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Ké~viselő-testületj ülésről
Május 28-án soron kívüli testületi ülés volt a
Városházán, melyet pályázatok beadási határide
je indokolt.
Május 15-ig lehetett beadni a Belügyminiszté
riumhoz azt a kistérségi társulásoknak kiírt pá
lyázatot, melyen közös feladatok kistérségi Szin
tű ellátását támogatják, ösztönzik. A Békési Kistérségi Társulás 10 tagtelepülése a jövőben és
sikeres pályázat esetén közösen kívánja megol
dani a központi orvosi ügyelet, gyermekjóléti
alapellátási, illetve szociális alapszolgáltatási
feladatit. Ezen kívül a belső ellenőrzés, közokta
tási intézményi, szakszolgálati feladatokat szin
tén kistérségi szinten tervezik megvalósítani.
Mindezt elősegítheti a kistérségi társulás szerve
zetének felállítása, a közös űgyintézéshez szúk

séges humán és tárgyi feltételek biztosításával,
amit szintén tartalmaz a pályázat. Fenti feladatok
megvalósítása érdekében közel 80 millió forint
elnyerésére nyújtottak be pályázatot.
Testületi döntés alapján a Dél-alföldi Regio
nális Tanácshoz nyújt be az önkormányzat pá
lyázatot, a szeptemberi Madzagfalvi Napok tá
mogatására, valamint szúnyoggyérítésre. Az idei
évi városi költségvetésben több mint 3 ~nillió
forint került elkülönítésre utóbbi célra. Ebből 4
légi- ás földi gyérítés valósítható meg, melynek
időpontjáról az ANTSZ megbízott szakember
dönt, a csípésszámok alapján. Fenti összeghez
további 3 millió forintos támogatást pályáz meg
az önkormányzat.

Virágosítás közterületeken
Több mint 10 fajta, csaknem 14ezer tő színes,
Kellemes városképet biztosító virágot ültetnek ki
i napokban Békésen. A fajták kiválasztásánál
5gyelembe vették a nyári magas hőmérsékletet,
gy szárazságtűrő fajok, fajták alkotják nagy szá
~alékban a zöldterületi virágágyak növényanya
A leggyakoribb növények: nebáncsvirág,
~uxia, kokárdavirág, kána, Helicrisum, díszMvek.
\z idei évben először kerülnek kiültetésre
~oleus hibridek, középméretű, Új fajta petúnia,
;umós begónia.
A különböző színű, méretű és látványú virá
;ok elhelyezése a legnagyobb mértékben virág-

ágyásokban történik, ás az elmúlt évben beszer
zett virágtartókat ismét kihelyezték. A földön
elhelyezett, közel 1,2 méter magas henger alakú
virágtartók mellett hasonló magasságú fa virágládákat helyeznek el a gyalogos és kerékpáros
forgalom elválasztására.
Az önkormányzat parkfenntartási feladatokra
valamivel több, mint 38 millió forintot különített
el az idei évi költségvetésében. Ebből a közterü
let-fenntartás’ szerződés szerinti összege 29,5
millió, fák, növények (elepítésére 5 millió, parkrendezési tárgyakra 3 millió forintot tudnak for
dítani a városban. A virágosítás a közterületfenntartási
szerződés
alapján
történik.
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mail címen, illewe postal úton a Polgármesteri
Hivatalnak címezve hagyomái~yos levélben.
Jelentkezéskor az alábbi információkat
szükséges megadni: vállalkozás neve, címe’
telefon-, faxszáma, nyitvata~ási ideje. Igény
szerint maximum fél oldal terjedelemben
bemutatkozás: a vállalkozás rövid tötténete,
tevékenységi
köre,
termékei/szolgáltatásai’
Jelenikezési határidő2005.június 20.
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aÉflsi NYÍLT NAPOK
2005 JÚNIUS 25-ÉN, SZOMBATON
14,00-17,00 ÓRA KÖZÖTT A
:
TÁJ}{ÁZBAN
(Békés, Durkó u.)
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szakember vezetésével mindenki
B7r~KOÉ,S
kipróbálhatja a múzeumi, régészeti munkák során alkalmazott
CSEREPRAGASZTAST
foglalkozás alkalmával készített cserepek festésére is mód nyílik.
A rendezők minden szükséges alapanyagot biztosítanak.
A RENDEZVÉNYEN VALÓ RÉSZVÉTEL INGYENES’

