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Képviselő-testületi ülésről

Június 23-i soros testületi ülés fő napirendi
pontja a város munkahélküliségj helyzetéről szó
ló beszámoló volt.

Az ülés kezdetén elhangzott tájékoztatóban
szerepelt, hogy júniusban elkezdődött az új váro
si honlap készítése. A programozási feladatokat a
Prakticomp Webdesign Garfikai Kft. végzi. A
tartalomfeltöltést a Polgármesteri Hivatal mun
katársai készítik elő. A tervek alapján szeptem
berre készül el az Új arculattal, valamint tarta
lommal rendelkező városi honlap, melynek címe
változatlan, a www.bekesvaros.hu címen lesz
elérhető.

Az elmúlt hónapban több pályázatot is elbí
ráltak, mely eredményeként közel 60 millió fo
rintot útaszfaltozásra, 8 millió forintot a Jantyik
Mátyás Múzeum külső homlokzatának felújításá
ra, illetve 17 millió forintot a dánfoki gázhálózat
kiépítésére nyert a város. Utóbbi beruházás felté
tele az uszoda megépítésének is, mellyel párhu
zamosan a~ önkormányzat kezdeményezni fogja,
hogy Dánfokon társulás alakuljon a gázhálózat
kiépítésére.

A képviselők áttekintették
gyergyószentmiklósi testvérvárosi kapcsolatun
kat, valamint az önkormányzati fenntartású álta
lános iskolák dolgozói létszámát a szeptember
ben kezdődő új tanévre való tekintettel.

A testület megtárgyalta a Délkelet-alföldi Re
gionális Hulladékgazdálkodási rendszer létreho
zását célzó önkormányzati társulási megállapo
dását. A szervezetbe való belépést a testület ja
nuári ülésén támogatta, így a belépési megálla
podás tartalmát kellett most áttekintenie a képvi

selőknek. A szervezetben 83 dél-alföldi település
venne részt, melynek célja: hulladékgazdálkodás
kezelése, megoldása a térségben, leginkább uniós
források bevonásával.

A közterület igénybevételét szabályozó helyi
rendeletet módosította a testület, tekintette] arra,
hogy az utóbbi időben jelentősen megnőtt az
ingatlanok közterület felé néző homlokzatára
kihelyezett légkondicionálók száma. A berende
zés üzemeltetése közben keletkező kondenzvizet
gyakran az utcára vezették az üzemeltetők, amely
zavarta a gyalogos közlekedést. A probléma
megszüntetése végett az Új szabályozás szerint a
15 cm-nél jobban kinyúló készülékek után közte
rület használati engedélyt kell kérni. A használati
engedély kiadásával kapcsolatban létrejött meg
állapodás tartalmazza a kondenzvíz elvezetésé
nek módját is.

A Városi hulladékkezeléssel és elhelyezéssel
ismét foglalkozott a testület. Mint ismeretes, a
városi szeméttelep működési engedélyét az ön
kormányzat kérésére várhatóan másfél évvel,
2006. december 31-ig meghosszabbítják, de a
lerakott hulladék mennyiségét fokozatosan csök
kenteni kell. Ezzel párhuzamosan a
Saubermacher Kft-vel kötött szerződést is módo
sítani kell, mert a szerződéses feltételek alapve
tően megváltoztak. A testület augusztus 31 -ig
adott határidőt arra, hogy a szerződést közös
megegyezéssel módosítsák.

Az egyéb előterjesztések között döntés szüle
tett arról is, hogy szeptember 1 -től az Alapfokú
Művészeti Iskolában 40 fős amatőr néptánccso
portot indítanak.
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Békés mnnk~nélküliSégi helyzete

A képviselő-testület legutóbbi ülésén volt
napirenden a Békés Megyei Munkaügyi
Központ Békési Kirendeltségének tájékoztatója
a város munkanéiküliségi helygetéről.

A békési foglalkoztatási kistérség S
települést ölel fel, Békés városát, mint a körzet
központját,. s a környező kisebb településeket:
Tarhost, Bélmegyert, Muronyt és Kamutot. E
körzetben található a megyében regisztrált
munkanélküliek 9%-a, 1693 fő, melyből Békés
városi állandó lakóhellyel 1367-en
rendelkeznek.

