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Képviselő-testületi ülésről
2006. május 25-én tartotta soron
következő ülését a Képviselő-testület. A két
ülés
közötti
eseményekről
szóló
tájékoztatóban elhangzott, hogy három
békési kötődésű személy, B. Szabó István
politikus, Jantyik Mátyás festő ás Karacs
Teréz pedagógus nyughelyét a Nemzeti
Kegyeleti Bizottság a Nemzeti Sirkert
részévé nyilvánitotta.
Az április végi ll]úsági Napokon a
‘áros
diáksága
megválasztotta
új
diákpolgármesteret. Két induló közül Veres
Nikoletta, a Farkas Gyula Szakközépiskola
tanulója kapta a legtöbb szavazatot, így egy
évig ó
tölti
be a tisztséget. A
cliákpo lgármester
felajánlotta
együttműködését a testületnek a város
diákságát érintö kérdésekben.
A Férfi kézilabda NBI —es rájátszási
szakasz utolsó mérkőzésén az ERSTE
Békési FKC sikeresen szerepelt. Ennek
köszönhetően a csapat alanyi jogon harcolta
ki az első osztályban való maradást. A k~.
ügyvezetése
megkezdte
az
előzetes
táruyalásokat, illetve június közepéig
dolgozza ki a következő szezonra szóló
elképzeléseket.
Az ülésen tájékoztatót hallgattak meg
a képviselők a kistérségi együttműködés
jelenlegi
helyzetéről,
és
jövőbeni
lehetőségeiről. A Békési Kistérségi Társulás
keretein belül [O település működik együtt.
Jelenleg is sokrétű íeladatellátást hajtanak
végre: központi Orvosi ügyelet, belső
ellenőrzés.
általános
iskolai
oktatás,

gyermekjó léti és családsegítési szolgálat,
szociális alapszo Igáltatás. Többek között az
oktatás jövőbeni tervei között szerepel az
iskolák épületének karbantartása, a szakos
ellátottság javítása, illetve az egészségügy
területén’ a járó beteg szakellárás kistérségi
összehangolása.
Tárgyalt a Képviselő-testület az
önkormányzati ingatlanok használati jogának
módosításáról. Előre láthatólag a Szánthó
Albert utcai volt diákotthon épülete teljes
egészében a Farkas Gyula Középiskolához
kerül, így kizáró lag kollégiumként lög
működni. Ez alapján a középiskola által
használt Kossuth u. 4. szám alatti épületet a
megyei önkormányzat visszaadja a városnak.
A további konkrét döntések meghozatalára
még visszatér a testület.
Módosításra került az építészeti
értékek helyi területi védelméről szóló
rendelet,
azzal
összefüggésben,
hogy
Rosszerdőn a Fekete-körös holtág egy
szakaszát helyi védelem alá helyezte a
Képviselő-testület.
Egy korábbi döntés alapján Július I
jétől összevonják a Területi Gondozási
Szolgálatot
és
a
Családsegítő
ás
Gyermekjó léti
Szolgálatot.
Az
igy
létrehozandó Szociális Szolgáltató Központ
intézményvezetői álláshelyére Februárban írt
ki pályázatot a Képviselő-testület A Testület
támogatta Nagy György Miklósné pályázatát’
és S évre kinevezte a Szolgáltató Központ
igazgatójává.
-
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Tisztelt Állampolgárok!
Az elmúlt időszakban kézbesítésre
kerültek a kisebbségi választással kapcsolatos
tájékoztatók és kérelemnyomtatványok.

2006.

Felhívjuk mindenki figyelmét, hogy
1. és július 15. napja között

június

mely határidők jogvesztők
lehet
kérelmezni a kisebbségi névjegyzékbe való
felvételt oly módon, hogy inunkanapon,
munkaidőben a Polgármesteri
Hivatal
telefonközpontjánál elhelyezett gyűjtő ládába
kell bedobni a kérelemriyomtatványt.
-

—

LAKOSSÁGI FELHÍVÁS
Békés
Város
Önkormányzata
tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot, hogy az
orvosi
ii gye let
helye
ideiglenesen
megváltozott,
az
ilgyeleti
épület
felújításának idejére.
2006. május 24-tő) az orvosi iigyelet
a Levendula Patika (Békés, Csabai a.) Fúró
utca
felőli
helységében
látja
el
tevékenységét.

A felújítás ideje alatt az orvosi
ügyelet telefonszáma (66/4l1~022), illetve
ügyeleti ideje változatlan. Ugyeleti idő:
hétköznapokon 15,00-07,00 óra között
hétvégén egész nap.
Az ügyeleti
épület
felújítását
követően a szolgáltatás visszaköltözik régi
helyére, a Rendelőintézethez.

