
Képviselő-testületi ülésről

a
BÉKÉS VÁROS ONKORMÁNYZATI HÍRADÓJA

Szeptember 30-án soros képviselő-testületi
ülés volt. Először az elmúlt hónap eseményeiről
szóló tájékoztatót hallgatták meg a képviselők.
Szeptember elején került nyilvánosságra, hogy a
ROP Irányító 1-latóság elfogadta a Körösök Völ
gye Natúrpark Egyesület az irányú kérelmét,
bogy a turisztikai fejlesztéseket megcélzó ~miós
pályázatát I milliárd forint értékben nyújthassa
he. szemben az eredeti 600 millió forinttal. A
megemelt összegből Békés részesedése 200 mil
lió forint. A tervek alapján a kishajó átemelő és
kikötőn kívül még az Elővíz-esatorna mentén, a
Bagoly Etterem környékén tanösvény kialakítása.
az éttermi rész felújítása és bővítése szerepel a
pályázathan.

A Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma
által meghirdetett pályázatok értékelése során
Könyvtárpártoló Önkormányzat 2. helyezést,
valamint Múzeumpártoló Önkormányzat 3. he
lyezetést ítélt meg Békésnek. Az elismerésekben
Békésen kívül még I település részesült a me
gyéből.

A testület elfogadta a Bűnmegelőzés Prog
ramban szereplő Drogmentes hely akcióról szóló
jelentést. A Városi Rendőrkapitányság javaslata
alapján 7 szórakozóhely nyerte cl eddig a címet.

Fő napirendi pont a város oktatási stratégiája
volt. Az önkormányzati fenntartású általános
iskolákban tapasztalható gyermeklétszám csök
kenés teszi szükségessé’ hogy egy hosszú távú
elképzelés,~alapján müködtesse az önkormányzat
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intézményeit. A stratégiáról a következő lap-
számunkban olvashatnak részletesebben.

Az egyéb előterjesztések között módosították
a helyi szociális rendeletet, a helyi járatú autó
buszok, valamint az iskolatej akció miatt. Előb
bi esetében az volt a cél, hogy Hunyadi téren
megszűnt iskola helyett a József Attila u. 12.
szám alatti épületbe járást megkönnyítsék. A
helyi járatú autóbusz útvonalát ennek megfele
lően módosítják.

Ezen kívül az iskolába járás megkönnyítése
érdekéb~n a helyi jár~tok igénybevételéhez ked
vezményes diákbérletet biztosít az önkormány
zat a tanév időtartalmára. A diákbérlet abban az
iskolában igényelhető, ahol a gyermek tanulói
jogviszonya fennáll.

A másik módosítás célja az általános iskolai
tanulók egészséges táplálkozásának elősegítése.
Az önkormányzati fenntartású általános isko
lákban napi 2 dl tejet biztosítanak minden tanu
lónak az iskolatej program keretein belül.

Újabb pályázatok benyújtásáról is döntöttek.
Egyik a Békés-Békéscsaba közti kerékpárút II.
ütemének megépítése, amelyhez az önkormány
zat több mint 50 millió forintot pályáz meg. A
pályázatban társult önkormányzatként Békés
csaba is partner. A megyeszékhely I millió fo
rinttal járul hozzá a költségekhez.

Másik pályázat célja a Petőü u. 4. szám alat
ti, önkormányzati épület felújítása. Az utcaképi
leg helyi védett épületen csaknem 6 millió forin
tos felújítást hajthatnak végre, he nyer a pályá
zat.

INGYENES.
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A mozi épületének átalakításáról

A testület 15 millió fofintos többletforrást
biztosított a volt mozi épületének helyén végzet
munkátatokra, legutóbbi ülésén.

Ez év áprilisában Békés Város
(~mkorrnányzata a tulajdonában tévő Békés,
Kossuth u. 3. sz. alatti épületben Agrár
Innovációs Központ kialakításának céljával
pályázatot nyújtott be a Békés Megyei
Területf~jlesztési Tanácshoz. A pályázat szerint
a meglévő épület egy részének felhasználásával
annak felújításával került volna kialakításra a
tervezett létesítmény.