A térségben nyilvántartott munkanélküliek
nemenkénti rnegosziására jellemző, bogy
nagyobb súlyt képviselnek a férfiak, de
arányunk a megyei átlagnál valamelyest
alacsonyabb, míg a nőké magasabb. Békés
városában a regisztrált munkanélküliek 52,4%-a
férfi, s 47,8%-a nő.

A békési térség munkanélküliségi szintje
kedvezően változott az elmúlt hónapokban,
ugyanakkor általános munkaerő-piaci helyzete
továbbra is a megyei átlagnál lényegesen
nehezebb. Békés városának ~unkanélküliségi
szintje is meghaladja a megyei átlagot.

Békésen a munkanélküliek 84,9%-a fizikai
munkaerő, 15,1%-a pedig szellemi, hasonlóan a
térségi átlaghoz. Ennek belső megoszlása
ugyanakkor már valamelyest eltér attól. A
regisztráltak 39,6%-a szakmunkás, 21 ‚0%-a
betanított munkás, 24,3%-a pedig segédmunkás.
A szellemi munkaerő mintegy fele, a
regisztráltak 7,8%-a ügyintéző; az ügyviteli
alkalmazottak 3,8%-ot, a vezetők, és irányítók
pedig 3,4%-ot képviselnek.

A testület decemberi ülésén kifejezte
szándékát, hogy Gyergyószentmiklóssal
testvérvárosi kapcsolatát fejleszteni kívánja.

Az első fél évi történéseket áttekintette a
testület. Ebben az évben 3 delegáció tett
Látogatást testvértelepülésünkön, amelyek célja
eltérő volt. Két út során a helyi, megyei média
munkatársait utaztatta ki önkormányzatunk,
hogy megismertessék tudósításaikon keresztül

Békésen a regisztráit munkanélküliek
ellátási formánkénti megoszlása — néhány
százalékpontos eltéréstől eltekintve — igazodik
a körzet jellemzőihez. Ennek megfelelően a
munkanélküliek 20%-a (274 fő) munkanélküli
járadékot, 48%-a (651 fő) rendszeres szociális
segélyt, 3%-a (39 fő) álláskeresést ösztönző
juttatást kap, míg ellátásban nem részesül a
regisztráltak 29%-a.

A békési térségben nyilvántartott
pályakezdők többsége -- 106 fő — Békés
városában él. Azidősebb, így az 50 éves. vagy
e rölötti korosztály aránya megyei szinten
[7,4%, míg Békés körzetében 13,5~ s Békés
városában 13,8%. A helyi arányok tehát a
megyei átlagnál kedvezöbbek.

A Békési kirendeltségre érkezett a
bejelentett munkaerőigények 7%-a, havi
átlagban 149 állásigény.

A Békés körzetében kiváltott alkalmi
munkavállalói könyvek száma legmagasabb
januárban és május hónapban volt. Az év első
öt hónapja időarányosan sokkal több alkalmi
munkavállalói könyvet váltottak, mint a
tavalyi évben, hiszen 2004-ben ez összesen
997 db. volt.

Összességében az ismertetett
~unkanéiküliségi mutatók tükrében
elmondható, hogy Békés körzete munkaerő
piaci szempontból megyei viszonylatban a
nehezebb helyzetben lévő térségek közé
sorolható, ahogy a térség központja, Békés
városa is.

a békésiekkel a Gyergyói-medence turisztikai
kínálatát. A júniusi utazás során több faipari
vállalkozásnál is látogatást tett a békési
delegáció. A faipari cégek között kialakítandó
gazdasági kapcsolatok felvételéhez jelentette ez
az első lépést.

Tervek szerint augusztus 19-től látja Békés
vendégül a gyergyói sajtó munkatársait, a város
polgármesterével együtt.

Gyergyói beszámoló
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Sportegyesületek támogatása

A Képviselő-testület legutóbbi ülésén döntött arról, hogy a versenysportban érintett városi
sportegyesüjetek milyen mértékű önkormányzati támogatásban részesülnek a II. félévben.