Fásitás Békésen
Az elmúlt időszakban, szakvélemények
alapján megtörtént számos balesetveszélyes és
klöregedett fa eltávolítása. A Petőti utcán
található ibsort megközelítőleg 60-80 éve
telepítették, amelyet amerikai kőris, illetve
hársfák alkotnak a Széchenyi tér, Illetve a
Petőti utca Malom utcáig terjedő szakaszán.
A l~k az elmúlt évtizedekben fokozott
környezeti terhelésnek voltak, és vannak
jelenleg is kitéve. A nagy forgalom, valamint
a sokéves aszály nagyon megviselte azokat
nemcsak Békésen, hanem ez a tendencia
sajnos jól megfigyelherö az egész megyében.
Az időjárási viszontagságok, Illetve a
nagy gépjármüforgalom okozta terhe és miatt
megfigyelhető, hogy hamarabb kiszáradnak a
h~sor fái, ős az amerikai körisnek nem

megfelelő a térség klímája sem. Ezen
jelenségek
következtében
a
fák
lombkoronáinak 70-100 %-a már elszáradt. A
balesetveszély elhárítása végett a Fákat
kivágták, amelyet követ az űj fák telepítése.
Az Új telepítésű fafajok kiválasztásánál
(Ő szempont volt, hogy környezettűrők
legyenek, illetve alacsonyabb növésűek, az
utcai légvezetékek miatt. Ezek utánpótlása
részben már megtörtént, a fásítás ősszel
folytatódik. A Petőti utcán 70 db ezüsthárssal
pótolták a kivágott, elöregedett fákat.
Ezzel párhuzamosan Békés-Dán fokon
70 db kőrist, az Erzsébet-ligetben, illetve a
Széchenyi téren közel 20 vegyes hársat
ültettek.

KÖZLEMÉNY
A MOL Rt. tájékoztatja Tisztelt Ügyfeleit, hogy 2006. június 13-án 10,00-14,00 óra
közötti időszakban Békést érintően az üzemeltetésében lévő töldgázszállító rendszeren
gázszolgáltatási szünettel járó karbantartási munkálatokat végez. Kérik Tisztelt ‚Jgyfeleiket, hogy a
veszélyhelyzet megelőzése és a szolgáltatás zavartalan újraindítása érdekében a fenti időszakban a
gázmérő
előtti
főcsapot
zárva
tartani
és
a
gázvételezést
szüneteltetni
szíveskedjenek. Türehnüket ős megértésüket köszöni a Délalföldi Gázszolgáltató Részvénytársaság.

2006. j~ius
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Hirdetmény
Békés Város Önkormányzata értékesítésre meghirdeti a tulajdonát képező
Békés, Fáj’ it. 10’ A’ .í~ 2. szánt alatti, I szobás, komfortos, vakon int
Békés, Ady E. a. 6. A’ [V. 14. szám alatti, 2 szobás, komfortos lakást
-

-

Békés Város Önkormányzata pályázat útján bérbe adja a tulajdonát képező Békés, Veres Péter tér
~‘..%ZÓI!i alattigarázs helységét. A bérleti díj induló összege: 5 000,- Ft/hó + áfa.
Részletes tájékoztató kérhető az ingatlanokról a Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztályán
(Békés. Petóti u. 2.) ügyfélfogadási időben.
Jeleutkezési határidő:
2006. június 16., péntek, 12,00 óra

Kedves Békésiek, Békésről Elszármazottak!
A Békés Városi Jantyik Mátyás
Múzeum az előző évekhez hasonlóan az idén
is szeretne olyan kiadványt megjelentetni a
\‘Iadzagfhlvi Napokra, amely a helyi népi
kultúrának
egy
jelentős,
és
sokak
érdeklődésére számot tartó részét mutatja be.
Dr Durkó Antal múzeumalapitó az
1950-es évektől Békés szellemi néprajzának
megmentésére valóságos gyűjtőhálózatot
szervezett tanítványaiból, illetve segítőkész,
lelkes felnőttekből. Terveik szerint ebből a
gazdag gyűjtésből ez évben a békési
boszorkányok, lidércek, táltosok, vajákosok
csodás cselekedeteit felelevenítő történeteket
rendezik sajtó alá.
E témához részben kapcsolódik a helyi
népi gyógyászatot bemutató rész. Ezért kérik
mindazokat.
akik
Ismernek
régi
gvó~vmódokat. vonatkozzanak azok akár
emberre, akár jószágokra, legyenek akár
ésszerűek, akár hiedelmekben gyökerező
„babonak”.
jegyezzék
Ic a gyógyító
praktikákat,
írjanak
Ic
gyógyítással,
betegségmegelőzéssel
kapcsolatos
történeteket.

