogatására
pályázat
nyújtható be, a város nem önkormányzati
tulajdonban lévő, értékes épületeinek, korszerű
állapotba hozásának támogatására. (A helyi
védelem alatt álló épületek listája megtekinthető
a Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztályán).
A pályázat benyújtásának módja, helye és
Ideje: a pályázat a kiírás! követően azonnal
benviUf ható. A pályázati kiírást a Polgármesteri

Hivatal Műszaki Osztá Iván vehetik át a pályázók
a közlemény megjelenését követően.
A pályázatot 3 példányban (I eredeti és 2
másolati) kell benyújtani 2005. március 18-án,
12,00 óráig úgy, hogy erre a határidőre postai
úton is megérkezzen.
A pályázat elbírálása: a rendelkezésre álló
keret figyelembevételével a márciusi képviselő..
testületi ülésen történik.
A
pályázattal
kapcsolatos kérdésekkel Csökmei László városi
főépítészt lehet keresni a Polgármesteri Hivatal
Műszaki Osztályán (Békés, Petőfl u. 2.).

Gőzszolgáltatás a fürdőben
A l’ürdövendégek igényei alapján március I
tÖl. próbajelleggel meghosszabbítják a fiirdö
gőzszolgáltatását. Csütörtöki napokon 17,00
óráig, szombati napokon 14,00 óráig vehetik
igénybe a látogatók a gőzt.
A fürdő módosított nyitva tartása:
Hétfő: 7.30 -14,30 óra között, gőzszolgáltatás:
9.00-l2~00 óra között
Kedd: 7,30-- 13,00 óra között
Szerda: 7.30-14,30 óra között

Csütörtök:
7,30-14,30
óra
között,
gőzszolgáltatás: 10,00 -17,00 óra közöl!
Péntek: 7,30-14,30 óra között
Szombat: 7,30-10,00 óra között, gőzszolgáItatós:
7.30-14,00 óra között.’
A
meghosszabbított
gözszolgáltatás
próbaideje során tapasztalt látogatószám alapján
fogják megvizsgálni a nyújtott nyitva tartás
gazdaságosságát, amelyek ismeretében döntenek
a további nyitva tartásról.

—
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Hirdetmény
Békés Város Önkormányzata 3 éves
bérbeadásra meghirdeti a Békés. Széchenyi tér
4/2. szám alatti. 80 m2-es, 3 szobás lakást.
Részletes tájékoztató kérhető a Polgármesteri
Hivatal Vagyongazdálkodási Osztályán (Békés,
Petőfi u. 2. 47-es iroda), ügyfélfogadási időben.
Jelentkezésj határidő:
2005. március] 8. péntek, 12,00 óra.

Békés Város Önkormányzata értékesítésre
meghirdeti a Békés, Jámbor u. I.. szám alatti
ingatlanát.
További információ kérhető a Polgármesteri
Hivatal Vagyongazdálkodási Osztályán (Békés.
Petőfi u. 2. 47-es iroda), ügyfélfogadási időben.
Jelentkezésj határidő:
2005. március 18. péntek, 12,00 óra.

I
91

01

‚p

1,1
0_

III

Tisztelt Adózók!
2005. év első félévi adófizetési
kötelezettség teljesítéséhez szükséges befizetési
csekkeket a Polgármesteri Hivatal kézbesítői
által hamarosan eljutnak Önökhöz.
Az első félévi fizetési határidő:
2005. március 16.
Az értesítő tartalmazza az esetleges előző évi
hátralékot, valamint a folyó évi fizetési
kötelezettséget.
A kommunális adó mértékének változásáról,
amely 2005-ben 4 600.- Ft/év, szintén külön
A.

határozatban tájékoztatjuk az adózókkal.
A termóföld bérbeacjáscjból szarmozo
jövedelemadó
bevallási határideje magánszemélyek
esetében: 2005. március 21.
(A kifizetőknek az adót február 15-ig kellett
megfizetni.) A termőfölddel kapcsolatos adó alól
mentességet élveznek azon adózók. akik 5 éven
túli haszonbérleti szerződést kötöttek.