A felújítás előkészítése során a szerkezetek
megbontásának alkalmával kiderült hogy az
épület kivitelezését és többszöri felújítását nem

megfelelő minőségben végezték cl, a meglévő
szerkezeti elemek gazdaságosan nem újíthatók
fel. A falak megerősítése jóval többe került
volna, mint az újjáépítése’ A Kossuth utcai
épületrészt tulajdonh~ kft. képviselője jelezte,
hogy a tulajdonában lévő épüle~rész elbontása
és újjáépítése mellett döntött.

A gazdaságossági számítások és műszaki
szempontok miatt szükséges az önkormányzati
tulajdonú épületrész hasonló módon történő
rekonstrukciója, újjáépítése.

A teljes bontástól függetlenül. az eddigi
terveknek megfelelően, eredeti állapotába építik
fel az épületet, amely az Agrárinformációs
Központnak ad majd helyet.

Beruházás-átadásük szeptemberben

Az elmúlt hónapban több beruházást fejeztek
be, amelyek átadására a VI. Madzagfalvi
Napokon került sor. A programsorozat alatt
újabb kőztéri szobor avatására is sor került.

A Polgármesteri Hivatalban átadásra
kerültek a gyermek- és családbarát irodák Az
Egészségügyi, Szociális és O~aládügyi
Minisztérium pályázat útján 6 millió forinttal
támogatta a Polgármesteri Hivatal földszinti
részének korszerűsítését, akadálymentesítését,
amely munkálatok összköltsége 7 és fél millió
forint.

A család- és gyermekbarát szociális irodák
átalakítása során a Népjóléti Osztályon
ajtócserék voltak, amelyek sz ügyfelek
akadálymentes közlekedését biztosítják. A
munkálatok során mozgáskorlátozottaknak WC-t
is kialakítottak’ Ezen kívül sz ügyfél-centrikus
elvárásoknak megfelelő ügyfélváró került
kialakításra, illetve különféle nyomtatványok
könnyen elérhető kihelyezése is megvalósult.
Kisgyermekes szülők részére babakocsi tároló,
pelenkázó kialakítása is megvalósult a
Babaszobában.

A Békés Városi Könyvtár átfogó felújítási
munkálatai 2001-ben kezdődtek’ Az elmúlt évek
során a mai kornak megfelelő átalakítások,
klújítások történtek meg. Alapvető változás,
hogy a gyermek és felnőtt könyvtár

elhelyezkedése megváltozott. A 2001. óta tartó
fejlesztést önkormányzati saját forrásból, több
mint 24 millió forintból valósították meg.

A Széchenyi terén zajló beruházás is
befejeződött. •A városközpont fontos egyedi
arculat-meghatározó részén, a mai kor
igényeinek megfelelő, a tér szemközti oldalával
szinkronban lévő kivitelezési munkákra került
sor’ Az addigi vegyes burkolatot egységes.
homogén térburkolat váltotta fel 2 700 m2-en,
amellyel párhuzamosan a zöldfelület is
átalakításra került. Padok, hulladékgyűjtők,
kandeláberek, kerékpártárolók elhelyezésével
erősítették a tér sétány jellegét, ahol a gyalogos
és a kerékpáros forgalom kap elsőbbséget.

A munkálatokra pályázaton 29 millió 340
ezer forintot nyert a város’ Az önkormányzati
önerő mértéke 7 millió 335 ezer forint.

A Városvédő és Szépítő Egyesület által
kezdeményezett, az Onkormányzat által
támogatott Kossuth Lajos köztéri szobra az
Elővíz-csatorna hídfőjénél került elhelyezésre. A
Hódmezővásárhelyen élő, Nagy Sándor,
Békésről elszármazott vállalkozó adományozta a
szobrot városunknak, akinek a Széchenyi szobrot
is köszönhetjük. A szobrot Lantos Györgyi
szobrászművész készítette, Máté István
bronzöntővel.
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Szelektív huHadékgyűjtés

Elfogadták a városi hulladékgazdálkodási
tervet, amely választ kíván adnj a következő
évek hulladékgazdálkodási feladataira. A főbb
intézkedések végrehajtásának sorrendje és
határideje 2008-ig határozza meg a főbb
feladatokat. ‚

. A Hulladékgazdálkodási Terv egyik
legfontosabb része az, hogy a városi
hulladéklerakó telep üzemeltetését a
szakhatóságok 2005. március 31-ig
engedélyezték. Már ezt megelőzően az
önkormányzatnak és a lakosságnak közösen
megoldásokat kell találnia a városban
keletkező hulladék gyűjtésére, elszállítására,
hasznosítására.

