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Jelentős érdeklődés övezte az újévi állófogadást

Idén tizedik alkalommal nyitotta
ajtaját a békési városháza díszterme
a helyi vállalkozók és a város intézményvezetői számára. A január 15én megtartott újévi fogadáson Izsó
Gábor polgármester értékelte az elmúlt esztendő eredményeit és az elkövetkező időszak teendőit.

Hagyománnyá vált Békésen, hogy a
település polgármestere a helyi vállalkozók és a város intézményvezetőinek
jelenlétében újévi fogadás keretében
értékeli az óévet és köszönti az újévet.
Izsó Gábor polgármester beszédében
kiemelte, hogy ha lassan is, de növekszik a születések száma a városban. Míg 2013-ban 153, 2014-ben és
2015-ben már 180 újszülött látta meg
a napvilágot. A munkanélküliség is
csökkenni kezdett: a ráta 9,7 százalékról 9,1 százalékra mérséklődött az
elmúlt évben. Jelentős eredményként
könyvelhető el, hogy egyetlen intézmény sem szűnt meg, sőt nagymértékű ellenszélben sikerült megmenteni
a nagy múltú mezőgazdasági képzést

a településen. A járási hivatallal és a
kormányablakkal ügyfélközpontúbbá
vált a lakosság kiszolgálása, és erősödött Békés körzetközpont szerepe.
Az elmúlt időszakban megvalósult
több energiatakarékos beruházás, a
polgármester szólt továbbá az ivóvízminőség-javító programról és a
belvízelvezető hálózat fejlesztéséről.
A helyi óvodák és bölcsődék egy kivételével megújultak. Megvalósult a
teljes szelektív hulladékgyűjtés és a
differenciált szemétszállítás, illetve új
lendületet kapott a lakásgazdálkodás.
Egyebek mellett hangsúlyozta, hogy
nőtt a településen a bejelentett iparűzési adót fizetők száma, az iparűzési
adó mértéke, míg 2013-ban 335 millió forint volt, 2014-ben már 403 millió forintra emelkedett. Ezt a szintet
2015-ben is tartotta a város.
A rendezvényen fellépett a békési
származású Nagy Ivett, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem kitüntetéses hegedűművésze, aki rendszeresen koncertezik, többek között az

Ungvári Filharmóniában, a Békéscsabai Jókai Színházban, a Régi Zeneakadémián és a Zenetudományi
Intézetben és a Békés-tarhosi Zenei
Napok nyitó koncertjén adott nagysikerű, teltházas szólókoncerteket. A
vendégek láthatták még a 7 éves ifj.
Mahovics Tamást decsi verbunkot
táncolni. ifj. Mahovics Tamás a „Fölszállott a páva” országos népzenei és
tehetségkutató műsorban jászberényi
párjával, a 7 éves Busai Borikával bemutatott produkciója alapján méltán
nyerte el a 2015. év legjobb szólista
párosa címet. A műsort követően Dr.
Pálmai Tamás, Békés alpolgármestere
mondott pohárköszöntőt.
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6 millió forintot
nyert Békés zártkert
revitalizációra
Zártkerti fekvésű földrészlet művelési célú újjáélesztését szolgáló
program megvalósítására nyert támogatást Békés Város Önkormányzata a Tanyafejlesztési Program V.
célterület keretében. A projekt részeként 500 őshonos gyümölcs facsemetét ültetnek az erre a célra kijelölt zártkertekben.
Tavaly decemberben kötött mintegy 6 millió forint összegű támogatási
szerződést a település önkormányzata
a Földművelésügyi Minisztérium Agrárfejlesztési Főosztályával a nyertes
pályázat kapcsán. A közösségi termelés keretében igazoltan őshonos illetve
tájfajta növények kerülnek telepítésre.
A több éves program során a telepítésre kijelölt terület rekultivációját követően 50 almafa és 450 szilvafa kiültetése, a telepítési szakasznak megfelelő
kertművelési feladatok, közösségi és
termék-feldolgozási programok öt
szakmai partner együttműködésével
folyamatosan valósulnak meg.
A fejlesztés keretében a munkálatok tereprendezési feladatokkal, talaj
előkészítési munkálatokkal indulnak,
mellyel párhuzamosan az adott időszaknak megfelelő kertművelési feladatokhoz kapcsolódó előadásokat,
közösségi programokat szerveznek.
A gyümölcsfák ültetése több ütemben
történik majd, az első ütemben nyári
csíkos fűszeres almát, Simonffy piros
almát és téli arany parmen almát ültetnek. A második és harmadik ütemben kerülnek helyükre a szilvafák,
először a debreceni muskotály szilva
és az ageni szilva, később a veres szilva. Célunk, hogy egyre jobban bevonjuk a Békésen található, használaton
kívüli zártkerteket – tudtuk meg Izsó
Gábor polgármestertől.
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Főállású alpolgármestert
választottak Békésen