-~

2005. I. félévi 2005. II.
támogatás félévi

SPORTÁG . eFt-ban javaslat
eFt-ban

~-_
Asztalitenisz 2000 2000
Ükölvívás 345 345
Súlyemelés 79 79
Sakk 210 210
Lövészet 106 106
Kajak-kenu 962 962
Atlétika 400 400
Labdarúgás 1850 1850
ÁFÉSZ SE 550 550
Férfi kosárlabda 550 550
Női kézilabda 313 313

ÖSSZESEN 7365 7365

Civil szervezetek támogatása

A Civil
szervezetek
szervezetek

Kerekasztal javaslata alapján a képviselő-testület meghatározta, hogy mely civil
milyen mértékű önkormányzati támogatásban részesülnek 2005-ben. A civil
támogatási elvei alapján kidolgozott javaslat, a város idei költségvetésében

meghatározott, összesen 4 millió 330 ezer forintot juttat a városban működő civilekuek.

A Korona úti Óvoda
Alapítvány: 30 000.- Ft
Békési Gyermekmosoly
30000.-Ft Ferenc Áh. Isk. Diáksport

30000.-Ft

Óvodai szervezetek:
A játékos, tevékenység, gazdag
életért Alapítvány: 40 000.- Ft

óvoda

Gyermekeiért

Alapítvány:

Gyermekeiért

Gyermekeiért

Gyermekeiért

Mosolygó

Gyermekeiért

Iskolai szervezetek:
Aranykosár a Gyermekekért Alapítvány:
30000.-Ft
Békési Nebulók Alapítvány: 30 000.- Ft
Dr. Hepp Ferenc Alt. Isk. Gyermekeiért
Alapítvány: 30 000.- Ft
Dr. Hepp
Alapítvány: ‘

Farkas Gyula Oktatási Alapítvány:
25 000.- Ft
Szakképzésért Alapítvány: 25 Q00~- Ft
Hunyadi János Cserkészcsapat: 25 000.- Ft
Diákjainkért Alapítvány: 30 000.- Ft

Epreskerti Óvoda
Alapítvány: 40 000.: Ft
Otemető úti Ovoda
Alapítvány: 30 000.- Ft
Teleky. úti Ovoda
Alapítvány: 30 000.- Ft
Az lJjvárosi Tagóvoda
Gyermekeiért Alapítvány: 30 000.- Ft
Jantyik utcai Ovoda
Alapítvány: 40 000.- Ft

Diákszen’ezet:
Diák Onkormányzatok Békési Szövetsége:
50000.-Ft
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Kulturális szervezetek:
Alapítvány a megújuló Tarhosért: 40 000.- Ft
Békés-tarhosi Baráti Kör: 50 000.- Ft
Békési Könyvtár Alapítvány: 40 000.- Ft
Békési Muzsikáló Gyermekekért Alapítvány:
50 000.- Ft
Békési MúzeumbarátOk Köre: 40 000.- Ft

Békési Ke~kbarát Kör: 80 000.- Ft
Békési Kisgazdakör: 100 000.- Ft

Készül Békés Város új honlapja, melynek
adattartalmában létrejön egy Címtár, amelyben
ingyenes bemutatkozási lehetőséget kíván az
önkormányzat biztosítani intézményeknek,
helyi vállalkozásoknak, cégeknek, civil
szervezeteknek.

A Címtárban való inegjelenéshez
jelentkezni lehet a honlap@bekesvaros.hu

Békési
10000.-Ft

1 000 000.- Ft
Békési
700 000.- Ft

mail címen, illetve postai úton a Polgármesteri
Hivatalnak címezve hagyományos levélben.

Jelentkezéskor az alábbi információkat
szükséges megadni: civil szervezet neve,
címe, telefon-, faxszáma, foglalkozásainak
időpontja. Igény szerint maximum fél oldal
terjedelemben lehet bemutatni a szervezet
tevékenységét.