Az önkormányzat keresi a tehetséges
megoldásokat a lakossági hulladék-elhelyezés
területén, de közösen is van mód arra, hogy a
városban keletkező hulladék mennyiségét
csökkentsük. Erre kiváló mód a szelektív
hulladékgyűjtés, amely egyben csökkenti a
környezetterhelés m~rtékét, tehát
környezetkímélő tevékenység. A szelektív
gyűjtés lehetőségeiből adódó hasznosítható
hulladékok minél nagyobb arányszámú,
megfelelő módon történő begyűjtése és
hasznosításának megoldása az egyik fontos
~iontja a Hulladékgazdálkodási Tervnek.

Az elmúlt időszakban, a
Hulladékgazdálkodási Terv készítésével
párhuzamosan a Polgármesteri Hivatal és a
Saubermacher Kit megvizsgálta a városban
folyó szelektív hulladékgyűjtés tapasztalatait.

Az idei év áprilisában, májusában 12
szelektív hulladékgyűjtő szigetet helyezett cl
az önkormányzat a városban. Mindegyik
helyen három fajta hulladékot lehet elhelyezni,
amivel csökkenthető a háztartási hulladék
mennyisége. Papírt, üveget és műanyag
palackokat lehet szelektíven elhelyezni a
következő beL ken: Fülöp u.-Rákóczi u.
sarok, Veres Péter tér, Marótliy u. —

Summás u. sarok, Hunyadi tér, Szarvasi u.
Rajza u. sarok, Piac, Kert ii. -Móriez
Zsigmond u. sarok, Kecskeméti ‚i. -Lengyel
L. u. sarok, Verseny u. —Szarvasi u. sarok,
Asztalos utca, Karacs Teréz utca,
Széchenyi tér 7-9 parkoló, Kossuth it 23.
parkoló.

Az összegyűjtött hulladék tisztaságát is
megvizsgálták és megállapították, hogy az
összegyűjtött műanyag palackok tisztasága
olyan mértékű, hogy megéri bálázni, majd
értékesíteni a hulladékot. .

A szelektíven összegyűjtött hulladék
tisztasága attól függ, hogy milyen mértékben
tartalmaz a hulladék más anyagot. Igy például a
műanyag flakonokat tartalmazó edény esetében
akkor nevezhető tisztának a hulladék, ha csak
űdítős palackok kerültek összegyűjtésre, kupak
nélkül. Ezért fontos már a gyűjtés során
különválogatni pL a Jiakont ás a kupakot, inert
más-más inűanyagokból készülnek és
értékesítéskor csak egy fajta polietilént tehet
bálázni, értékesíteni, majd újrafelhasználni. A
magas tisztasági foknak köszönhetően
gazdaságos a szelektíven összegyűjtött műanyag
palackok bálázása, majd értékesítése. A bálázás
elvégzésére a Saubermacher KR vásárolt egy
bálázógépet, amellyel megfelelően tudják
tömöríteni a hulladékot.

A szelektív hulladékgyűjtő edények
tisztasága városrészenként eltérő. Megfelelően
szétválogatott hulladék a városközpontban
figyelhető meg. A város peremkerületeiben
azonban nem csak azokat a hulladékokat
helyezik cl az edényekbe, amiket abba tenni
kellene. Ez a magatartás jóval nagyobb anyagi
ráfordítást igényel, ami elkerülhető lenne,
megfelelő körültekintéssel. A szelektív
edényekbe csak azokat a hulladékokat tegyék,
amik gyújtésére az meg van nevezve. Az egyéb,
háztartásokban keletkező hulladékokat a
kommunális hulladékkal együtt helyezzék cl,
saját gyűjtőedényükbe tegyék.

Az elmúlt időszakban tapasztalható,
nagyobb lakossági aktivitás miatt változó
időközként telt meg egy-egy hulladékgyűjtő
edény, ami megnehezítette az ürítési időpontok
meghatározását is. Az emiatti kellemetlenségek,
illetve a különböző helyeken található
gyűjtőedények megfelelő időben történő ürítése
céljából a Saubermacher Kit egy főt alkalmaz
többek között abból a célból, hogy figyelemmel
kísérje a szetektív szigeteket, és gondoskodjon
az időbeni ürítésről.
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Spqrtegyesületek:
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Békési Szabadidős Íjász Klub:
versenyekre való utazási költségekre,
eszközök beszerzésére, a klub által
rendezett versenyek díj azására kértek
támogatást. Megítélt összeg: 30.000.-Ft.