I
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Kémények ellenőrzése
A Tüzeléstechnikai Kft. szakemberei egész
évben ‘égzik a készülékek ellenőrzését, valamint

a kémények seprését, amit a Közszolgáltatási
törvény Ír elő kötelező jelleggel. Az élet és
vagyonbiztonság
megóvása,
valamint
a
tákarékos fűtés végett minden esetben célszerű a
fűtőberendezéseket, kéményeket átvizsgáltatni.
A korszerű, gázüzemű tüzelés több veszélyt rejt
matiáhan. mint a hagyományos, szilárd fűtés.
A kéményseprők évente minimum egyszer
végzik az ellenőrzéseket, attól függően, hogy
milyen típusú, illetve hány darab kémény
található az ingatlanban.
A kémények típusától fflggő ellenőrzések
száma, illetve a fizetendő díjak a következők:
szilárd, egyedi tüzelésü kéményeket évente
kétszer kell ellenőrizni, amelynek éves díja
1 320.- Ft, azaz alkalmanként 660.- Ft;
gáztüzelésű, egyedi kéményeket évente egyszer
-

-

szükséges ellenőrizni, amelynek díja 1165.Ft/év;
tartalék jellegű kéményeket évente egyszer
ellenőrzik, díja 900.- Ft/év.
Társasházak esetében
egyesített gyűjtőkémények ellenőrzése egyszer
szükséges évente, melynek díja 828.- Ft/év;
mellékcsatornás gázgyűjtő kémények évi
egyszeri ellenőrzése 1 658.- Ft/év.
A szilárd tüzelésű kéményeket évente kétszer
tisztítják, illetve négy évente elvégzik a műszaki
felülvizsgálatát, amelyért külön nem kell fizetni.
A gázkéményeket évente egyszer ellenőrzik.
szükség esetén tisztítják.
A kéményseprői szolgáltatással kapcsolatos
kérdéseikkel keressék a Békés Megyei
Tüzeléstechnikai
Kft.-t
a
411-149-es
telefonszámon, vagy személyesen Békésen, a
Durkó u. 6. szám alatt.
-

-

-
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Múzeumi fejlesztés
Békés Város Önkormányzata 2004-ben elnyerte a
‚.Múzeumpártoió önkormányzat” címet. A kitüntető
címmel járó 700.000.- Ft támogatást a Jantyik
1~ rr(
Mátyás Múzeum technikai eszközeinek fej Iesztésére
~;:~:=~
használta fel: februárban a múzeum Új számítógépet
kapott jogtiszta programokkal, továbbá digitális
NEMZETI KIJIJURÁHS ÖRÖKS~G
fénymásolót és fényképezőgépet.
Az eszközök lehetővé teszik a feldolgozás
MINISZflRIIIMA
korszerűsítését, megkönnyítik a terepmunkát, a
kiállítási dokumentumok előállítását, illetve a múzeumi órák megtartását.

Óvodások, iskolások beíratása
Iskolai beíratási időpontok:
Békés város általános iskoláiban az
első osztályosok beíratása
2005. március 17-18.-án
8,00 16,00 óra között lesz,
az iskolák központi épületeiben.
—

Óvodai beíratás időpontja:
2005. április 18-19.-én 8,00- 15,00 óra
között a Civil Szervezetek Házában
Beíratáshoz szükséges dokumentumok:
szülő személyi igazolványa, gyermek
születési anyakönyvi kivonata, gyermek
TAJ
száma.

Ingyenes emlőrák-szűrés
A nőknél előforduló daganatok egyik
leggyakoribb formája we emlőrák. Száz
közül hét, tehát minden tizenharmadik nő,
élete folyamán emlőrákos lesz. A kutatók
mindent megtesznek a vizsgálómódszerek
és gyógymódok tökéletesítésére, hogy a
rákot a lehető legkorábbi stádiumában
lehessen felismerni, gyógyítani.
áll
Több
Jó
vizsgálómódszer
rendelkezésre:
1. önvizsgálat vagy orvos és szakképzett
nővér által végzett tapintásos vizsgálat;
2.
mammográfia
(röntgen).
A
mammográfiát általában 3 0-45 éves nőknél
orvosi javaslatra ajánlott végezni, 45 év
felett 2 évenkénti szűrés javasolt.
Tegyen meg mindent, hogy a betegség
kialakulásának
veszélyét
csökkentse!
Eletmódtényezők, amik az emlőrák
kockázatát növelik: zsíros, kalória- és
fehérjedús
táplálkozás,
súlyfelesleg,
alkoholfogyasztás. A kockázatot csökkenti:
bétakarotinban, C vitaminban gazdag
táplálkozás,
zöld.
sárga zőidségek,