Szívesen
várják
a
különféle
gyógynövények használatára (p1. tea, üirdő,
borogatás), illetve egyéb, állati és ásványi
eredetű anyagok (p1.: pókháló, gyíkfej, mész,
petróleum stb.) alkalmazására vonatkozó
ismereteket, továbbá régen olyan általánosan
elfogadott gyógyító eljárások leírását, mint Pl.
a köpölyözés, érvágás, piócák alkalmazása,

stb.
Közismert,
bogy
bizonyos
betegségeket
csak
egy
meghatározott
időpontban (pL
Szent György nap,
nagypéntek) tudtak sikeresen gyógyítani.
Ilyen esetekben gyakran egyéb mágikus
eljárások (p1.: ráolvasás) segítette az egészség
visszatértét. Az ezzel kapcsolatos adatok is
minden bizonnyal a megjelenő kötet értékes
részeivé válnak.
A
békési
népi
gyógyászattal
kapcsolatos lejegyzéseket névvel, lakcímmel
ellátva 2006. június 30—ig várják a Békési
Galériába
vagy
a
Békés
Városi
Könyvtárba. (5630 Békés, Széchenyi tér 4.)
Az adatokat beküldők szíves tYiradozását a
várhatóan szeptemberben megjelenő könyv
egy-egy példányával köszöni meg a múzeum.

„Amit családunk ‘56-ról őriz” pályázat
-

Á Békés Városi Jantyik Mátyás
Múzeum
az
1956-os
förradalom és
szabadságharc 50. évfordulója alkalmából
kiállítást rendez.

Az
ünnep
méltóságát,
illetve
megemlékezők körét szeretnék növelni azzal
is, hogy pályázatot hirdet „A,nk c~va/ác/zt;;/’
‘56 nil ő;t” címmel,
általános
és
-
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középisko lások részére, két kategóriában:
és
I.
az
1956-os
forradalommal
lb
tók,
szabadságharccal
kapcsolatos
dokumentumok, tárgyi emlékek gyűjtése;
2. az e korszak eseményeire vonatkozó
visszaemlékezések lejegyzése (t-S oldal
teijede lemben).
A
gyüjtőpályázat
anyaga
a
gyüjtő/tulajdonos hozzájárulása esetén a
kiállitásban ethelyezésre kerül, azokat
a
későbbiekben a tulajdonos visszakapja, vagy
l’elajánlhatja
a
békési
múzeum
gyüjternényének gyarapitására.
A pályázat beadásának határideje:
2006. június 30. A pályázatokat a Békési
Galériában várják (5630 Békés, Széchenyi

tér 4. PE: 3). További információ kérhető
személyesen a Galériában vagy munkaidőben
a 66/411-943-as teletbuon. A pályázat
eredményhirdetésére
a
kiállítás
megnyitásakor, 2006. október 23-án kerül sor.
A díjazottak értékes tárgyjutalomban
részesülnek. A múzeum kéri a pedagógusokat,
a felnőtteket, hogy segítsék a pályázaton
résztvevő diákok munkáját.
Mivel a múzeum csak kevés ‘56-os
anyaggal rendelkezik, kérik a Tisztelt
Békésieket,
hogy a kiállítás
idejére
kölcsönözzenek számunkra az 1956-os
eseményekkel összehiggő iratokat, újságokat.
röplapokat, fényképeket.

Pályázati felhívás magánszemélyek részére
2006. évben is nagyon Fontos a
parlagfű virágpor-szóródásának megaka
dályozása. Az esős időjárás különösen kedvez
a parlagfű növekedésének. A parlagEl
mentesítést
egyénileg
és
csoportokra
vonatkozóan is szeretné segíteni az ANTSZ,
az alábbi lehetőség közreadásával:
1. Szánjon fél napot a parlagfű
gyűjtésére! Egyénileg és csoportosan is lehet
jelentkezni.
Hívja
a
41 [-202-es
telefonszámot, vagy jelentkezzen elektronikus
uton:
antsz.bekes(ü~hekes.antsz.hu
Jelentkezési határidő: 2006. július 31.