Szociális szervezetek:
Alkoholmentes Szabadidő Klub: 30 000.- Ft
Békési Cukorbeteg Eletmód Egyesület:
‘75 000.- Ft
Hajnalcsillag Nagycsaládos Egyesület:
55 000.- Ft
Békés-Lét Egyesület: 10 000.- Ft
Magyar Vöröskereszt Városi Szerve:35 000.Ft
MozgáskorlátozOttak Bm-i Egyesületének
Békési Csop.: 65 000.- Ft
Mozgáskorlátozottak Békési Városi
Egyesülete: 30 000.- Ft
Napraforgók Rehabilitációs Közhasznú
Egyesület: 50 000.- Ft
Nyugdíjas Véradók Egészségmegőrző
Egyesülete: 25 000 .- Ft
„Kapocs” Rákbetegek Országos Szövetsége:
50 000.- Ft
Mentálhigiénes Egyesület: 50 000.- Ft

Mezőgazdasági Szervezetek:
Biokultúra Egyesület Békési Helyi Csoportja:
60 000.- Ft

Békési Nyugdíjasok Egyesülete: 80 000.- Ft
Vasas Szövetség Nyugdíjas Tagozata:
30 000.- Ft
Tanügyi Dolgozók Nyugdíjas Klubja: 25 000,-
Ft
Békési Idősekért Alapítvány: 40 000.- Ft

Egyéb szervezetek:
Békési Civil Szervezetek Egyesülete:
65 000.- Ft
Díszmadár tenyésztők Orsz. Szöv.B.M-i 1-13
csoportja: 25 000.- Ft
Békés Városvédő és Szépítő Egyesület:
200 000.- Ft
Politikai Foglyok Orsz. Szövetségének Helyi
Szerve: 30 000.- Ft
Volt Hadifoglyok Bajtársi Szövetségének
Helyi Szervezete: 30 000.- Ft
Békési Öregdiákok Baráti Köre: 40 000.- Ft

Sport, Szabadidős Szervezetek:
Kállai Jenő Alapítvány: 20 000.- Ft
Békési Szabadidős Ijász Klub: 30 000.- Ft
Békési Szabadidős Lovasklub: 50 000.- Ft
Cigány Szabadidős Sportklub: 25 000.- Ft
Városi Dominó Szabadidős Klub: 10 000.- Ft
„Körös Régió” Természetjáró Egyesület:
10000.-Ft

Ifjúsági Sakkozásért Alapítvány:

Egyéb szervezetek:
~él_Keletmagyaror5zági Különleges
Mentőszolgálat Kiemelten Közhasznú
Egyesület: 300 000.- Ft
Békés Város Önkéntes Tűzoltó Egyesület:

Polgárőrség Közhasznú Szervezete:

Nyugdíjas szervezetek:
Békés Városi Nyugdíjas Erdekvédelmi
Egyesület: 90 000.- Ft
Békési Kosárfonók Nyugdíjas Klubja:
40 000.- Ft

Civilek a városi honlapon

JeLentkezési határidő 2005. július 20.

—
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Hazáúkban a legfőbb allergén a parlagfű.
Aflergológiai szempontból talán a
legfontosabb növényfaj, mivel igen elterjedt,
sok milliárd pollent termel és erősen allergén.
Magassága -a körülményektől fbggően
változatos (20-150 cm), rendnerint dúsan
elágazó, terebélyes növény. Az oldalhajtások
csúcsán találhatóak a halványsárga virágok.

Az eredményes védekezéshez fontos tudni,
hogy a hatleveles állapota az a határ, ameddig
a gyomirtó szeres védekezés még hatékonyan
végezhető.

Mivel a virágzás júliustól-októberig tart,
ezért még ezen időszak előtt el kell pusztítani,
hogy ne szórhasson virágport, és ne
érlelhessen termést. Irtása gyomlálással,
kapálással, évente háromszori kaszálással
eredményes.

Gyomirtó szeres kezelést csak olyan
helyen szabad alkalmazni, ahol embereket
semmilyen módon nem veszélyezteti. A
vegyszeres védekezést legkésőbb a parlagfű
10 cm-es állapotáig el kel végezni.

A parlagji7vel fertőzött területek
ellenőrzését, jogszabályi változás miatt új
előírások szerint végzik az érintett hatóságot

A növényvédelemről szóló törvény
értelmében a földhasználó köteles az adott év

június 30. napjáig az ingatlanon a parlagt’ű
virágzását megakadályozni, és ezt követően
ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig
folyamatosan fenntartani.

