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Időközi önkormányzati választás
Békés Város Helyi Választási Bizottsága az
IDŐKÖZI HELYI ÖNKORMÁNYZATI
KÉPVISELŐ-VÁLASZTÁSRA
NYILÁNTARTÁSBA VEUB a

A jelöltekre 2005. április 10-én, reggel 6
órától este 19,00 óráig lehet szavazni a 9. szá
mú választókerületben. Szavazóhelyiségek: 17-es
szavazókör: Epreskerti Ovoda, Móricz Zsig
mond u. 44., 18-as szavazókör: Művelődési
Központ kisterme, Jantyik Mátyás u. 2 1/25.

9. számú egyéni választókerületben induló alábbi
A Szavazatszámláló Bizottság előtt a választópolgárnak személyazonosságát és lakcímét iga
zolnia kell.

JELÖLTEKET:
MUCSI ANDRÁS
FIDESZ Magyar Polgári Szövetség
Magyar Kereszténydemokrata Szövetség
Jobboldali Összefogás Békésért Polgári Kör

Mozgóurnát a szavazás alkalmával is lehet
igényelni, a következő módokon:
a szavazás napja előtt a Polgármesteri I-li
vatal Okmányirodájában, illetve
a szavazás napján a Szavazatszámláló Bi
zottságokiiál kérhet, a mozgásában korlá
tozott választópolgár lakására mozgóur
nat.
-

-

DR. PÁSZTOR GYULA
Békési Ipartestület

Képviselő-testuleti ulésról
A március 31-i testuleti ules fo napirendi
pontjai között szerepelt a Varosi Rendorkapi
tányság 2004. evi tevekenysegeról szolo besza
w olo
Az ules elejen elhangzott tajekozatoban sze
repelt, hogy marcius 17-20-a kozott kerult meg
rendezesre a HUNGEXPO teruleten a XXVIII
UTAZAS 2005 Nemzetkozi Kiallitast, amely
nek hazai díszvendége Békés megye volt. A kö
zel 250 m2 --es megyei standon városunk iS m2-

en mutatkozott be, GyergyószentmikÍóssal közö
sen.
A sikeres, sok érdeklődőt vonzó kiállításra új
városi kiadványok jelentek meg a testvérváros
turisztikai kínálatát bemutató prospektusok mel
lett. A Madzagfalvi Túrák sorozat kerékpáros,
vízi-, illetve gyalogos túraleirásai, illetve na
gyobb rendezvényeink mellett a Körösök Völgye
Natúrpark kiadványait is megjelentek a városi
standon.
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A testület döntött a sportegyesületek’ első.
félévi
támogatásának
mértékéről
Az
önkormányzat az idei évben a versenysport
egyesületek. szakosztályok támog’atására 14
millió 730 ezer forintot tud fordítani. Az ‘első.
félévi támogatások mértéke sportáganként:
asztalitenisz: 2 millió forint, ökölvívás: 345ezer
forint. súlyemelés: 79 ezer forint, sakk: 210 ezer
forint. lövészet: 06 ezer forint, kajak-kenu: 962
ezer forint, atlétika: 400 ezel; forint,
labdarúgás:l millió 850 ezer forint, Afész SE:
550 ezer forint, férfi kosárlabda: 550 ez& forint,
női kézilabda: 313 ezer forint. (A Békési Férfi
Kézilabda
Klub
tárnogatásáról
nem
a
sportegyesületek támogatásai között döntött a
testület,
hanem
a
városi
költségvetés
elfogadásakor.)
A testület beszámolót hallgatott meg a 2004.
dvi önkormányzati adózás tapasztalatairól,
valamint a város Fogyatékosügyi Progtamjának
végrehajtásáról. Az utóbbi programtól leginkább
azt a szemléletváltást várja el az önkormányzat,
amely értelmében a társadalom tagjai,
szervezetei, és az állami szervek oly módon
végzzék tevékenységüket, hogy az a fogyatékos
emberek teljes társadalmi egyenjogúságához
vezessen.
A program alapelveinek érvényre juttatása
elősegíti azt, hogy a fogyatékos személyek a
társadalom és a helyi közösség. egyenrangú
tagjai legyehek, és az alapvető emberi jogok az
ő tekintetükben is érvényesüljenek’ A program
keretein
belül
megalakult
a
városi
l’:ogyatékosügyi Tanács, melynek tagjai az
érdekképviseleti
szervek :. által
delegált
szQmélyek és a sérült emberekkel foglalkozó
intézmények szakemberei. Az elmúlt ‚években
több, pályázati forrással kiegészített beruházást
valósitott meg az önkormányzat a fogyatékosok
l1)tegrac’oJ anak elosegitese erdekeben Tobbek
.