Békési Szabadidős Lovaskűub Egyesület:
a klub működési költségeire, versenyek
rendezésére fordítja kérelme alapján ezt az
önkormányzati támogatást is. Megítélt
összeg: 50.000.-Ft.

Cigány Szabadidős Sportklub: a
városban élő cigányságnak szabadidős
programok szervezésével, tehetséges
cigány diákok támogatásával, gyenge
képességű tanulók felzárkóztatásával
foglalkozik. Megítélt összege: 25.000.-Ft.

DOMINÓ Szabadidős Klub: versenyek
rendezési költségeire, eszközbeszerzésre,
működési költségekre kért@k anyagi
támogatást. Megítélt összeg: 15.000.-Ft.

Körös Régió Természetjáró Egyesület: a
2002. októberében alakult szervezet
ismertető túrák bérletére, marketing illetve
működési költségre kapott támogatást.
Megítélt támogatás: 15.000.-Ft.

Madártani Természetjáró Egyesület
Békési Csoportja: a Farkas Gyula
Szakiskola tanulóiból álló szervezet a
város több pontján cinkeodúkat helyez ki,
amelyekkel a költés alapfeltételét
biztosítják a madarak számára. Megítélt
összeg: 25.000.-Ft.

Egyéb szervezetek:

2004. október

Városvédő és Szépítő Egyesület: a
támogatást az ifjúság aradi útjának
támogatásán túl, teljes egészében
nyomdaköltségekre kívánják felhasználni, 3
kiadvány megjelentetése céljából. Megítélt
összeg: 200.000.-Ft’

Diszmadártenyésztők Békés Megyei H-03
Csoportja: a támogatást színvonalasabb
működésre, eszközparkjuk fejlesztésére
kívánják fordítani. Megítélt összeg: 25.000.-

V102. számú Galambtcnyésztő Egyesület:
kiállítások szervezéséhez kértek anyagi
hozzájárulást. Megítélt összeg: 30.000.-Ft.

White Club az Élővíz-esatornáért:
dokumentációk elkészítésére, pályázatok
nevezési díjára kértek többek között
önkormányzati támogatást. Megítélt összeg:
30.000.-Ft. .

Politikai Foglyok Helyi Szervezete:
működésük anyagi támogatását jelölték meg
támogatási kérelmükben. Megítélt összeg:
30.000.-Ft.

Volt Hadifoglyok Bajtársi Szövetségének
Helyi Csoportja: a szervezet tagjainak
búcsúztatására, özvegyeknek rendezett
prograrnokra, adminisztrációs költségekre
kértek támogatást. Megítélt összeg: 30.000.-
Ft.

Békési Öregdiákok Egyesülete: a Szegedi
Kis István Református Gimnáziumban
végzett diákokkal foglalkozó szervezet
továbbtanuló fiatalok támogatására, illetve
kiadvány megjelentetésére kértek
támogatást. Megítélt összeg: 40.000.-Ft.

Karacs Teréz Úttörőcsapat: történelmi
emlékek, értékek megismertetésével,
környezetvédelemmel foglalkozó szervezet
tanulmányi kirándulásra kért támogatást.
Megítélt összeg: 20.000.-Ft.

Civil támogatások ‚

A Képviselő-testület a Civil Kerekasztal javaslata alapján a civil szervezetek önkormányzati
támogatásának mértékét elfogadta. A döntés alapján minden igénylő szervezet támogatási kérelmét
elbírálták, az idei költségvetési keretet felosztották.

Ft.

DíszmadártenyésZtő
Csoportja: kiállítás
kértek támogatást.
25.000.-Ft.

Egyesület 11-07
megrendezéséhez

Megítélt összeg:
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Változások a civil támogatásban

A képviselő-testület elfogadta a civil
szervezetek önkormányzati táinogatásáról
szóló alapelveket, a Civil Kerekasztal javaslata
alapján.

Az alábbi kritériumoknak megfelelően
lehet 2005-től támogatást igényelnie a
szervezeteknek. A szükséges adatlap
hozzáférhető a Civil Szervezetek Házában.