A kötelezettség elmulasztása esetén
külterületen a Növényvédelmi Szolgálat,
belterületen a jegyző rendelheti el a parlagfű
elleni közérdekű védekezést.

A helyszíni ellenőrzés, valamint a
közérdekű védekezés elvégzése során a
hatóság, valamint a vállalkozó feladata
végrehajtásának keretei között az érintett
területre beléphet, ott a szükséges
cselekményeket elvégezheti.

A helyszíni ellenőrzést, illetve a közérdekű
védekezést a hatóság a lezárt terület
felnyitásával, az ott tartózkodó személyek
akarata ellenére is megtarthatja, illetve
elvégeztetheti.

A közérdekű védekezés költségei
magukban foglalják a vállalkozó szerződés
alapján megfizetett díját, valamint az eljárás
során felmerült valamennyi költséget, így a
közérdekű védekezést elrendelő hatóság
költségeit, továbbá a körzeti fóldhivatal
eljárásával kapcsolatban felmerült költségeket
is. Ezt a költséget a védekezést elmulasztó
mldtulajdonos köteles utólag megfizetni.

Ingatlantulajdonosok figyelmébe

Az ingatlanok előtti közterület tisztítása,
pormentesítése, illetve a zöld (füves) területek
kaszálása, nyílt árkok gondozása az adott
ingatlan tulajdonosának/használójának a
kötelessége bel- és külterületen egyaránt.

Ilyen problémák leginkább a város
külterületein tapasztalható, amelyek kapcsán

több bejelentés is érkezett a Polgármesteri
Hivatalhoz. Ezért kéijük az érintett külterületi
ingatlannal rendelkező tulajdonosokat, hogy
tegyenek eleget kötelezettségüknek.

Ennek hiányában az érintett hatóság
szabálysértési eljárást kezdeményez a
tulajdonos ellen,

Pályázati felhívás

Az ÁNTSZ idén is nagyon fontosnak tartja a parlagfű virágpor-szóródásának megakadályozását.
A parlagfű mentesítést egyénileg és csoportokra vonatkozóan is Szeretné segíteni pályázati
lehetőségeivel.

Július 15-ig lehet jelentkezni a Szánjon fél napot a parlagfű gyűjtésére! című akciójára. Július
31-ig rajzokat, fotókat várnak, illetve fogalmazást, esszét, egyéb „irodalmi” alkotást, amely a
parlagfű-mentesítésről szól. Bővebb felvilágosítás kérhető az ANTSZ Városi Intézetétől a 66/411-
202-es számon.

Közös érdekünk a parlagfű irtása!

5. oldal
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Baleset-megelőzési kiadvány

Békés Város Képviselő-testülete a Városi
Rendőrkapitánysággal közösen a 2005’ évi
Bűnmegelőzési Program keretében kiemelt
figyelmet kíván fordítani a baleset
megelőzésre. 2004. év második felében
jelentős mértékben nőtt az ittas vezetés miatt
bekövetkezett közúti balesetek száma. Ezek
megelőzését is szolgálja a városi kiadvány.

Az 1500 példányban megjelent
ismertetőből az alkoholfogyasztás közlekedés-
biztonságra gyakorolt kockázata ismerhető
meg amellett, hogy milyen jogkövetkezményei
lehetnek annak, ha ittasan vesznek részt a
forgalomban’

A Körösök Völgye Natúrpark Egyesület
május 30-án nyújtotta be azt az európai uniós
pályázatát, amely 1 milliárd forintos turisztikai
beruházást céloz meg a Körösök-völgyében. A
benyújtott pályázat hat, Körösök mellett
elhelyezkedő települést érint: Békéscsaba,
Békés, Gyula, Doboz, Mezőberény,
Köröstarcsa. Békés területén a tervezett
projekt alapján a Kettős-Körös duzzasztójánál

A kiadvány célja az informáláson kívül a
megelőzés elősegítése. Nyaranta megnő a
gyermekek közúton való Jelenléte, amely még
inkább fokdzott figyelmet követel a
fogalomban résztvevőktől.