.

‘

.‘

.

‘
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között a támogató szolgálat részére iroda
kialakítása és mikrobusz vásárlása történt meg.
valamint 2005-ben a Kossuth u. 11. szám alatt
kialakításra kerül a fogyatékosok nappali
intézménye.
Az egyéb előterjesztések között tárgyalta a
képviselő-testület a környezetterhelési. illetve a
talajterhelési díj mértékét is. Mindkét di
fizetéséről törvény rendelkezik’ amelyek a
vízfogyasztással
vannak
kapcsolatban
Környezetterhelési díj mértéke 2005-ben
azoknál
az
ingatlanoknál,
amelyek
rácsatlakoztak a szennyvízcsatorna-hálózatra 3
Ft/m3 -t,
szippantásos
szennyvíz után
köbméterenként 6,75 Ft-ot kell fizetni’
Talajterhelési díjat csak azoknak kell fizetniük,
akik nem kötötték rá szennyvízelvezetésüket a
csatornahálózatra’ A fizetendő talajterhelési díj
alapjául szolgáló vízmennyiség csökkenthető a
locsolási célú vízmennyiséggel. A testület által
elfogadott helyi rendeletmódosítás~al lehetővé
vált, hogy a havi 4 m3-t meg nem haladó
vízfogyasztás esetén nem kell talajterhelési díjat
fizetnie az ingatlantulajdonosnak’
A város idei évi költségvetésében I millió
forintot különítettek el helyi értékvédelem alan
álló épületek külső homlokzatának szakszerü
felújításának támogatására. A kiírásra 7 pályázat
érkezett. A testület a Kossuth u. 12’ szám,
illetve a Csíkos u. 23’ helyreállítására 60-60
ezer forintot, a Petőfi u. 16’, Irányi u. 16’
felújítására 80-80 ezer forintot ítélt meg. A
Szarvasi u’ 15. szám alatti, műemléki védelem
alatt álló épület felújítására 180 ezer’ a helyi
védelem alatt álló Szánthó A. u. 2. szám alatti
épület 260 ezer forint támogatásban részesült.
A műemléki védelem alatt álló református
templom
felújítási
munkálatait jelenlegi
döntésével, további 280 ezer forinttal támogatta
az önkormányzat

Ingyenes elszállítás
Tápasztalatok alapján az utóbbi időben a
Város több ‘területén (zsilipek, gátoldalak
környékén) egyre gyakoribb az állati hullák
illegális’ elhelyezése. Az állati tetemeket. a
Dögtőlepen lehet elhelyezni, ‚amely naponta
7,00-14,00 óra között tart nyitva.: ‘Akik nem
tudják kiszállítani a’ dögöke.t, jelezzék
.

‘

elszállítás,i
igényüket
munkaidőben
a
Piacfelügyeletnél a 411-011/183-as mellékű
számon, ‚illetve munkaidőn kívül Kovács
Sándorné Piacfelügyelct vezetőnél a 06/70-4590734-es mobilszámon. Az állati hullák
ártalmatlanítása,
illetve
szükség
szerinti
elszállítása ingyenes.
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Rendőrségi beszámoló

:

Legü~óbbi testületi ülésen számolt be a
Városi Rendőrkapitány 2004. évi munkájáról
Ladányi Zoltán r. alezredes. A beszámolóban
kitért a Város közbiztonságának helyzetére, a
közbiztonság érdekében tett intézkedésekre és
az ezzel kapcsolatos feladatokra, arra a
munkára, erőfeszítésekre, amelyet azmak
érdekében végeztek, bogy a város lakosai
biztonságban élhessenek.
A
bűnügyi
helyzettel kapcsolatban
elmondható, hogy Békésen az ismertté vált
bűncselekmények
száma
minimálisan
változott: a 2003. évi 604-ről 2004. évre 594re csökkent. Továbbra is megállapítható, hogy
a Békési Rendőrkapitányság illetékességi
tcrülete a kevésbé fertőzött területek közé
tartozik.
A bűncselekmények főbb jellemzői az
elmúlt
évben:
személy
elleni
bűncselekmények vonatkozásában a 2003. évi
20 bűncselekményről 28-ra emelkedett, ezen
kategóriához tartozó szándékos testi sértés az
előző
évhez
viszonyítva
7-ről
21-re
emelkedett. A házasság, család, nemi erkölcs
elleni bűncselekmények száma 18-ró! 12-re
csökkent
2004-ben,
és
a
gazdasági
bűncselekmények száma is csökkent 31-ről 7re.
Továbbra is külön említést érdemelnek a
vagyon elleni bűncselekmények, melyek
vonatkozásában 2004. évben enyhe mértékű
csökkenés mutatható ki. Míg 2003-ban 290
vagyon elleni buncselekmeny volt, addig
2004-ben ez a szam 243-ra merseklodott Ezen
belul a jellemzo buncselekmenyek az alabbiak
szerint alakultak lopas I 34-rol 156-ra, az un
betoreses lopas 23-rot 29-ra, ezen belul a
lakasok serelmere elkovetett betoreses lopas 7ről 13-ra emelkedett, míg az üzletek sérelmére
5-ről 3-ra csökkent,
A téma kapcsán elhangzott: nagyon
fontos, bogy a különböző jogsértésekről
minél hamarabb értesítsék a Rendőrséget.
Lehetőleg azonnal, illéh’e rövid időn belül
jelezzek a lakosok, baittulajdonosok, stb a
jogserto inagatartast, ne masnap, vagy tobb
nap
elteltével,
mivel
ez
úágyban

megnehezíti a felderítést, az elkövetők
elfogását.
A
közbiztonság
érdekében
végzett
rendőrségi tevékenység kapcsán szerepelt a
beszámolóban,
hogy
kiemelt
figyelmet
fordítottak a látható rendőrséggel kapcsolatos
program megvalósítás4ra, a közösségi rendőri
szemlélet kőzterületi szolgálat ellátások során
való teljesülésére.
A 2004-es évben is nagy hangsúlyt fektettek
a reagálóképesség fenntartására, valamint annak
lehetőség
szerinti
növelésére,
s
ezzel
összefüggésben a közterületi szolgálat által
kifejtett
prevencióra,
amelyet
a
szolgálatvezénylésben rejlő tartalékok optimális
kihasznalasaval kivantak biztositani
Békés város területén 2004. évben 70
szemelyi serulessel jaro kozuti kozlekedesi
baleset kovetkezett be, melyek kozul 49
konnyu, 19 sulyos serulessel jart, illetve 2
halálos volt. A fentiek alapján a 2003. évben
regisztralt 6l-hez kepest 14,8 %-os novekedes
figyelhető meg.
A balesetek gyakoribbá válását a lakosság
jarmupaikjanak
dinamikus
emelkedesevel
osszefuggo nagyobb forgalomsuruseg mellett
az
illetekessegi
terulet
kozutjainal’
igenybevetelet es allapotat erinto valtozasol’
okoztak
A 47-es főúton észlelhetően növekedett
mind a személy-, mind a teherforgalom, amely
te~rmészetesen a balesetek közutakra vetített
megoszlásában is megmutatkozik.
Jelentősen növekedett 2003. évhez képest az
elsőbbség meg nem adásából és a kanyarodási
szabál5’ok
megszegéséből
bekövetkezett
balesetek szama, mig csökkent a gyorshajtas
részatánya (feltehetőleg a 2004. évben
végrehajtott
nagyszámú
sebességmérések
preventív hatásának köszönhetően).
A
testületi
ülésen
niegjelent
Dr.
Gyurosovics József, megyei főkapitány, aki
örömét fejezte
ki,
hogy Békésen
a
kapitányváltás nem jelentett törést a jó
színvonalú munkában, és a megflatalodott
&llomány eleget tud tenni a lakossági
elvarasoknak
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Forgalmi rend változás
Az önkormányzat, illetve a 47. számú
[öutat kezelő Békés Megyei Kőzútkezelő KM.
forgalmi rend változást vezetett be Békés
városközpontjában.
A 47-es számú főútra való felhajtás
rendjében történ változások:
a Piac tér felől a főútra csak jobbra
kanyarodva lehet felhajtani, illetve
a Karacs Teréz utcáról a főútra csak
jobbra kanyarodva lehet felhajtani.
További változások a kanyarodási
szabályokban:
-

-

:

a Kossuth út felől a Széchenyi tér felé
haladva new lehet balra fordulni a Karacs
Teréz utcára,
Vésztő
felől
érkezők,
nem
kanyarodhatnak nagy ívben a Piac térre.