gyümölcsök, tengeri hal, szelénben gazdag
élelmiszerek.
A
Békés
Megyei
ÁNTSZ
szervezésében városunk 45-65 éves korú
női részére is megkezdődött az emlőrák
szűrése a békéscsabai
Réthy Pál
kórházban.
A szűrésre minden érintett névre szóló
értesítést kap, melyben benne lesz a szíírés
időpontja és pontos helye. Amennyiben az
értesítőn megjelölt időpontban valaki nem
tud megjelenni, akkor más időpontra is
érvényes az értesítés. A változásról
célszerű időpontot egyeztetni a 441-719-es
telefonon.
Az értesítőn ingyenes utazásra jogosító
utalvány is van, melyen az utazás dátumát
kell kitölteni és úgy lehet vele utazni.
A szűrés : hétfő ‚ szerda, és csütörtökön
8,00-17,00 óra között van.
A rák megelőzhető! Kérjük tsz
érint etteket~ saját érdekükben jelenjenek
meg
tsz
ingyenes
vizsgálaton!

—
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VÁLLALKOZÓK FIGYELEM!

Megjelentek a Gazdasági Versenyképesség Operatív Program (GVOP) 2005. évi pályázati felhívásai!

1. TECHNOLÓGIAI KORSZERŰSÍTÉS
Elnyerhető támogatás: maximum 50 %‚ de legfeljebb
300 millió Ft.
A pályázatok benyújtásának
határideje: 2005. december 31-ig folyamatos.
2.
REGIONÁLIS
KÖZPONTOK
I~É~rEsÍ’rÉsE
A pályázat keretében elnyerhető támogatás mértéke:
maximum 50 %‚ de legfeljebb 300 millió Ft. A
~ályázatok
be ny újtásának
határideje:
2005.
december 31-ig folyamatos.

valamint

a

bevezetésre

kerülő

rendszerektől

rüggőeri a következő:

Vállalkozás létszáma:
I —9ró
10—49 Fő

Támogatás összege:
max. 800ezer Ft
max. 1000ezer Ft

50—99 fő

max. I 200 ezer Ft

100—249 Fő
max. 1400 ezer Ft
A pályázatok benyújtásának határideje: 2005,
szeptember 30-ig folyamatos.
8. EMELTSZINTŰ, SZAKMASPECIFIKUS TANÁCS
ADÁS KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK SZÁMÁRA

3. FELDOLGOZÓIPARI BESZÁLLÍTÓK SZÁMÁNAK
NÖVELÉSE ÉS NIEGERÖSÍTÉSÜK
A pályázat keretében elnyerhető támogatás mértéke:
maximum 50 %‚ de legfeljebb [00 millió Ft. A
pályázatok
henyúj tás ának
határideje:
2005.
december 3 [-ig folyan~atos.
4.

IPARI

ÉS

INNOVÁCIÓS

INFRASTRUKTÚRA

FEJLESZTÉSE

A

pályázat

keretében

elnyerhető

támogatás

mértéke: legfeljebb 50%, illetve a vállalkozás
létszámától függően a következő:
~
0 —4 Fő:
legfeljebb 400 ezer Ft

~
5-9 Fő:
legfeljebb 800 ezer Ft
~
10-49 fő:
legfeljebb 1.200 ezer Ft
~
50-249 Fő:
legfeljebb 2.000 ezer Ft
A pályázatok benyújtásának határideje: 2005.
szeptember 30-ig Folyamatos.

& pályázat keretében elnyerhető támogatás
nériéke: 50 %. de legfeljebb 150 millió Ft. A
átyázatok benyújtásának határideje: 2005.

:Iecember 31-ig folyamatos.
5.