December 16-án megtartott ülésén
választotta meg Békés Város Képviselő-testülete a jelenlegi társadalmi
megbízatásban dolgozó alpolgármester, Dr. Pálmai Tamás mellé az
új, főállású alpolgármestert, Kálmán Tibort.
A döntésben nagy szerepet játszott
az, hogy a hamarosan induló pályázatok sikeres előkészítése és megvalósítása több elfoglaltságot jelent majd
a városvezetés számára. A megválasztott főállású alpolgármester, Kálmán Tibor feladata a későbbiekben
elsősorban a humán területre terjed
majd ki – hangsúlyozta Izsó Gábor

polgármester. Az ifjúsági, közművelődési, kulturális, sport és kiemelten a
turisztikai tevékenységgel összefüggő
feladatok ellátását feladatok ellátását
végzi 2016. január 1-jétől, a szociális
ügyek és az egészségügy terén továbbra is Dr. Pálmai Tamás alpolgármester tevékenykedik majd.
Kálmán Tibor nem képviselő, 39
éves matematika-testnevelés szakos
pedagógus, aki az elmúlt kilenc évben
köztisztviselőként látta el a Békési
Polgármesteri Hivatal sportreferensi
munkakörét. Jelenleg a Magyar Kajak-kenu Szövetség elnökségének tagja, a dél-alföldi régió képviselője.

Hivatalba lépett az új aljegyző Békésen
dr. Tari Béla lett a Békési Polgármesteri Hivatal aljegyzője. A 36 éves
jogász 2016. január 1-jétől tölti be
hivatali tisztségét.
Eredményes pályáztatás útján dr.
Tari Béla nyerte el az aljegyzői állást
a Békési Polgármesteri Hivatalban. A
korábbi aljegyző távozását követően
fél évig nem volt aljegyzője a hivatalnak, ezentúl a közigazgatásban is
jártas fiatalember segíti majd Tárnok
Lászlóné jegyző munkáját. – Szeretem
az ügyek és egyben a település mögött

az embert látni, munkámat alázattal
végezni. Ehhez párosul részemről a
maximális szakmai hozzáállás és a
folyamatos tanulás – tudtuk meg dr.
Tari Bélától. A gyakorló apuka távolabbi tervei között szerepel, hogy az
önkormányzati igazgatás, a pályázatírás és menedzsment területén,
valamint a környezetvédelmi hatósági szakértőként és a vízügyi hatósági
eljárások során szerzett tapasztalatait
hasznosan kamatoztatni tudja a jövőben.
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Elkészült a
békési galéria
díszkivilágítása
Vállalkozói felajánlással valósulhatott meg a Békés Városi Galéria
külső megvilágítása. Néhány hete
gyúltak fel először a LED fények a
galéria külső homlokzatán, mellyel
igazi pompájában láthatják sötétedés után is a műemlék épületet a járókelők és a városon áthaladók.

Városházi
krónika

3. oldal

Újítás Békés postán!
A hatékonyabb ügyintézés érdekében 2016 januárjában ügyfélhívó
rendszert telepítettek a Békés postán.
A Magyar Posta az ország legnagyobb forgalmú postáin folyamatosan
építi ki az ügyfélhívó rendszert. Országszerte már több mint 120 postán
használhatják az ügyfelek. Békés postán 2016.01.25-én a mai kor igényeinek megfelelő ügyfélhívó rendszert
vezetett be a Magyar Posta. A telepített
ügyfélhívó rendszer használatához a
kezdeti időszakban a posta munkatársa nyújt segítséget, aki a jegykiadó
mellett állva segíti a lakosokat a megfelelő szolgáltatás kiválasztásában.