-

-

A Városi Rendőrkapitányság felhívja a
közlekedők figyelmét, hogy a forgalmi rend
változással kapcsolatos türelmi idő lejárt. a
közlekedési szabátyok megsértőit helyszíni
bírsággal sújtja.

HuHadékelszáHítás
Lassan beköszönt a tavaszi munkák ideje,
ezért a kerti munkákkal kapcsolatban felhívjuk
a lakosság figyelmét arra a tényre, hogy a
jelenlegi jogszabályok szerint hulladékok nyílt
féri ége/ése és háztartási tüzeló’berendezésben
történő egetése tilos! (Kormányrendelet alapján
magánszemélyeket
100 000
forintig,
vállalkozásokat
300 000
forintig
lehet
büntetni.)
Lakossági bejelentések alapján már a
mostani időszakban is előfordultak hasonló
égetések, amelyek füstje környezetszennyező
és zavaró a környéken lakók számára. Ezeknek
a hulladékoknak csupán az összegyűjtésére kell
ügyelnie az ingatlantulajdonosoknak, az

elszállításról a Saubermacher Hulladékgyűjtő
KR. gondoskodik.
Ezért kérjük a Lakosokat, hogy ezeket a
hulladékokat zsákba téve szemétszállításkor
helyezzék ki, amiket a többi hulladékkal együtt
elszállítanak. Egy-egy szállítási napon, még 1
zsákot helyezhetnek el a szeméttárolók mellett.
amelyeket díjmentesen szállítanak el.
Egyben a Saubermacher KR. kéri a
Lakosokat, bogy a szemétszállítási napokon
6,30 óráig helyezzék ki a szeméttároló
edényeket az utcára, mivel ekkor indul naponta
a begyűjtés. A kukák idöben történő
kihelyezésével biztosított, hogy minden
hulladékot elszállítanak.

Patkányirtás
A város patkánymentesség fenntartási
munkáit a Bogár Mérnökség Bt. végzi az idei
évtől, amely cég közbeszerzési eljáráson nyerte
cl a tevékenység végzését. A mérgek
kihelyezésének
ütcmezésében,
módjában
változás nem történt, az idei év első
patkánymentesítési munkálatait április második
felében kezdik el.

a
A
patkányfertőzés
bejelentését
Polgármesteri Hivatal Információs Irodájában
és a Kossuth utcai benzinkúttal szembeni,
egyállásos autómosó üzletében lehet megtenni.
Az első igényléseket 2005. április 15-ig várják.
majd azt követően folyamatosan léhet jelezni
az igényeket.

Hint etrué ny
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.
Jelentkezési határidő:
2005. április 15. péntek, 12,00 óra.
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»Első személyazonosító igazolvánj”
Tájékoztatjuk azokat a Szülőket, akiknek
gyermeke ez évben tölti be a 14. életévét, hogy
a gyermekek első személyazonosító igazolvány
iránti
kérelem
benyújtása
céljából
a
Polgármesteri
Hivatal
Okmányirodájában
(Békés, Petőfi ii. 2.) személyesen. legkésőbb ez
év december 31-ig jelenjenek meg.
Az ügyintézéshez a következő okiratok
szükségesek.
születési anyakönyvi kivonat
új anyakönyvi kivonatot nem kell kérni, az
Okmányiroda elfogadja az eredeti születési
anyakönyvi kivonatot;
amennyiben
az
eredeti
születési
anyakönyvi kivonat elveszett, akkor Új
anyakönyvi kivonat a születés helye
szerinti
Polgármesteri
Hivatal
Anyakönyvvezetőjétől
illetékmentesen
kérhető;
-