2. Rajzzal, fotóval annak cimükre
való beküldésével igazolja, bogy ismeri a
parlagmvet, annak egészségre ártalmas
hatását. Bekütdési határidő: 2006. július 1.
3. Fogalmazással, esszével, mÚs
formájú „irodalmi” alkotással (lehet
keresztrejtvény
szerkesztés
is),
annak
beküldésével bizonyítsa elkötelezettségét a
parlagl~í-mentesítésben. Bekü lclési határidő:
2006. július 15.
A díjazott pályamunkák ajándékban
részesülnek,
a
pályázatok
beérkezését
visszaigazolják.
Cím:
ANTSZ
Békési
Kirendeltsége, 5630 Petőfi ii. 4. sz.

BÉKÉSI NYÍLT NAPOK
2006. JÚNIUS 10-ÉN, SZOMBATON
14,00-17,00 óra között
A TÁJHÁZBAN

:
1i~qt~ ‚~‚3~~’

TEXTIUÁTÉKOK A RONGYOS ZSÁKBÓL
RONGYBABÁK, BÁBUK, ÁLLATFIGuRÁK KÉSZÍTÉSE
KÉZMŰVES FOGLAKOZÁSRA VÁRJUK
AZ ÉflEKLŐDŐKET.
Minden szükséges alapanyagot biztosítunk!
.4 programon való részvétel ingyenes!

2O06~i~ijj~~
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Muzsikáló
BÉKÉS=TARHOS
XXX. Zenei Napok 2006, június 25—július 9.
Felhíi’ó rc;zdezvé,,yek
Búkés-larhosi hírharan2
Ünnepi tárzene, ümüir
Toronyzene, Íhalűr *
Piac téri nuzsikúk ~

JÚNIUS 17. szombat 17 óra Békéscsaba, CSABA Center
18. vasárnap II óra Gyula, Várfürdő
25. vasárnap 10 óra Békés, Széchenyi tör
1830 Tarhos, Zenepavilon
27. kedd 9 óra Békés’ Piac tér

*

*

Jlwigverveni’ek
UNNEPI NVITOHANGVERSENY
I

‚

1*); talc ‘:nle’esc)zL’I; ;‚sb’Ien,,,&’,.

JUNIUS 25. vasárnap 19 óra Tarhos, Zenepavilon
‚12

“z~ ‘knit Enekuskoin alapító’ ának 60, és a zene, napok 30. é’-fords,lá;ú,’.,

FUVOLAS KÁMARAEST ~
VONÓSOK SZABADTÉRI HANGVERSENYE
Is,’:’

n’i’,, ‚

26. hétfó 19 óra Békés. Városháza
29, csütörtök 19 óra Vésztő-Mágor

trió’,,’ I “7i’1’1~.’:er’p1é’ a

Esó)tap jánáis 30. péntek 19 án, nm’anau

FUVOLAKURZUS ZAROKONCERTJE
30. péntek 19 óra Tarhos. Zenepavilon
VONOSZENEKARI TÁBOR ZÁRÓKONCERTJE JÚLIUS 1. szombat 19 óra Tarhos. Zcnepavilon
UNOKÁK KONCERTJE Kn,zeka a1~vzqi-,1nz1a -zongora’
2. vasárnap 10 óra Békés. Művészeti Iskola
MUZSIKAS EGYÜTTES 65 SEBESTYEN MARTA
2. vasárnap 19 óra Tarhos Zenepavilon
KAMARAEST fln:nv ‚ifeln,d’, zongora. Gól Gob, é,,ek
4. kedd 19 óra Békés. Művészeti Iskola
MOLNÁR DIXIELAND BAND KONCERTJE
5. szerda 20 óra Békési Fonó. Szarvasi üt
ZENES ÁHÍTAT *
6. csütörtök 19 óra Békés. Baptista imaház
ORGONA és KLASSZIKUS GITÁREST
Krr’ili’ ( ‚il~’t nrgnnuin,i’’e’z és Toko’ Zoií’in gflót’niűi ‘ész
7. péntek 19 óra Békés. Református templom
KQRIjSTA LALKOZO AIo:nn év Bartók emlékére *
8. szombat ló óra Tarhos. Zenepavilon
NEMZETKÖZI KÜRTKURZUS ÉS ZENEI NAPOK
ZÁRÓHANG\’ERSENYE
9. vasárnap 19 óra Tarhos, Zenepavilon

Kísérő program ül’
CSIPKE VI LAG n’/’lffw’l’e’,pl’,:k k,álhtú”,
J1JNIUS 25. vasárnap 10.30 Békési Galéria
BÉKÉS-TARHOSI BARÁTL KÓR KÓZGYULESE
25. vasárnap 13 óra Békés. Művészeti Iskola
MUZSIKUS MANOK MESEI w,’,neh;,Űun’ 0
27. kedd 18 óra Békés. Múzeum tér
Eső