Az ügyfélhívó rendszer segítségével
strukturáltabbá, hatékonyabbá válik
az ügyintézés, és kényelmesebbé a
szolgáltatások igénybevétele. Amen�nyiben az ügyfél a sorszámkiadónál
megfelelő szolgáltatást választ, nem
fordulhat elő olyan eset, hogy rossz
pultnál várakozik, és ez csak akkor
derül ki, amikor már sorra került. Ha
valaki több szolgáltatást is igénybe
szeretne venni, amit egy munkahelyen
nem lehet megoldani, akkor az első
munkahely átirányítja a másodikhoz.
Nem kell új sorszámot kérnie, mert a
rendszer besorolja a várakozók közé.
A Magyar Posta közleménye

Békés posta (Széchenyi tér 4/1.) nyitvatartási ideje:
Hétfő
800–1800

Kedd
800–1800

Szerda
800–1800

Csütörtök
800–1800

Péntek
800–1800

Szombat
800–1100

Vasárnap
Zárva

Békés posta ügyfélhívóján elérhető menüstruktúra az alábbi:
1. CSEKKBEFIZETÉS (500.000Ft.- alatti) készpénzzel vagy bankkártyával

45 darab LED fényszóró világítja
meg a Békés főterén, a Széchenyi téren található épületet, az izzók felszerelése és beüzemelése több mint 2,2
millió forintba került. A vállalkozó a
díszkivilágítás kiépítésének és beüzemelésének teljes költségét önerőből
fedezte. 1885-ben épült a Magyar Királyi Szálloda - ismertebb nevén a Bérház -, amelyben a Békés Városi Püski
Sándor Könyvtár és a Békés Városi
Galéria kapott helyet. Falán emléktábla hirdeti, hogy a II. világháborút
követően 1949-ben, az épületben nyílt
meg a vidék első művelődési otthona.
Napjainkban az impozáns galéria ad
otthont kiállításoknak, báloknak és
gyermekcsoportok kézműves foglalkozásainak.

2. FŐPÉNZTÁR: csekkbefizetés (500.000Ft-feletti) pénzváltás, állampapír forgalmazás, megtakarítások,
befektetések, folyószámla szolgáltatások, nagybani értékcikk vásárlás, Western Union szolgáltatás,
lakástakarék szerződéskötés, személyi kölcsön
3. Levélfeladás és csekkbefizetés,kereskedelmi áru vásárlás, mobilfeltöltés, bankkártya kezelés
4. Pénzügyi megoldások: befektetések, megtakarítások, állampapír, személyi kölcsön
5. Levélfeladás, világfax, távirat, fénymásolás, hírlap árusítás
6. Biztosítás, lakástakarék szerződéskötés
7. Csomag és EMS gyorsposta feladás, csomag átvétel, PostaPont szolgáltatás
8. ÉRTESÍTETT: levél és utalvány átvétel
9. Közlekedési bérlet árusítás
10. információ, tudakozvány, utánküldés, fiókbérlet, meghatalmazás, reklamációkezelés