A kockázat növekszik, ha a járművezetők,
kerékpárosok (!) 1-2 pohár sör, vagy néhány
kupica pálinka elfogyasztása után indulnak
útra.

Az »Ön dönt: iszik vagy vezet” című
kiadvány jelentős részét a rendőrség juttatja el
a közlekedőkhöz, különböző ellenőrzések
során, de városi közintézményekben is
megtalálható.

kishajó-átemelő és kikötő, az Erzsébet-
ligetben ökoturisztikai ismeretterjesztő
útvonal kialakítása szerepel.

A pályázathoz 2,5 %-os önerőt kellett
biztosítani. A pályázat benyújtását követően,
az európai uniós pályázatoknál meghatározott,
4 hónapon belül várható eredmény.

Sikeres pályázat esetén jövő év végére kell
megvalósulnia minden tervezett beruházásnak.

A Piacfelűgyelet ezúton tájékoztatja a
város Lakosságát az elhullott állatok
elhelyezéséről. A közterületeken elhullott
állatokat kérik minél hamarabb bejelenteni a
Piacfelügyelethez. A nyári melegre való
tekintettel, ha még lehetséges addig, amíg
szállításra alkalmas állapotban vannak a
hullák.

Magánházaknál elhullott állat Gyepmesteri

telepen történő elhelyezéséről a tulajdonosnak
kell gondoskodni. A gyepmesteri telep
hétvégén zárva tart, de a nyári meleg miatti
gondok megoldása érdekében hétvégeken a
telep elé kihelyezett konténerbe tehetik az
elhullott állatokat.

A Városi környezet megóvása érdekében
ilyen esetekben a kihelyezett konténerbe
helyezzék el az elhullott állatokat!

Beteg madarak gyógyítása

Az elmúlt időszakban közterületeken több beteg, elhullott madarat találtak Békés közigazgatási
területén. Röpképtelen, sérült, elhullott szabadon élő madarak megtalálása estén a Magyar Madártani
Egyesület helyi csoportjának megbízottját lehet értesíteni. A beteg madarak gyógyításáról is
gondoskodik az egyesület, melynek képviselője Durkó Lajos. Ertesíthető a 06/7Q~538~7787es
telefonszámon.

Kishajó átemelő és kikötő, tanösvény Békésen

Elhullott állatok elhelyezéséről
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. VII, MADZAGFALVI NAPOK
2005. SZEPTEMBER 9-11.

Az előkészületekről

Az elmúlt évek tapasztalatait, javaslatait
figyelembe véve tervezi meg az Őszi térségi
rendezvényt a Madzagfalvi Napok szervező
bizottsága. Egyes programok átalakulnak, vagy
az időpontjuk változik meg, illetve nagy
figyelmet fordítanak arra is, hogy az esti élő
koncertek megfelelő időben kezdődjenek, és
fejezödjenek be.

Ez év tavaszán ismét kérdőiveken kérdezték
meg a városi ifjúság véleményét arról, hogy
milyen együtteseket szeretnének látni élő
koncerten. A legtöbb szavazatot kapott
együttesekkel már megkezdődtek a tárgyalások.

A rendezvény egyik legfontosabb
célkitűzése évek óta a helyi hagyományok
felelevenítése, megismertetése. Kiemelendő
pontja a rendezvénynek a városból
elszármazottak ismételt meghívása Békésre. Az
elmúlt években is szép számmal érkeztek
Békésre, akikkel az Önkormányzat megpróbál

folyamatos kapcsolattartást kialakítani. Akik
ismernek Békésről elszármazottakat, pontos
név és cím megadásával segíthetik az
Elszármazottak találkozójának sikerességét. A
neveket a Polgármesteri Hivatal I. számú
irodájába várják.

A sportesemények, kulturális, szórakoztató
programok minél színesebbé tétele mellett az
egyre nagyobb érdeklődést kiváltó Békés
bemutatkozik című kiállítást is megrendezik,
amely már elmaradhatatlan része a
rendezvénynek.

A programok szereplőivel, előadókkal,
fellépőkkel és szponzorokkal folyamatos a
kapcsolatfelvétel, akik segítségével
remélhetőleg ismét élményben gazdag három
napos eseménysorozatot tudnak összeállítani,
minden korosztály számára folyamatos
kikapcsolódást biztosítva szeptember 9 -11-e
között.