-

személyi lap (amely tartalmazza a
személyazonosító jelet, személyi számot)
vagy lakcímigazolvány;
ha sem személyi lap, sem lakcímigazolvány
nincs, akkor ennek hiánya nem akadályozza
az ügyintézést.
Az okmányhoz szükséges fényképet helyben.
az Okmányirodában készítik el, ezért külön
fényképet nem kell hoznia a gyermeknek.
Adatlapot vásárolni nem kell, azt az
okmányiroda a kérelem benyújtásakor állítja
elő.
Az idei évben 14. életévét betöltő’ gyermekek
esetében, amennyiben ebben az évben nem
nyújfják be kérelmüket az igazolványra, 1 500
forint illetéket szükséges megj~zetniüIc Az
eUárás abban az esetben Szintén illetékköteles,
ha a gyermek útlevéllel rendelkezik. Ha a
gyermeknek nincs érvényes útlevele, az eljárás
iHetékmentes.
-

-

Okmányiroda tájékoztatója
Az Illetéktörvény változása miatt 2005.
március
31-ig
van
lehetőség
az
Okmányirodákban
az
illetékbélyeg
elfogadására, ezt követően készpénzátutalási
megbízáson (csekken) lehet az eljárás illetékét
leróhi. Az Okmányirodában is az illetéket
készpénz-átutalási megbízáson (csekken) kell
megfizetnie az ügyfeleknek, az alábbialmak
megfelelően: a csekket az ügy szerint illetékes
okmányirodai munkatárstól lehet átvenni,

melyet a postán kell befizetni. A csekk
feladóvevényét
vissza
kell
hozni
az
ügyintézőnek, aki azt a kérelemhez csatolja.
Figyelem! Az iHeték befizetéséről számlát a
postán tehet kérni.
Ha kérdésük merül fel, forduljanak
bizalommal az illetékes ügyintézöhöz. mivel a
tévesen kitöltött csekkék miatt rosszul
megfizetett illetékek összegének visszautalása
hosszadalmas.

Adózok figyelmébe

.

Tájékoztatjuk a tisztelt vállalkozókat,
őstermelőket. gazdálkodó szervezeteket, hogy a
2004. évi iparűzési adóbevallás beadási
határideje: 2005. május 31.. Az adókülönbözet
megfizetésének határideje szintén ez az
időpont.
Talajterhelési
díj
fizetésére
kötelezetteknek a 2004. II. félévi bevallási és
fizetési kötelezettségüknek 2005. április 30-ig
kell elegct tenniük. A nyomtatványok az
érintettek részére postai úton kiküldésre
kerültek.
Kommunális adónál ingatlan adás-vétel
~—

és öröklés esetén a változást 15 napon belül
jelenteni kell az adócsoport 25. számú
irodájában.
Tájékoztatjuk
a
tisztelt
gépjármű
tulajdonosokat, hogy a tulajdonosváltozást 15
napon belül
az adás-vételi
szerződés
bemutatásával jelezzék az Okmányirodában.
Amennyiben sem az eladó, sem a vevő ezen
kötelezettségének nem tesz eleget, az Új
jogszabályi változás alapján az adás-vétel
bejelentésének évében még az eladó köteles
megfizetni a gépjárműadót!

6. oldal
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Ebzárlat
Békés Város teljes közigazgatási területére
2005. április 10-től
május t-ig „rókák
veszettség elleni immunizálása” miatt teljes
községi zárlatot rendelt cl a Békés megyei
Allategészségügyi és Elelmiszer Ellenőrző
A Ilomás Főállatorvosa.
—

Az ebzárlat ide/e alatt:
1.! Tartási helyén minden kutyát és macskát
elzarva, tlletoleg kutyat megkotve kell tartani
Ugy. hogy más állattal vagy emberrel ne
érintkezhessenek.
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 szájkosárral szabad kivinni.
Pásztorebeket is csak szájkosárral ellátva
szabad állatok őrzésére alkalmazni.
4.! A települési önkormányzat köteles az
ebzárlat idején szabadon talált kutya és macska
befogása és állami kártalanítás mellőzésével
történő leölése iránt intézkedni.
Az cbzárlat feloldásra kerül, ha annak
időtartama alatt a településen veszettséget Vagy
veszettség gyanúját kutyán, macskán, vagy
vadon élő állaton újból nem találnak.