A Békési Rendőrkapitányság tájékoztatója

Békés város körzeti megbízott adatlapja

Név: Apáti Gyula c. r. főtörzszászlós

Telefon: 06 (66) 411-644
Iroda: Rendőrkapitányság Békés Rákóczi u. 11-13. régi épület 9. sz. iroda
E-mail: ApatiG@bekes.police.hu
Működési területe:
– Békés város teljes belterülete valamint külterületi részei.
Közúton:
– Békéscsaba irányába a 470. sz. főúton a 17 km + 283 méter szelvényig,
– Mezőberény irányába a 470. sz. főúton a 3 km + 427 méter szelvényig,
– Murony irányába a 4644. sz. úton az 5 km + 434 méter szelvényig,
– Gerla irányába a 4238. sz. úton a 15 km + 297 méter szelvényig,
– Tarhos irányába a 4238. sz. úton a 3 km + 851 méter szelvényig
Fogadóóra:
– a hónap 2. keddjén 12:30-13:30 óra a Békési Rendőrkapitányságon
A fenti adatlapot a 2016. január 1-jén hatályba lépő, a körzeti megbízotti szabályzatról szóló
26/2015. (XII.9.) ORFK utasítás 14. pontjára hivatkozva tette közzé a Békési Rendőrkapitányság.
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A csendért, a szépért,
a rendért és a nyugalomért
Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
már korábban döntött arról, hogy közterület-felügyeletet
hoz létre 2016. március 1-től, azzal a céllal, hogy a város
rendjére és tisztaságára két szakember vigyázzon. Az ő
feladatuk lesz az ide vonatkozó jogszabályok betartatása,
a tiltott tevékenységek megelőzése és megakadályozása,
illetve megszüntetése. Céljuk lesz továbbá a közterület jogszerű használatának, a közterületen folytatott engedélyhez, illetve útkezelői hozzájáruláshoz kötött tevékenység
szabályszerűségének ellenőrzése.
A közterület-használat szabályait helyi önkormányzati
rendelet szabályozza, melyet a Képviselő-testület a január végén tartott soros ülésén felülvizsgált. Ez azért vált
szükségessé, mert városunkban – főleg az utóbbi időben –
elszaporodtak a közterületen tapasztalható hiányosságok,
rendezetlenségek, hanyagságból adódó gondozatlanságok
(például: illegális szemét elhelyezése, sok ingatlan környékének a rendben tartása, építőanyagok tárolása, használaton kívüli gépek tartós közterületen való tárolása, engedély
nélküli kereskedelmi reklámok, stb.) A szabályozással azt
szeretné a város vezetése elérni, hogy a közrend és a köztisztaság még tovább javuljon, és rendezett utcák, terek,
egységes városkép jöjjön létre. Ezáltal a lakosság nyugalmának és biztonságérzetének növekedése is várható. Felülvizsgálatra kerültek a „közterület rendeltetésétől eltérő
használat” után fizetendő díjtételek, hiszen a jelenlegi díjak
nem ösztönöznek a város történeti hagyományainak, építészeti értékeinek, idegenforgalmi nevezetességeinek, valamint a város arculati értékeinek védelmére. Mivel a közterület használat csak ideiglenes jelleggel lehetséges, ezért
csak határozott időre engedélyezhető (maximum 1 év).
Természetesen a feltételek fennállása esetén ez ismételten
megadható. Meghatározásra került a közterület használati
díj minimális mértéke, mely 1000 Ft + Áfa.
Kérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy bizalommal forduljanak a Polgármesteri Hivatal műszaki osztályán dolgozó
köztisztviselőkhöz, akik részletes és pontos felvilágosítást
tudnak adni a fenti témában. A következő lapszámunkban
részletesen közzétesszük a közterület rendeltetésétől eltérő
használat esetén fizetendő díjakat is. Hangsúlyozni kívánjuk, hogy mindezen intézkedésekkel a tiltott tevékenységek megelőzése, megakadályozása, megszakítása, megszüntetése a cél és csak legutolsó sorban a szankcionálás.
A városvezetés nem büntetni, pénzt beszedni akar, hanem
minden békési polgár felelős odafigyelésével megvalósuló
szép, rendezett, biztonságos és nyugodt Békést szeretne.

2016. február

A „Közszolgálati tisztviselőkről szóló” 2011. évi
CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján Békés Város Jegyzője pályázatot hirdet az alábbi munkakör betöltésére.

közterület-felügyelő
A pályázatok benyújtási határideje:
2016. február 19.
A munkavégzés helye: Békési Polgármesteri Hivatal
(5630 Békés, Petőfi u. 2.)
A munkakör 2016. március 1-től tölthető be.
A pályázati kiírással kapcsolatban további részletes
felvilágosítást Balázs Lászlóné nyújt a +36 66/411-011es telefon 114-es mellékén.