NEPI [PARMLTVESZETI KIALLITAS
NEPTANCBEMUTATO „Éét-~ rö:.srnn,
KI NYER i\IA’? a 3 JR Zene, ‚‘etélkedó;e ~
KOSZORÚZÁS
—

—

est-lé,’

ci Békés Város; 3lüvészen Iskolában

28. szerda 16 óra Békési Galéria
28. szerda 18 óra Békés’ Múzeum tér
30. péntek 12.40 Békés Városi Könyvtár
JULIUS 2. vasárnap II óra Müv. Iskola és Erzsébet-liget

iótlzSándos’/2’fíirneá
:z’vn; kedvese” *

*

Táborok, továhhképzések
JM VONOSZENEKARI TÁBOR ES KURZUS
FUVOLAKURZUS
KORÖSI NYARI AKADEMIA ének-zene, szekció
SZEP MAGYAR BESZED íanár’’oi”ihbkep:óÍanía/’’nn
NEMZETKÖZI KÜRTKURZUS
.

JtJNIUS 24—JULIUS 1. Békés, Művészeti Iskola
JI,JNIUS 23—30.
Békés, Mí’av. Központ
JULIUS 1—~9.
Békés, Művészeti Iskola
JULIUS 1—9. Szegedi Kis István Ref. Gimnázium
JÚLIUS 1—9.
Békés, Műv. Központ

A ‘—gal jelöli renaezvényekre a belépés dijlalan,

Információ, jcgydövé!eI
A hangversenyekre belépő jegyek 400, 500 és 1.000 Ft-os áron válthatók:
Városi Muvelödé1 Kö,’pont. Békés, Janlyik u. 23-25, Tó’: 66’41i—i42 E-mail’ bekeskulturu~áhteiua,i.im
Varo%i Alapfoku Mö’észesi Iskola, Békés, Pelőli u I. ‘i/E.: 66/411—819 E-mail: bekesizeneiskolaap.szam.Im
l’ilbarmónia Kin., Békesesahd, Andr’issy üt 24—28,1: 66/442—120 E—mail: ujihamwniac&imail.elobonet.bu
A zenei napok hangvei’senyeire külön buszok indulnak Tat-hosra
Békés. Katolikus ternplomtói iS órakor és 1530-kor, majd koncertek után ‚issza.
‘Fámogatok, Európai Unió. Nemzeli Kulturális Örökség Minisztériuma, Nemzeti Kulturális Alap. Music Hello Kft,. S’ájei-Magyar l’ársanig.
1-ilharmónia Khi., Békés Megyei Népüjság tOL, Optigép tOL, MagvarFejleszlési Bank RI,. Toron)’ Rádió - Békés
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Hirdetmény
A Földművelésügyi Minisztérium elrendelte az ebek veszettség elleni kötelező

védőoltását. Felhívjuk valamennyi ebtulajdonos figyelmét, hogy a tulajdonában lévő,
minden 3 hónapnál idősebb ebet az alább felsorolt napokon és időpontban
szájkosálTal ellátva, pórázon, oltási könyvvel
VESZETTSÉG ELLENI VÉDŐOLTÁS
céljából vezesse elő. Az oltás elmulasztása a veszettség terjedését segíti elő, ezért az
oltatlanul maradt ebek kiirtásra kerülnek.
Az oltás díja: 1600 Ft/eb

Féregtelenítés: 100 Ft/10 kg
Az oltások helye és ideje a következő:
Marói Kultúrház
VI. kerület_14.
Róna u.
Vasúti mázsaház
Híd u.
Rosszerdő
Vasúti mázsaház
Vasúti rnázsaház
Borosgyán
Gázcseretelep
Körösi_Csoma S. u.
Pótoltás:
~ Vasúti mázsaház

június 6. kedd

15-16 óráig

dr. Juhász István

június
június
június
június
június
június
június
június

14-16
10-12
10-12
17-18
15-17
10-12
1 6-17
14-16

dr.
dr.
dr.
dr.
dr.
dr.
dr.
dr.

7. szerda
8. csütörtök
9. péntek
9. péntek
9. péntek
10. szombat
12. hétfő
13. kedd

július 1. szombat

óráig
óráig
óráig
óráig
óráig
óráig
óráig
óráig

10-12 óráig

Juhász István
Szabó László
Juhász István
Juhász István
Szabó László
Erdész Csaba
Szabó László
Szabó László

dr. Szász Gábor

Békés, 2006. május hó
Békés Város
Polgármesteri Hivatala
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