LOGIsZTIKAI
KÖZPONTOK
ZOLGÁL’ÍATÁSAIK FEJLESZTÉSE

ÉS

\ pályázat keretében elnyerhető támogatás mértéke:
uaximum 35 %‚ de legfeljebb 120 millió Ft. A
)ályázatok
benyújtásának
határideje:
2005.
lecember 31-ig folyamatos.
KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK MŰSZAKI
ECHNOLÓGIAI HÁTTERÉNEK FEJLESZTÉSE

9. KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK KÖZÖTTI
EGYÜTTMŰKÖDÉS
SZERVEZÉSÉNEK
TÁMOGATÁSA
A pályázat keretében elnyerhető támogatás
mértéke:
legfeljebb
50%,
alapítványok.
közalapítványok,
közhasznú
társaságok,
egyesületek, vállalkozói érdekvédelmi szervezetek
szövetségek
esetében
80%,
összege

tevékenységtől, létszámtól függően 500 e. Ft-tó]
4 millió Ft-ig. A pályázatok benyújtásának
határideje: 2005. szeptember 30-ig folyamatos.

‘-

~.

\ pályázat keretében elnyerhető támogatás mértéke:
cgfeljebb 35 %‚ amely minimum I millió Ft, de
naximum 25 millió Ft lehet. Ezen belül az ingatlan
pítés, bővítés költségeire nyújtott támogatás nem
aladhatja meg sem a IS millió Forintot, sem az
pítési költségek 35 %-át. A pályázatok
enyú~tásának határideje: 2005. április 1.-ig, illetve
Támogató döntésétöl függöen —2005. augusztus
-kI 2005. szeptember 2.-ig lehetséges.
—
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KORSZERŰ MENEDZSMENT
‘ECHNIKÁK TÁMOGATÁSA

RENDSZEREK

ÉS

k pályázat keretében elnyerhető támogatás mértéke:
~gFeljebb 50 %‚ Illetve a vállalkozás létszámától,

10. INDULÓ TECHNOLÓGIA- ÉS TUDÁS-INTENZÍV
MIKROVÁLLALKOZÁSOK, ÉS AZ ÚN. SPIN-OFF
VÁLLALKOZÁSOK INNOVÁCIÓS FELADATAINAK
TÁMOGATÁSA (TST)
A pályázat keretében elnyerhető támogatás

mértéke: minimális összeg; 5.000.000 Ft. Három
év vonatkozásában maximum százezer eurónak
megfelelő
fo rintösszeg.
A
pályázatok
benyújtásának határideje: legkésőbb 2005. április
29-ig.

11. ‚~&u.~aATi
(KKV)
A

pályázat

INNOVÁCIÓ

keretében

TÁMOGATÁSA

elnyerliető

támogatás

mértéke: minimum 5.000.000 Ft, maximum

5. oldal
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Helyi autóbusz~menetrend változása
2005. március 7.-étől megváltozik a helyi menetrend. Iskolai napokon a tanítás kezdetéhez ás
végéhez igazitottail az alábbi járatok közlekednek.
Indulási idő
MegáHóhely
7,20
VOLÁN-telep
7,21
Vágóhíd (Vízmű)
7,23
Kormos Malom
7,25
Barók u Bocskai u. sarok
7,26
Bocskai u. Kaszau. sarok
7,27
Ja.ntyik u. Fábián u. sarok
7,28
Szántó A. u. Fábián u. sarok
7,31
Szociális otthon
7,32
Veres Péter tér
7,33
Farkas Gyula Középiskola
7,35
Sasu.
7,37
Városháza
7,41
Hunyadi u.
7,45
Hepp Ferenc Iskola

[

-

-

—

‘

—

P...

Indulasi ido
6,50
6,51
6,53
6,55
6,56
6,58
7,00
7,01
7,02
-

-

7,05
7,07
7,09
7,10

indulási idő Indulási idő
13.55
16,25
13.54
16,24
13,53
16.23
13,52
16,22
13,48
16,18
13,47
16.17
13,46
6,16
13,45
16,15
13,42
16,12
13,41
16.11
13.40
116,10
13,38
16.08
16,04
13,30
16,00
-

Megállóhelv

Indulási idő

.‘

Induidsi
~do
.

VOLÁN-telep
Vágóhíd (Vízirtű)
Kormos Malom
Békés, aut. áll.
Vésztői elág.
Sas u.
SzociáLis Otthon
Veres Péter tár
Farkas Gyula Középiskola

7,20
7,19
7,17
7,15
7,14
7.12

Veres Pétertér
Szociális Otthon
Sas u.
Városháza
Teleki u. Ovoda
FÜRDÓ

7,08
7,07
7,05
7.03
7.01
7,00

.