Országos átlag felett teljesít
a békési vöröskereszt
a megyei szervezettel együtt
Közel ezer békési véradó jelent meg az elmúlt évben a
Békésen szervezett véradásokon és a Magyar Vöröskereszt békéscsabai intézetében. A békésiek mérlege 85 új
és több mint félszáz kitüntetett véradót mutat, akik legalább tíz alkalommal jelentek meg a véradásokon.
A Magyar Vöröskereszt Békéscsabai Területi Szervezete
égisze alatt működő békési Vöröskereszt szervezet a település önkormányzatának közreműködésével szervez egész
évben rendszeres véradást. A véradásokon alkalmanként
átlagosan 50 fő jelenik meg. Békés Város Önkormányzata nemcsak a helyszínt, a városháza dísztermét biztosítja
évente több alkalommal a Vöröskereszt szakembereinek
a vérvételhez, hanem intézményeit is arra buzdítja folyamatosan, hogy dolgozói és az intézményekben megforduló
lakosok körében minél szélesebb körben tegyék elérhetővé a véradás lehetőségét. Köszönjük az önkormányzat ez
irányú támogatását és a véradók segítségét, a békési lakosság közel 5 százaléka aktív véradó és ez a szám évről-évre
folyamatosan növekszik – nyilatkozta Tóth Zoltánné, a
Magyar Vöröskereszt Békés Megyei Szervezetének igazgatója. A segítségnyújtás fontos a megye és Békés lakossága számára, mi sem igazolja ezt jobban, minthogy a rendszeres 959 fő véradó között tavaly 73 véradót kitüntetéssel
ismertek el Békésen, akik közül tizenhatan már több mint
50 alkalommal, sőt akadt olyan is, aki századik alkalommal adott vért.
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Sikeresen megvalósult a házhoz
menő szelektív hulladékgyűjtés
átszervezése Békésen
Szinte minden békési háztartás megkapta már az igényének megfelelő 60, 80 vagy 120 literes hulladékgyűjtő edényt, így a Békési Kommunális és Szolgáltató Kft.
gördülékenyen tudja biztosítani a lakossági hulladék
meghatározott rend szerinti elszállítását, válogatását és
kezelést.
A hulladékgazdálkodás terén jelentős változás történt
2015-ben Békésen, a jogszabályi kötelezettségnek való
megfelelés érdekében a korábbi LISZ Kft.-t átalakította az önkormányzat nonprofit kft.-vé. A BKSZ PLUSZ
Nonprofit Kft. Békésen, Újkígyóson, Csabaszabadiban és
Muronyban végez közszolgáltatást, a Békési Kommunális
és Szolgáltató Kft. (BKSZ Kft.) pedig Geszten és Méhkeréken. Békésen a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési
rendszer bevezetésével mintegy 3000 darab hulladékgyűjtő edény került a háztartásokba ingyenesen kihelyezésre.
2015-ben Békés területéről közel 5000 tonna hulladékot
szállított el a kft., melyből 1200 tonna zöld hulladék és 150
tonna szelektív hulladék volt. A begyűjtött és értékesített
hulladék mennyisége meghaladja a 150 tonnát, amely az
előző évekhez képest ötszörösére nőtt. A válogatóműben
Békés város lakosságától házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszerben begyűjtött, valamint a hulladékgyűjtő udvarból szelektíven gyűjtött hulladékok kerülnek előkezelésre, bálázásra és a hulladék hasznosítónak átadásra.
Idén januárban már minden békési háztartásba eljuttatta a
kft. a hulladékszállítási naptárat, de a bkszkft.hu oldalról
folyamatosan tájékozódhatnak a lakosok a szemét elszállításával kapcsolatos esetleges változásokról.
A Békési Kommunális és Szolgáltató Kft. akcióterv kidolgozásába kezdett a helyi óvodákkal és iskolákkal együttműködve szelektív hulladékgyűjtéssel és a hulladék hasznosításával kapcsolatban. Cél, hogy a gyermekek minél
korábban megtanulhassák a hasznosítható hulladékok külön gyűjtésének fontosságát. A BKSZ Kft. gyűjtőszigeteket
telepítene minden intézményhez, amely igényt tart erre a
lehetőségre, így a gyerekek helyben tanulhatják meg a környezetvédelem fontosságát. További ösztönzésként a BKSZ
Kft. versenyt szervezne az óvodák és iskolák között, hogy
mely intézmény tudja a legtöbb hasznosítható hulladékot
összegyűjteni.