Civil szervezetek önkormányzati
támogatásának alapelvei:

1., A civil szervezetek éves önkormányzati
támógatására fordítható összeget Békés Város
Képvisélő-testülete határozza meg, tárgyévi
költségvetési rendeletében.

2.. A civil szerveztek meghatározott tartalmú
adatalapon adhatják be támogatási igényü»t.

be:
- csak bejegyzett szervezet kérhet támogatást;
.. önkormányzati támogatásban csak az a civil
szervezet részesülhet, amely minimum egy éve
működik, a támogatási kérelem benyújtásakor;
- az önkormányzati támogatásban részesülő
szervezetnek politikamentes, párthoz nem
kötődő tevékenységet kell folytatnia, amely
tevékenység közérdekű. Ez utóbbi kitételnek
szerepelnie kell a szervezet Alapszabályában;
- előző évben kapott bárminemű- -

önkormányzati támogatással elszámolt civil
szervezet ‚ kaphat újabb évre önkormányzati
támogatást;

megfelelően úgy, hogy tevékenysége minél
szélesebb rétegeket érintsen, közmegelégedést.
vívjon ki.

4., Civil szervezet önkormányzati támogatást
csak mukodesi költsegekre illetve
pályázatokhoz szükséges önerő biztosítására
használhatja fel.

5., Békés Város Önkormányzata a civil
szervezet által kért támogatási igényt a Civil
Kerekasztal és az érintett bizottságok
javaslatai alapján ítéli oda. A civil szervezetek
által benyújtott támogatási igényeket fenti
felek mindegyike megismerheti a döntés-
előkészítés során.

6, Az onkormanyzati tamogatasban reszesult
civil szervezet koteles irasban beszamolni a
kapott támogatás felhasználásáról, melyet a
következő évi támogatási igény benyújtásakor
kell csatolni.

7., Ha adott évben olyan civil szervezet nyújt
be támogatási kérelmet, amelyik addig nem .

igényelt, akkor ‘ a támógatás mértékét
egyénileg kell meghatározni.’ ‘ ‚ : ‘

8 ‚ Az a civil szervezet, amelyik nem szamol
cl elfogadhatóan és bitch érdemlően az adott.
évi önkormányzati : támogat4ssal, tárgyévet
követő évben automatikusan kizárja magát az ‚

önkormányzati támogatási rendszerből. . . . ‘.

9, A civil szervezetek targyev januar 15-ig
nyujthatjak be tamogatasi igenyuket a
Polgármesteri Hivatal Titkárságán.

Békés Város Képviselő-testülete tárgyév
március 31-ig dönt a támogatások mértékéről.

Hirdetmény

Békés Város Önkormányzata 3 éves bérbeadásra meghirdeti a
- Széchenyi tér 4/2. szám aklatti, 68 m2-es, 1+1/2 szobás lakást,
- Szarvasi út 4. B. fsz. 2. szám alatti, 68 m2-cs, 3 szobás lakást.

Jelentkezési Iwtáridő. 2004. október 22, péntek 12,00 óra.
Részletes tájékoztatás kérhető a Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási
(Békés, Petőfi ii, 2.) 47-es számú irodájában, ügyfélfogadási időben,

Osztályának

3., Támogatási igényt
kritériumoknak megfelel

az alább felsorolt
ö szervezet nyújthat

- a támogatást kérő civil
tevékenységét Békés városában
helyi társadalom érdekeinek,

szervezet
végezze, a
igényeinek
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Karbantartási munkálatok

A Békés Megyei Vízművek Rt. Békési
Üzemmérnöksége ezúton értesíti a Tisztelt
Fogyasztókat, hogy 2004. október 11-13.
napokon a Békés városi ivóvízhálózat
mosatását végzi.

A mosatás időtarfama alatt esetlegesen
előforduló nyomáscsökkenés, valamint az
ivóvíz zavarossá válása miatt szíves
megértésüket kérik.

2004. október 4-29-e között a békési

szennyvíztisztító telep felújítását, karbantartási
munkálatait végzi a Békés Megyei Vízművek
Rt.

A munka jellege miatt a tisztítótelep
biológiai műtárgyait Ic kell üríteni. A
munkálatok során az esetleges nehézségekért a
lakosság szíves megértését kérik, mivel a
munkálatok elrendelése a jövőbeni működési
biztonság és tisztítási hatékonyság érdekében
történik.