KSH összeírás Békésen is!
A Központi Statisztikai Hivatal a népesség
személyi, családi és lakásviszonyairól részleges
összeírást hajt végre. A népesség ≤zemélyi,
családi és
lakásviszonyainak összeírása
kötelező. Az adatfelvétel célja, hogy pontos
képet adjon a legutóbbi életben végbement
változásokról.
Az osszeiras 2005 aprilis 1-21 kozott
történik. Az érintett településeken, így Békésen
is csak a lakások, illetőleg a népesség egy
részét
mindössze 2 százalékát
veszik
számba. A szükséges adatokat két lcérdőív
(Lakáskérdőiv, Személyi kérdőív) kitöltésével
—

írják össze számlálóbiztosaink.
Az összeírást erre a célra kiképzett
számlálóbiztosok hajtják végre, akiknek
munkáját területfelelősök
ellenőrzik.
A
számlálóbiztosok és
területfelelősök az
összeírás időszakában hivatalos személynek
minősülnek,
amelyet
névre
szóló.
igazgatóságunk pecsétjével ellátott igazolvány
tanúsít.
A kérdésekre adott válaszokat a KSH
minden esetben bizalmasan, a vonatkozó
törvények előírásainak megfelelően kezeli és
csak statisztikai célokra használja fel.

Rajzpályázat gyerekeknek
A BM Országos Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság két témában raj.zpályázatot
hirdet. Ha énfelnőtt volnék” címmel vers- és
prózaíró pályázatot hirdet általános iskolás
diákok részére. Témája: hogyan cselekednének
a
környezetük,
családjuk,
társadalmuk
védelméért,
hogyan
cselekednének,
ha
„katasztrófavéde{misek” lennének. A versek
korlátlan terjedelműek lehetnek, a prózai
művek terjedelme max. 15 ARt-es oldal, műfaji
korlátok nélkül (ph: mese, képeskönyv, esszé,
képregény, esettanulmány);
Ez a ml történetünk” címmel helytörténeti
pályázatot hirdet általános és középiskolás
csoportok részére. A város polgári védelméhez,
„

:

„

tűzoltósághoz kapcsolódó munkáját. emlékeit,
„történelmét” lehet feldolgozni.
Pályázni lehet: olyan pálya~űvekke1,
melyekben fotók, leírások, riportok, kutatások
kreatív, komplex anyagokként állnak össze. p1.:
albumok, multimédiás feldolgozások / fUmek,
hanganyagok !‚ életutak, naplók, helytörténeti
gyűjteményekben kutatómunka.
Pályázatok leadásának határideje: 2005.
május 13. A pályaműveket a Polgári Védelmi
Iroda (Békés, PetőE u. 4.) gyűjti. A pályázókra
értékes nyeremények várnak.: A díjak átadására
a Katasztrófák Csökkentésének Világnapján
kerül sor.

Városházi Krónika
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Békés Város K~pvise1ő-testüiete tisztelettel
meghívja Önt Békés várossá nyilvánításának
32, évfordulója alkalmából rendezett

UNNEPI TESTULETI ULÉSÉRE
2005.

április 15-én,’ pénteken io~oo’órakor
a Békés Váro~í Művelődési KKözpontba
(Békés, JantytkM

U

23-25)

PROGRAM:
Ünnepi köszöntőt mond:•

Pataki István, polgármester
:
Kitüntetések átadása (Békés Városért végzett tevékenységért)
Unnepi műsor
Színházi előadások
2005. április 23-án, szombaton 15,00 órától
Baranyi Ferenc A lana/c veil tnennyas5zony
cimu vasan komediat mutatja be a Varosi
Művelődéúi
Kö~pontbán
Nyugdijas
Színjátstóköi~ ~ia1anzint Horváth Rzuto’f prímás
és cigányzenekara. A ‘darabot betai~ította:
Poc~aji Ildikó.
Belépőjegy; 300.- Ft/db. Jegyek elővételben
vasarolhatoak a Varosi Muvelodesi Kozpontban
a Nyugdíjas Házban, a Civil Házban és a
szervezőkiiél.

2005. április 18-án, hétfőn 19,00 órakor
Roht’rr Thomas: A gyilkos köztünk van című
bunugyt jatek tekinthető meg a Varosi
Művélődési Központban. A szereposztás: Mamy:
Tarsoly Krisztina mv., Chanel: Kara Tünde,
Gaby: Borbély B. Emília, Suzon: Sós Diána,
Catherine: Dohány Csilla, Augustine: Laczkó
Tekla, Louise:
Ráduly Beáta, Pierette:
Kohul. Marianna. Rendező: Seregi Zoltán.
Jegyek elővételben 1 000.- Ft/fő áron a Városi
Művelődési Központban válthatók.