Tájékoztató!

„Szelektív gyűjtéssel a környezetet
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Ingatlan hirdetmény
Békés Város Önkormányzata pályázat útján történő
bérbeadásra meghirdeti a tulajdonát képező alábbi
ingatlant:
• Békés, Veres Péter tér 7/B IV/10. (hrsz.: 7032/4/A/25)
szám alatti (54 m2) lakás
A bérleti díj: 450,- Ft/m2/hó
Részletes tájékoztató kérhető a Polgármesteri Hivatal
Gazdasági Osztályán (5630 Békés, Petőfi u. 2. sz., 32-es
iroda).
Benyújtási határidő:
2016. február 22. (hétfő) 12.00 óra.

Minimálisan emelkednek
a Vállalkozói Centrum bérleti díjai
A 2016. január 28-án megtartott ülésén döntött Békés Város Képviselő-testülete arról, hogy 2016-ban 4%-kal emeli
a bérleti díjakat a Verseny utcai Vállalkozói Centrumban.
Bérlemény
típusa
Iroda
Raktár
Műhely

2015. évi bérleti díj
nettó Ft/m²
800
550
500

2016. évi bérleti díj
nettó Ft/m²
832
572
520

Kötelező kéményseprés Békésen
A Békés Megyei Tüzeléstechnikai Kft. értesíti Békés
város lakosságát, hogy a 2012. évi XC. törvényben előírt
kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatást,
kémények seprését, műszaki felülvizsgálatát 2016.
január 6 - június 30. között fogja végezni Békésen.
A kft. ezúton kéri, tegyék lehetővé a dolgozóik bejutását annak érdekében, hogy a munkát elvégezhessék.
Amennyiben a fenti időpont nem megfelelő, kérik
a Tisztelt Lakosokat hívják a Békés Megyei Tüzeléstechnika Kft. (5630 Békés, Durkó u. 6.) +36 66/411-149
vagy +36 70/9444-581 telefonszámainak valamelyikét.
2016. évi sormunka ütemterv Békési Kirendeltség
Utca, terület
I. kerület,
Malomvég
II. kerület,
Bánhida
III. kerület,
Ibrány
IV. kerület,
Hatház
V. kerület,
Újváros
VI-X. kerületi
tanyák

Várható időpont
2016. januármárcius
2016. márciusjúnius
2016. áprilisjúnius
2016. januármárcius
2016. februármájus
2016. májusjúnius

Szakemberek neve
Szabó János,
Kádas Gábor
Szabó János,
Kádas Gábor
Kádas Gábor,
Kovács Attila
Kádas Gábor,
Kovács Attila
Kádas Gábor
Szabó János

Városházi
krónika
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2016. február

Folytatódik Myszków és Békés partnersége a néptáncok és a sport terén
Január közepén lengyel testvértelepülésére, Myszków-ba látogatott
Békés Város Önkormányzatának
delegációja a Város Promótere díjátadó gálára. A hivatalos részvétel
részeként megállapodás született a
békési és a lengyel néptánccsoportok partnerségének folytatására és a
gyermek labdarúgó csoportok találkozására.
A Békésről utazó csoportot Kálmán
Tibor alpolgármester képviselte, aki
először tett személyes látogatást a sziléziai városba. Az oktatásért, ifjúságügyekért, turizmusért és a sportért

felelős alpolgármester tárgyalásokat
folytatott a tavaly nyáron megindult
néptánc kapcsolatok folytatása érdekében. Ahogy arról az elmúlt év nyarán beszámoltunk, a békési Belencéres
Néptáncegyüttes gyermekcsoportja
első alkalommal lépett föl Myszków
színpadán nagy sikert aratva. Az
akkori tárgyalások előkészítették a
folytatást. Idén a Békés-tarhosi Zenei
Napok rendezvény alkalmával június
végén fog a lengyel testvértelepülés
gyermek néptánccsoportja Békésre
látogatni, hogy a helyi közönségnek
bemutathassák tudásukat és tapasz-

talatcserét folytathasson a két táncegyüttes szakmai vezetése. A lengyel
testvértelepülés egyúttal nemzetközi
labdarúgó tornára invitálja a békési
10-12 éves korú focistákat is.