Tisztelt ÁHattartók!

A sertésállományok ‚4ujeszky-féle
betegségtől való mentesítése állami
támogatással 1998-ban kezdődött. A
mentesítést 2004. végére be kell fejezni, hogy
az EU felé az ország mentességét be lehessen
jelenteni, és még idén is cl kell végezni a
sertésállományok vérvételezését, Vizsgálat alá
kell vonni valamennyi kistermelői tenyészkocát
és tenyészkant, valamint a 2003-ban fertőzött
udvarokban lévő hízósertések 10%-át.
Amennyiben fertőzött egyedet talál a Békés
Megyei Allategészségügyi és Elelmiszer
Ellenőrző Allomás a vizsgálat során, azt állami

kártalanítás mellett levágatják. A vérvétel és
vérvizsgálat az állattartó részére ingyenes.

Az ország sertésállományának brucelig
mentességének elismerése érdekében el kell
végezni valamennyi tenyészkoca és tenyészkan
szerológiai vizsgálatát is.

A brucellózis felderítésére irányuló
vérvizsgálatnak nines meg a minisztérium
anyagi fedezete. Az intézet vizsgálati költsége
600.-Ft + 90.-Ft AFA azaz 690.-Ft kocánként, -

amelyet az állatorvosnak kell vérvételezéskor
az állattartótól felvenni és azt az állomás
részére be kell fizetnie.

Veszettség elleni védekezés!

A veszettség gyógyíthatatlan, embernél,
állainál e~vará’u h’láln’ kimenetelű betegség.
A hcteg~cg ~~i’nb 1cr;c~zujc a ROKA. A
vakcinát tartalmazó fólia kapszulát az ember
számára bűzös, de a rókák által kedvelt ízű és
szagú csalétekbe rejtik, amely szürkésbarna
színű. A csalétek kihelyezése kis magasságból,
repülőgépről történik.

A csalétekbe helyezett vakcina emberre, állatra
ártalmatlan. VESZELYT NEM JELENT. A
kihelyezett csalétekhez ennek ellenére nem
szabad hozzányúlni.

A helyi vakcinázás megkezdésétől
számított 21 napig az ebeket megkötve vagy
zárva kell tartani (ebzárlat).

A helyi vakcinázási kampány időpontja:
2004. október 6-ii-ig.

Útaszfaltozások

A városi kőtörmelékes útalapok Októberben az alábbi utcák aszfaltozása
aszfaltozására kiírt közbeszerzési eljárás történik meg: Akácfa utca, Révész utca, Vasút
lezárult. A kivitelezésre 4 pályázat érkezett. A sor, Szamos utca, Jégverem utca, Deák utca,
Képviselő-testület a közbeszerzési eljárás Szélmalom utca, Babilon sor, Csokonai utca,
alapján a Hódút Kfl. ajánlatát fogadta cl, amely Bk utca, Gyékény utca, Kölcsey utca, Tompa
cég a legolcsóbb ajánlatot tette. utca, Beresényi utca.
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„Drogmentes hely” — a Városi Rendőrkapitányság ajánlásával

A képviselő-testület az előzetes tervek
alapján elbírálta az első körben jelentkezett
szórakozóhelyek részvételét a Drogmentes
hely akció során. A program n~eghirdetését
követően, az első körben 7 szórakozóhely
jelentkezett. A nyár során a Városi
Rendőrkapitányság kiemelt figyelmet főrdított
az akcióban részt vevő sz’órakozóhelyek

A Drogmentes hely akcióban részt vehet
minden, Békésen működő szórakozóhely,
amely önkéntesen csatlakozik, jelentkezési lap
kitöltésével. Erdeklődni lehet a Városi
Rendőrkapitányságon, illetve a Polgármesteri
I livatalban.

ellenőrzésére. A szükséges kitételeknek
mindegyik szórakozóhely eleget tett.

Ezen szórakozóhelyeket folyamatosan
ellenorzi a rendórseg, az akció szempontjából is,
így folyamatosan, a rendőrség által garantált
helyeken szőrakozhatnak biztonságosan a
fiatalok.

A Bíurimegelőzési program keretén belül
készül egy felvilágosító kiadvány is, amelyben
az alkohol, cigaretta éa drog káros hatásai
ismerhetőek meg. Ebben a kiadványban
bemutatkozhatnak be a Drogmentes hely
akcióban részt vevő szórakozóhelyek.