XJCIx. BÉKÉS-TARMOSI ZENEI NAPOK
A Békés-tarhosi Zenei Napok 2005-ős
programjainak vezérmotívuma Bartók Béla
művészete,
emlékezés
halálának
60.
évfordulójára.
2005-ben
a
zenei
napok
nyitóhangversenye, a JM Vonószenekarj tábor
vésztő-mágori szabadtéri hangversenye és a
Kórustalálkozó műsora tiszteleg Bartók Béla
emléke előtt. A nyitóesten, Június 19-én
felhangzik a Magyar képek című zenekari
darab, és az itt élő nemzetiségekre utaló Négy
szlovák népdal című kórusmű. A nyitóest
szólistája a Párizsban elő Krausz Adrierm
zongoraművész, aki a hazai zongoraversenyek
történe’~ben 1984-ben lett tarhosi nagydíjas,
majd európai és amerikai versenygyőzelmei
után bejárta az egész világot.
A Bartók-évfordulóhoz kapcsolódnak a
magyar népművészet értékeit bemutató
társprogramok, így; az „Egy hazában” című
népviseleti babakiállítás Zarkóczy Miklósné
népi iparművész alkotásaiból, a Békési
Galéria nagytermében június l9-szeptemer
10-ig, népi iparművészeti kiállítás Kocsor
Imréné helyi népi iparművész, kosárfonó

mester
műveiből
a
Békési
Galéria
kamaratermében június 21
szeptember 10ig,
és
különböző
helyszíneken
néptáncbemutatók a művészeti iskola néptánc
együttessé fejlődött fiataljaival Sztankó
Károly művészeti vezetésével.
Ujdonságnak számít a sorban a fiatalok
számára csábító Jazz-klub a Művelődési
Központ kápolnatermében június 22-én, ahol a
budapesti Oláh-kvartett egyéni hangvételű
játékát élvezheti a hallgatóság.
Ugyancsak fiatalokat, ám a legkisebbeket
szólítja meg Fekete István: VUK című darabja
Békésen, a Múzeum téren június 24-én
délután a budapesti FABULA Bábszínház
előadása.
—

A zenei napok célja: maradandó
élményeket
nyújtani,
ismeretterjesztési
missziót teljesíteni, felhívni a figyelmet a
kultúra
értékeire,
teret
adni
fiatal
tehetségeknek, innen elszármazott vagy itt élő
művészeknek,
a
kurzusokon
neves
szakemberek irányításával Segíteni a fiatalok
és a pedagógusok szakmai továbbképzését.

Városházi Krónika. Megjelenik havonta. Kiadja: Békés Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala. Cím: 5630
Békés, Petőfi u. 2. Tel.: 66/411-011. lnternetcjm: www,bekesvaros.hu E-mail cfm:varoshaza®bekesvaroshu Felelős
szerkesztő: Molnárné dr. Tarkovács Márta címzetes föjegyző. Lapzárta: minden hónap utolsó keddjén, 12,00 óra.
Nyilvántartási szám: 75.998-1997. Terjeszti: Magyar Posta Rt., Békés. Készült úirafelha~znMt n~nirhM n TvPfl n,
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Városházi Krónika

2005. június

Muzsikáló

BÉKÉS-TARHOS

.

XXIX. Zenei Napok 2005. június

17. július 6.
-

Felix ívó rendezvények
Békés-tarhosi hirharang ~

Ünnepi térzene, fanfár
Toronyzene, fanfár *
Piac téri muzsikák *

JUNIUS ii. szombat 16 óra Békéscsaba, Jókai Színház előtti tér
17.30 Békéscsaba, CSABA Center
12. vasárnap Ii Óra
Gyula, Várrúrdő parkja

*

19. vasárnap 10 ára
19. vasárnap 18.30
21. kedd 9 óra

Békés, Széchenyi tár
Tarhos, Zenepavilon
Békés, Piac tér

19.
20.
22.
24.