‘~

Ifjúsági Napok és Majális
2005. április 28.— májusi.
Április 28. (csütörtk~k~ 18~ Városi
Művelődési Központ:
„Az én hangom” cimu enekverseny
dőntője (BeI6p~í: ‘500,- Ft)”
‚

‚

1 6,00 Amatőr egyi~ttesek bemutatója
20,00 Diakpolgarmester es Bekes varos
polgármesterének köszöntŐje
‚

‚

‚

kategória győzteseinek bemutatója
• 2Ö,3 O Republic Együttes koncertj e
Belépes dijtalan’

“

.‚

‚

20,1 Ó’ „Az én hangom” ‘énekverseny

..

Ápi’ilis 30. (szombat)
Rendezvénytér

‚

‚‚M~ju~ 1. (vasárnap) 10-17 óráig

‘

‘

Rendezvénytér

Majális
Egész napos kirakodó vásár, nonstop
múveszeti es sportbemutatok, j atekos
:

vetelkedok, sportrendezvenyek
“:

„‚i”

2005. ánnlis
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„Drogmentes hely”

—

a Városi Rendőrkapitányság ajánlásával

A Rendőrség javaslata alapján Békés Város Képviselő-testülete
szórakozóhelyeknek adományozta a „Drogmentes hely” címet:
Borozó Zenebár (Széchenyi tér 6.)
Ligetsarok (Jantyik M. u. 18.)
Frédi-Béni Kocsinája (Csabai Út)
Zsinóros Vendéglő (Ady ii.)
Jamel Café (Széchenyi tér 4.)
Omnia Presszó (Fáy a)
Kanyar Söröző (Rákóczi a)

a

következő

-

-

-

-

-

-

-

szórakozóhely,
A „Drogmentes hely” akcióban részt vehet minden, Békésen működő
lehét a Városi
amely önkéntesen csatlakozik, jelentkezési lap kitöltésével. Erdeklődni
Rendőrkapitányságon, illetve a Polgármesteri Hivatalban.

BÉKÉSI NYÍLT NAPOK
2005. ÁPRILIS 23-ÁN, SZOMBATON
9,00-12,00 óra között
az Élővíz-csatorna partjának megtisztítására, illetve a
helyileg védett természeti területen él6’ bakesó-telep
megismerésére, valamint faültetésre nyílik lehetőség.

BÉ~K°É~S

Az Élővíz-csatorna mentén élő bakcsó madarakat bemutatja Pap Zsolt, a Magyar
Madártani és Természetvédelmi Egyesület helyi csoportjának tagja.
A védett területen fák ültetésére is sor kerül, amely terület a megye 200. helyileg
védett természeti területe. A faültetést Szelekovszky László, a megyei
önkormányzat vezető-főtanácsosa vezeti.
.

Várunk mindenkit, aki környezetünk, természeti értékeink védelmét szem előtt
tartja, és tevőlegesen részt kíván venni a takarítási, fásítási akcióban.
korlátozott

A terület rnegtisztításához szükséges zsákokat, védőkesztyűt
amermyiben
mennyiségben tudnak a rendezők biztosítani, ezért a résztvevők,
tudnak, hozzanak magukkal védőkesztyűt.
A prograinon való részvétel ingyenes!

Városházi Krónika. Me~elenik havonta. Kiadja: Békés Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala.
Cím: 5630 Békés, Petőfi u. 2. Tel.; 66/411-Oil. Internetcím: www.bekesvaroS.l~~U E-mail
cím:varosháza@bekeSVaros.hU Felelős szerkesztő: Molnárné dr. Tarkovács Márta címzetes főjegyző.
Lapzárta: minden hónap utolsó keddjén, 12,00 óra. Nyilvántartási szám: 75.998-1997. Terjeszti:
Magyar Posta Rt., Békés. Készült újrafelhasznált papírból a TYPO Bt. nyomdájában 8 800
példányban. Cím: 5630 Békés, Szarvasi Út iS. HU ISSN 1419-7146.