Áldozatvédelmi Iroda

Az Áldozatvédelmi Irodában havonta egy
alkalommal tartanak szakemberek fogadóórát
a Polgármesteri Hivatal Petőfi u. 4. szám alatti
épületében.

Az áldozatvédelem célja, hogy valamely
bűncselekmény során áldozattá vált emberrel
törődjünk, segítsük .

átvészelni az áldozattá válás kritikus időszakát
és enyhítsük a cselekmény következményeinek
negatív hatását.

2004. október 20-án, szerdán 17,00 — 18,00
óra között Dr. Rácz László főorvos várja a
tanácsot kérőket, egészségügyi, szociális

Városi Színjátszó Stúdió

A Városi Művelődési Központban még
október 15-ig lehet jelentkezni a Városi
Színjátszó Stúdióba. Jelentkezhetnek azok,
akik tehetséget éreznek a vers-, zenés és pr6zai
darabok betanulására és előadására. Korhatár:
középiskolás kortól 50 éves korig. Bővebb
felvilágosítás kérhető a Városi Művelődési

Központban, illetve a 66/411-142-es
telefonszámon.

Az első jelentkezési határidőig már
jelentkeztek sokan, de fiúk, férfiak jelentkezését
még várják. Az első közös megbeszélés 2004.,
október 15-én, pénteken 16,00 órától lesi a
Városi Művelődési Központban.

A rendőrség javaslata alapján Békés Város Képviselő-testülete a következő szórakozóhelyeknek
adornányoztc’ a címet:

- Borozó Zenebár (Széchenyi tér 6.)
- Ligetsarok (Jantyik M. ii. 18.)
- Frédi-Béni Kocsmája (Csabai út)
- Zsinóros Vendéglő (Ady n,)
- Jamel Café (Széchenyi tér 4.)
- Omnia Presszó (fly u.)
- Kanyar Söröző (Rákóczi u.)

ügyekben.
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Ingyenes lombzsákok

A városi önkormányzata ás a
Saubermacher Hulladékgyűjtő KR ebben az
évben is ingyenesen biztosít lómb, falevél, M
elszáflítására használható zsákokat.

Családi házanként 6 db, tömblakasonkent 3
darab zsák kérhető’ ingyenesen a

Saubermacher KR Verseny u. 4. szám alatti

irodájábót 2004. október 13-tól, hétfőtől
péntekig 8,00 12,00 óra között.

A KR vállalja, hogy ezeket a zsákokat,
amikben csak lomb található, ingyenesen
szállítja el az ingatlanoktól.

A hulladékgyűjtő edények mellé hetente
maximum 2 zsákot helyezzenek ki, mert a
szállítási kapacitá~ véges.

Anyakönyvi hírek

Házasságot kötöttek: Liszkai Ágnes ás
Laudisz László, Bajka Edit és Gyaraki László
Zsolt, Kádi Edit ás Gelegonya József, Marti
Gyöngyi ás Balázs János. Polgár Mária

Az október 17-i világnap alkalmából 2004.
október 18-án, hétfőn a Családsegítő ás
Gyermekjóléti Szolgálat nyílt napot rendez,
melynek keretében megtekinthető a
Hajléktalanok Atmeneti Szállása (Békés,

Magdolna ás Szöllösi Gábor István, Vincze
Erzsébet Mónika ás Fürj László.
(Rovatunkban csak azok nevei szerepelnek,
akik külön nyilatkozatban hozzájárultak a

Farkas Gy. u. 3-5.1 illetve Csallóközi u. V2.),
valamint a Jantyik u. I. szám alatti helység.

A nyílt nap alkalmából a rászoruló
családoknak ruhaosztást tartanak a Jantyik u.
5. szám alatt.

BÉKÉSI NYÍLT NAPOK

2004. OKTÓBER 16-ÁN, SZOMBATON
14,00-17,00 óra között

: a Városi Művelődési Központban
az

~-~&- L1~

B ~ ‘K ~ s
ARANYOZÁS MESTERSÉGÉVEL
ismerkedhetnek meg a résztvevők.

Okieveles kézműves könyvkötő mester irányításával, speciális
géppel, papírra aranyozott mintákat, ábrákat készíthetnek az

érdeklődők.
A progrunion való részvétel ingyenes!
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