. .

Vállalkozók, cégek, civil szervezetek figyelmébe

Az idei, VII. Madzagfalvi Napok ideje alatt
is megrendezésre kerül a „ Békés bemutatkozik”
című kiállítás az Bötvös József Altalános Iskola
aulájában.

A kiállításon bemutatkozási lehetőséget
biztosítanak minden vállalkozónak,
vállalkozásnak, szolgáltatónak, intézménynek,
művésznek, társadalmi, civil szervezetnek,
egyháznak, amely Békésen vagy környékén
végzi tevékenységét.

Az elmúlt években folyamatosan bővülő
kiállítás utáni visszajelzések alapján a
résztvevő vállalkozások, gazdasági társaságok
sikeresnek ítélik meg jelenlétüket. A kiállításon
való részvételüket előre jelzik a következő évre
is. Ezért a Madzagfalvi Napok rendezői azt
szeretnék, ha minél több békési vállalkozás
élne a kiállítás adta gazdasági lehetőségekkel,

és minél többen kihasználnák a bemutatkozást,
vevőikkel való kapcsolattartás erősítését, ilyen
módon is. Várják azoknak a jelentkezését, akik
a kiállításon be szeretnének mutatkozni, és
ehhez a kiállítás területén helyet igényelnek.
Jelentkezéskor jelöljék . meg, hogy
megközelítőleg hány m2 kiállítói területre
tartanak igényt.

A kiállító i területet a rendezőség
ingyen biztosí(ja.

A rendezvényre a Városi MűvelóWési
Központ várja árusok jelentkezését is, 2005.
augusztus 8-tó! 19-ig.

A kiállításról, valamint az árusítási
feltételekről bővebb felvilágosítás kérhető a
Városi Művelődési Központban (Békés, Jantyik
Mátyás u. 23-25.), illetve a 411-142-es
telefonszámon 2005. augusztus 8-tól.



8. oldal Városházi Krónika ~QQ~Jú1ius

Közlemény ‘ .

A Délalfóldi Gázszolgáltató Részvénytársaság ezúton tájékoztatja tisztelt ügyfeleit, hogy 2005.
július 20-án, 14,00 — 24,00 óra közötti időszakban Békést is érintően a földgázszállító rendszeren
gázszolgáltatási szünettel járó karbantartási munkát végeznek.

Kérik az érintetteket, hogy a veszélyhelyzet megelőzése és a szolgáltatás zavartalan újraindítása
érdekében a fenti időszakban a gázmérő előtti főcsapot zárva tartani és a gázvételezést szüneteltetni
szíveskedjenek.

„Drogmentes hely” — a Városi Rendőrkapitányság ajánlásával

A Rendőrség javaslata alapján Békés Város Képviselő-testülete a következő szórakozóhelyeknek
adományozta a „Drognientes hely” címet:

- Borozó Zenebár (Széchenyi tér 6.)
- Ligetsarok (Jantyik M. u. 18.)
- Frédi-Béni Kocsmája (Csabai út) .

- Zsinóros Vendéglő (Ady u.)
- Omnia Presszó (Fáy u.)
- Kanyar Söröző (Rákóczi it)

A nyári szünetben ezeken a helyeken „tisztán” szórakozhatsz!

A „Drogmentes hely” akcióban részt vehet minden, Békésen mí~ködő szórakozóhely, amely
önkéntesen csatlakozik, jelentkezési lap kitöltésével. Erdeklődni lehet a Városi
RendőrkapitányságOn, illetve a Polgármesteri Hivatalban.

BÉKÉSI NYÍLT NAPOK

2005. JÚLIUS 16-ÁN, SZOMBATÓN
14,00-17,00 ÓRA KÖZÖTT A .

1 TÁJHÁZBAN
p ‚ ‚ ‘

1. (B ekes, Durko u.)
szakember vezetésével mindenki

kipróbálhatja a

PAPÍRMEBÍTÉST.

A rendezők minden szükséges alapanyagot biztosítanak.
A RENDEZVÉNYEN VALÓ RÉSZVÉTEL INGYENES!
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