Ingyenes jogsegély pszichiátriai visszaélések esetén
Különleges
jogsegélyszolgálatot
működtet egy alapítvány Magyarországon: azoknak nyújt ingyenes jogi
segítséget, akiket pszichiátriai osztályon vagy intézetben ért sérelem vagy
visszaélés. Az Állampolgári Bizottság
az Emberi Jogokért Alapítvány, amely
1994 óta működik Magyarországon,
a pszichiátriákon történő visszaélések széles skálájával találkozik: sajnos gyakoriak a kényszerkezelések, a
túlgyógyszerezések, az indokolatlan
fizikai kényszerítések, és bizony még
ma is elektrosokkolnak embereket.
Az elmúlt húsz évben panaszosok ezrei fordultak a jogvédő alapítványhoz,
és nagyon sok esetben sikerült nekik
hatékony segítséget vagy jogi kompenzációt nyújtani.
Egy alkalommal egy nő kereste fel
az Alapítványt, akit férje egy pszichiáter segítségével, akarata ellenére,
jogtalanul szállíttatott pszichiátriára.
A jogvédő szervezet segítségével jogi
eljárás indult, melynek következtében
a bíróság a panaszosnak 700 000 forint kártérítést ítélt meg.
Egy másik esetben egy nő az Alapítványt azzal kereste meg, hogy édesanyja kis híján belehalt a pszichiátriai
„gyógyszerezésbe” egy vidéki kórház-

ban; életét csak a családtagok közbeavatkozása és a gyors orvosi segítség
mentette meg. Az Alapítvány munkájának köszönhetően előbb az Orvosi
Kamara marasztalta el, majd a büntető
bíróság is bűnösnek találta és elítélte a
visszaélést elkövető pszichiátert.
A feltárt problémákról a törvényhozókat és a nyilvánosságot rendszeresen tájékoztatja kiadványokkal,
újságcikkekkel, tévéműsorokban és
kiállítások szervezésével az emberi
jogvédő alapítvány.
Ahogyan a pszichiátriai visszaélések
nem korlátozódnak csupán Magyarországra, úgy a jogvédő szervezet is
nemzetközileg működik, Los Angeles-i székhellyel. Az Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért (CCHR)
nemzetközi nonprofit szervezetét
1969-ben alapították, abban az időben, amikor a pszichiátriai kezeltek a
társadalmak meglehetősen elfeledett
rétegét jelentették.
Az élet igazolta, hogy a CCHR
munkája létfontosságú az egész világon: e nemzetközi nonprofit szervezet segített leleplezni a dél-afrikai
pszichiátriai rabszolgatáborokat, ahol
az apartheid idején fekete páciensek
tízezreit dolgoztatták rabszolgaként

– s mindezt a pszichiáterek „ipari terápiának” nevezték. Olaszországban
kormányzati hivatalnokokkal és parlamenti képviselőkkel együtt a CCHR
olaszországi szervezete vizsgálatokat végzett az ország koncentrációs
táborokra emlékeztető pszichiátriai
intézeteiben, ami számos intézmény
bezárását eredményezte. Kaliforniában a CCHR érte el 1976-ban, hogy
a pácienseket az elektrosokk-kezelést
megelőzően kötelezően tájékoztassák
a kezelésről, és csak az illető beleegyezésével hajthassák végre azt. Miután
nemzetközi precedenst teremtett, ezt
a szabályozást a világ sok más országában szintén elfogadták.
Ha családtagja, barátja, ismerőse
pszichiátriai visszaélések vagy félrekezelés áldozata lett, vagy bármilyen sérelmet kellett elszenvednie
pszichiátrián, az Alapítványt alábbi
elérhetőségeken keresheti meg:
Állampolgári Bizottság az Emberi
Jogokért
Telefon: 06 1 342-6355
Mobil: 06 70 330-5384
E-mail: panasz@cchr.hu
Weboldal: www.emberijogok.hu
Az Alapítvány minden információt
bizalmasan kezel.
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