-

-

-

15,04
15,02
14,57

.

j

-

-

7,09

14,55
-

-

-

-

-

A diákhérletek támouatásáról
A diákbérlet összege havi 690,- Ft. A bérletet a családok vásárolhatják meg az
Autóbusz állomáson, amelyhez az önkormányzat támogatást biztos~t (620 Ft). A bemutatott
bérlet alapján az önkormányzati támogatást az iskola fizeti ki.
A diákbérlet a diákigazolvánnyal együtt érvényes, amennyiben a bérleten szerepel a
diákigazolvány száma.

)O5. március

-

-—-~

Városházi Krónika

.000.000 Ft. A pályázatok benyújtásának
tárideje: legkésőbb 2005. május 13-ig.
:.

VÁLLALATON

BELÜLI

ELEKTRONIKUS

~LETI RENDSZEREK

pályázat keretében elnyerhető támogatás
&téke: legfeljebb 50 %‚ de minimum 8 millió Ft,
nimum 20, illetve pályázati céltól függően 50
illió Ft. Benyújtásának határideje: 2005.
cember 31-ig folyamatos.
.

ELEKTRoNIKUs, ILL. INTERNETES ÜZLETI
KKV-K ÉS

EGOLDÁSOK TÁMOGATÁSA A
~LETI PARTNEREIK KÖZŐTTI
JLESZTÉSE ÉRDEKÉBEN

KAPCSOLAT

pályázat keretében elnyerhető támogatás
&téke: legfeljebb 50 %‚ pályázati céltól függően
iiiiiuin 2 —8 iuillió Ft, inaxiniurn 5—50 millió Ft.
pályázatok benyújtásának határideje: 2005.
cember 31-ig folyamatos.
Dzi.n-i TARTALOMFEJLESZTÉS TÁMOGATÁ
ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK SZÁMÁRA
pályázat keretében elnyerhető támogatás
htéke: legfeljebb 50%, minimum 5 millió Ft,
iximum
100 millió Ft
A pályázatok
nyújtásának határideje: 2005. december 31-ig
lyamatos
.

KIS-

TARTALOMIPARI
ÉS
KÖZCÉLÚ
~RTALOr’1SZOLGÁLTATAS FEJLESZTÉSE A
lyázat keretében elnyerhető támogatás mértéke:

7.oldal

legfeljebb 50%, minimum 5 millió Ft, maximum
100 millió Ft. A pályázatok benyCijtásának
határideje: 2005. december 31-ig folyamatos.
16. A 5ZÉLESSÁVÚ INTERNET-INFRASTRUKTÚRA
És
A
SZOLGÁLTATÁS
BEINDÍTÁSÁNAK TÁMOGATÁSA MAGYARoRSZÁG
ÜZLETILEG 1€VÉSBÉ VONZÓ TELEPÜLÉSEIN
A. pályázat keretében elnyerhető támogatás mértéke:
legfeljebb 46%, minimum 10 millió Ft’ maximum
250 millió Ft. A pályázatok benyújtásának
határideje: 2005. december 31-ig folyamatos.

~Ii
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Valamennyi pályázat 2005. március l.-től nyúi~ható
be.A Pályázati felhívás elválaszthatatlan része a
Pályázati Utmutató és a Formanyomtatvány, ezek
együtt tartalmazzák a pályázáshoz szükséges összes
feltételt.
A Pályázati Felhívások, a részletes Pályázati
Utmutatók, valamint a Projekt Adatlapok és a
kitöltendő mellékletek elektronikusan letölthetők:
a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium
honlapjáról www.akm.hu
vagy az IT Kit honlapjáról www.itkht.hu
.‚

A Gazdasági Versenyképesség Operatív Programról
általános tájékoztatást ad az EU Pályázati
Információs Központ: 06-40-2004-94
Egyes konkrét pályázatokkal kapcs&atban a
pályázati felhívások végén közölt telefonszámokon
kérhető felvilágosítás.