Tarhos, Zenepavilon
Békés, Városháza
Békés, Miiv. Központ
Vésztő-Mágor

liongversenyek
NYITÓKONCERT Beethoven Schumann, Bartók,nűvei
FuVOLAS KAMARAEST *
OLAH-KVARTETT JAZZ-KLUBJA *
IFJU TEHETSEGEK SZABADTERI ESTJE
‚-I JA-I Vonószene kor’ tábor vendégszereplése

vasárnap 19 óra
hétfő 19 óra
szerda 20 óra
péntek 19 óra

Esónap Június 25. szombat 19 ára ugyanott

FUVOLAKURZUS ZAROKONCERTJE
25. szombat 19 ára
Tarhos, Zenepavilon
JM VONOSZENEKARI TABOR ZAROHANGVERSENYE 26. vasárnap 19 óra
Tarhos, Zenepavilon
SZOKOLAY BALÁZS KAMARAESTJE Farkas Erzsé hei-ének 30. csütörtök 19 óra
Békés, Müvészeti Iskola
KÓRUSTÁLALKOZÓ Bartók emlékére *
JULIUS. 1.péntek 16 ára
Tarhos, Zenepavilon
FAGOTT-KURZUS ZAROHANGVERSENYE *
2. szombat 16 óra
Békés, Művészeti Iskola
ZENESAHITAT *
2. szombat 19 óra
Békés, Baptista imaház
UNOKAK KONCERTJE *
3.vasárnap 10 ára
Békés, Művészeti Iskola
ELEKES ZSUZSA és A MAGYAR KÜRT-KVARTETT ESTJE 3. vasárnap 19 óra Békés, Református templom
NEMZETKÖZI KÜRTKURZUS ES ZENEI NAPOK
ZÁRÓHANGVERSENYE
JÚLIUS 4. hétfő 19 óra
Tarhos, Zenepavilon
—

Kísérő’ programok
NEPVISELETI BABAKIÁLLÍTÁS

JÚNIUS 19. vasárnap 10,30

*

NEPI IPARMUVESZETI KIALLITAS *
NEPTANCBEMUTÁTO Hopp ide. tisztán!
—

KI NYER MA? —aMP zenei vetélkedője *
FABULA BABSZINHAZ gyermekműsora

—

*

Békési Galéria

21. kedd 16 óra
23. csütörtök 18 óra

Békési Galéria
Békés, Múzeum tér

24. péntek 12.40
24. péntek I? óra

Békés Városi Könyvtár
Békés, Múzeum ter

Eső esetén a Békés Városi Múvelődési Központban

VUK

..

BEKES.TARHOSI BARÁTI KOR közgyúlése

Es6 esetén a Békés Városi Művészeti Iskolában

JULIUS 2. szombat II ára
3. vasárnap II óra

Tarhos, Zenepavilon
Békés, Művészeti Iskola

JM VONOSZENEKARI TABOR ES KURZUS
FUVOLAKURZUS

JÚNIUS 19-26.
JUNIUS 17-25.

Békés, Művészeti Iskola
Békés, Műv. Központ

FAGOTT-KURZUS
KORÖSI NYÁRI AKADEMIA ENEK-ZENE
SZEP MAGYAR BESZED
TANARI TOVABBKEPZO TANFOLYAM
NEMZETKÖZI KÜRTKURZUS

JUNIUS 27-JULIUS 2.
JUNIUS. 29-JULIUS 6.
JÚNIUS 29-JULIUS 6.

Békés, Művészeti Iskola
Békés, Művészeti Iskola
Szegedi Kis István
Református Gimnázium
Békés, Műv, Központ

•

Koszorúzás

Táborok, továbbképzések
‚

-

JUNIUS 26~JULIUS 4.

A t-gal jelölt rendezvényekre a belépés díjtalan.

Információ, jegyelővétel:
A hangversenyekre belépőjegyek 400 és 500 Ft-os áron válthatók:
Városi Művelődési Központ, Békés, Jantyik u. 23—25. T/F: 66/411—142
E-mail: bekesikulttlra@alfold.net
Városi Alapfokú Művészeti Iskola, Békés, Petőli a. 1. T/F.: 66/411—819
E-mail: bekesizeneiskola@nap.szalfl.hu
Filharmónia Kht., Békéscsaba, Andrássy út 24-28.T: 66/442-120
E-mail: filharmonia~mail.globonet.hu
A zenei napok hangversenyeire külön buszok indulnak Tarhosra
Békés, Katolikus templonitól 18 órakor és 18.30-kor, majd koncertek után vissza.
Támogatók: Európai Unió, M. o., NKOM, NKA, GYISM, Jeunesses Musicales, Music Hello,
Filharmónia Kht., Békés Megyei Népújság KR., Optigép Kft., Agrin’till Rt., Torony Rádió, Békés
—