„Én hangom “énekverseny
Az ének versenyt 6-35 éves korosztály
ámára két kategóriában rendezik:
I. korcsoport: 6-16 évesek,

A zsűri tagjai a selejtezőkön helyi, megyei
kulturális, ifjúsági és média szakemberek
tesznek. A döntőn országos hírű énekesek,

[I. korcsoport:16-35 évesek.
Jelentkezhet minden flatal, aki kedvet érez
éneklés iránt és azt másoknak is szeretné
mutatni. Innen Indult Schmidt Barbara
rrierje is, aki a MEGASZTAR döntőjéig

zenészek, menedzserek értékelik a fiatalok
teljesítményét’
Jelentkezni írásban lehet. melyben fel kell
tüntetni a nevet, életkort, lakcímet és
telefonszámot.
Jelentkezési határidő: 2005. március 31.

lott,,Az én hangom” énekverseny döntőjére
előzetesen megtartott selejtezők legjobbjai
rülhetnek be egy-egy műsorszámmal. A
nei kíséretet’ illetve zenei alapokat minden
rsenyző maga szerzi be. A zenei alapokat a
rseny kezdete előtt CD-n kell leadni a
~rvczőbizottságnak.

Jelentkezési lapokat el lehet juttatni:
Békés Városi Művelődési Központ (Békés.
Jantyik M. u. 23-25. Tel./fax: 66/411-142. Email: bekesikultura@freemail.hu )‚ vagy
Békési Diákönkormányzatok Szövetsége
5630 Békés, Petőfi u. 7-9. Tel.: 66/4 1 1-982.

A döntő a Városi Művelődési Központban lesz, 2005. április 29-én 18 órakor.
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Március 12. (szombat) 18,00 Óra

—

Békés Városi Művelődési Központ

POZSGAI ZSOLT:
Zenés Játék Szécsi Pál szerelmeiröl
t4

Szécsi Pál alakja, tL~rténcLci dc’ encdnck mcg S/i npadon. I os~ci~pIo: Gergely Róbert
További szereplök: Radó Denise, Borból/I Oltilia. tllaiüit/ía Gil/a, Nádas Gvörg).
Jegyek elövételben 1.700

—

Ft/fő.

L ~

Március 15. (kedd) lO,O0óra Békés Város Széchenyi tér
Városi Megemlékezés az
1848-49-es Forradalom és Szabadságharc 157. évfordulóján.
Ünnepi köszöntőt mond: Varga Zoltán Békés Megyei közgyűlés elnöke.
Ünnepi műsor: Teátrum Hungaricum (Budapest) kamaraelőadása.
-

‘-

(4”

-~
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2005. március 17. (csütörtök) Békés Városi Könyvtár, Békés

o

„HOGYAN NEVELJUK MAGUNKAT?”
NÓGRÁDI GÁBOR IBBY-dijas (az Év
Gyermekkonyve dij) if~us~gi irov ii
találkozhatnak
14 .1 5-től az alsó ta~tozatos.
IS. l5-től a felsö tagozatos gyerekek.
Az író 2002-ben a Petepite c. könyvéért
kapta meg a díjat. A belépés díjtalan~
o

NEY6üűNt~,

2005. március 17. (csütörtök) Békés Városi Könyvtár, Békés
Kaleidoszkóp—Hűvösvölgyi Ildikó színésznő és Csáki András
gitármüvész irodalmi műsora.
A belépés díjtalan~
Március 18— 25. Békés Városi Művelődési Központ

„In memoriám: József Attila” Közép-békési
képzöművészek tárlata
A belépés dijtalan~
‘

Március 19. (szombat) 14,00 17,00 óráig .Jantyik Mátyás Múzeum és Galéria
Nyílt nap a múzeumban Tavaszköszöntő
(Uj szerzernényi kiállítás, apró régészek játszóháza, Előadások: B. Szűcs Irén
Tavaszi népszokások és S. Turcsányi Ildikó: A békési múzeum régészeti
gyüjteményéböl) A belépés díjtalan!
—

-
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Március 17—20.

~@~U
naponta

10,1)0—17,00 óráig

—

2005. március
o

Március 22. (kedd)

_
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10,00;13,00 és 14,30 órakor Békés Városi Művelődési Központ

H

S LI MUM
Gyerniekszínházi előadás
Szólójegyár: 430,- Ft
o

Március 23. (szerda) 18,00 óra Békés Alapfokú Művészeti Iskola

Fischer Annie díjas művészek komolyzenei hangversenye
Falvai Katalin (zongora) és Fűlep Márk (fuvola) kamaraestje
iegyár: 600 Ft
A Kelet-Magyarországi Fi harmónia Kht. szervezésében.

o

‘

Március 31. ( csütörtök) 19,00 óra Békés Városi Művelődési Központ
„Tudod, bogy nincs bocsánat!” József Attila verseit előadja: HOBO
Belépő: 400 Ft.

Április 1. (péntek) 14,30 óra Békés Városi Gyermekkörnyvtár
„Barátunk a könyv” vetélkedők eredményhirdetése
Hevesi Imre előadómüvész vidám. zenés műsorral szórakoztatja a
gyerekeket.
Belépés dijtalan!

•

Április 2. (szombat) 18,00 óra Békés Városi Művelődési
Központ Társastánc gála

:~

?..

Közreműködnek: a Nyíri Lajos Táncsport Egyesület békéscsabai, gyulai,
valamint a békési társastánc csoport tagjai.
Belépő: 500 Ft.
a-

o

2005. április 5. 17.00 óra Békés Városi Könyvtár
„Valaha madarak voltunk”
A magyarországi roma irodalomról Daróczi Ágnes tart előadást, énekel Palya Bea.

‚11

Daróczi Ácnes etnológus, előadóművész a Magyar
Művelődési Intézet Roma Kultúra Osztályának munkatársa
Kodály Zoltán-díj, Göncz Árpád-díjas
Belépés díjtalan!

A rendezvényekről bővebb információ kérhető az alábbi intézményekben:
Békés Városi Művelődési Központ. Békés, Jantyik M u 23-25 Tel.: 66/411-142
Békés Városi Alapfokú Művészeti Iskola, Békés, Petófi u. 1. Tel 66/411-819
Békés Városi Könyvtár, Békés, Széchenyi tér4 Tel.66/411-171
Békés Városi Jantyik Mátyás Múzeum. Békés’ Széchenyi tér 4 Tel: 66/411-943

Városházi Krónika
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Áldozatvédelmi Iroda
A Város Bűnmegelőzési Programjában
megfogalmazott feladatok között szerepel az
áldozatvédelem
területén
egy
áldozatvédelmi, Információs iroda keretein
belüli segítőszolgálat működtetése.
Az áldozatvédelem célja, hogy valamely
bűncselekmény során áldozattá vált emberrel
törődj ünk, segítsük átvészelni az áldozattá
válás kritikus időszakát ás 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 Irodával 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. 2005. március 16-án, szerdán
17,00 18,00 óra között Keresztesi Gáborné.
a Polgármesteri Hivatal népjóléti csoportjának
osztályvezetője várja a tanácsot kérőket.
—

BÉKÉSI NYÍLT NAPOK

:
.
.
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2005. MÁRCIUS 19-ÉN, SZOMBATON

(±\

14,00-17,00 óra között
Jantyik Mátyás Múzeum és Galériában
Tavaszköszöntő programra várnak mindenkit a

8 4
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Tavaszi Fesztivál keretein belül.
Uj szerzeményi kiállítás, apró régészek játszóháza, előadások: B. Szűcs Irén Tavaszi népszokások
és S. Turcsányi Ildikó: A békési múzeum régészeti gyűjteményéből című munkájának
bemutatása.
A progrunion Való részvétel ingyenes!

MÚZEUMI RAJZPA’L YAZA T
.

:

A programhoz kapcsolódva rajzpályázatot hirdet a Jantyik Mátyás Múzeum a Békési Nyílt Napok
keretén belül!
Az újszerzeményi kiállítás megtekintése kapcsán a következő témákban
várnak rajzokat:

Élet a kőkorszakban
Paraszti munkák a XX. században
Legkedvesebb múzeumi tárgyam.
A rajzokat 2005. április 15-ig lehet beküldeni a Jantyik Mátyás Múzeum Békés. Széchenyi tér 4.
postacímre, illetve személyesen leadható i Galériában is. A rajzokból rendezett kiállítás
megnyitója, illetve a nyertesek köszöntése 2005. május 14-én, szombaton lesz a Galériában. A
rajzpátyázatról bővebb információ kérhető a Galériában, illetve a 411-943-as telefonszámon.
-

-
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