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Kommunális adó
támogatás igényelhető
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális igazgatásról
és a szociális ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális
alap és szakosított ellátások térítési díjáról szóló 6/2015 (II.26.) önkormányzati
rendelet 56. §-ában foglaltak alapján
továbbra is lehetőség van kommunális
adó támogatásra, az alábbiak szerint:
Azon személyek vagy családok esetében, akik a magánszemélyek kommunális adó fizetési kötelezettséggel ös�szefüggésben kerülnek nehéz anyagi
helyzetbe, kérelemre támogatás nyújtható úgy, hogy az önkormányzat átvállalja
az egyébként fizetendő adó összegének
50 %- át. Kommunális adó támogatás akkor nyújtható, ha az egy főre számított
havi jövedelem nem haladja meg
- család esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének
200%-át (57.000,- Ft),
- egyedül élő esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének
250 %-át (71.250,- Ft),
- és a kérelmező vagy családtagja az
önkormányzati adóhatóság nyilvántartása alapján hátralékkal nem rendelkezik.
A támogatás egy adóévre szól, a kérelmeket a tárgyévre vonatkozóan március
hó 16. napjától április hó 15. napjáig lehet
benyújtani az erre a célra rendszeresített
formanyomtatványon. E határidő elmulasztása jogvesztő. A támogatás összegét
az adóalany adószámlájára kell átutalni.
A kérelmeket 2016. március 16. napjától 2016. április 15. napjáig lehet
benyújtani a Békési Polgármesteri
Hivatal 36-os és 37-es irodáiban ügyfélfogadási időben.
Tárnok Lászlóné jegyző sk.

2016. március 15-i program
9,00 óra Szentmise a Hazáért a Szentháromság Plébániatemplomban
9,15 óra Ünnepi Istentisztelet a Református Templomban
10,00 óra Széchenyi tér, Forradalmi emlékmű
Térzene a Békés Városi Ifjúsági Fúvószenekar előadásában
Vezényel: Bagoly László karnagy
Himnusz
ünnepi beszédet mond

Rétvári Bence

az Emberi Erőforrások Minisztériumának parlamenti államtitkára
Ünnepi műsor a Békéscsabai Jókai Színház művészeinek előadásában
Közreműködik a Békési Szabadidős Lovas Klub
Koszorúzás a Forradalmi Emlékműnél
Koszorúzás Irányi Dániel, Kossuth Lajos
és Széchenyi István szobránál,
ünnepi beszédet mond

Dankó Béla

országgyűlési képviselő
Szózat

ÜNNEPELJÜNK EGYÜTT!
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Testvérvárosi segítség az ellopott
Kossuth-szobor helyreállításához

A vajdasági Magyarittabé
településről 2015 tavaszán
ismeretlen tettesek elvitték
a Kárpát-medence legdélebbi Kossuth-szobrát. Az
elkövetőknek azóta sem
bukkantak a nyomára, ám
Békés Város Önkormányzata, a Békési Református
Egyházközség és a Békési
Motoros Baráti Kör közel
egymillió forint összegű
testvérvárosi
segítséget
nyújtott a szobor március
15-i avatásához.
A lopásról szóló hír hallatán Békés városa nemcsak
együttérzését fejezte ki,
hanem az önkormányzat
képviselő-testülete a tavaly
augusztusi ülésén döntött
arról, hogy 200 000 forint pénzbeli támogatást
nyújt Magyarittabé Helyi
Közösségnek az ellopott
Kossuth-szobor helyreállításához és környezetének
rendezéséhez – tudtuk meg

Izsó Gábor polgármestertől. A kezdeményezéshez
csatlakozott a Békési Motoros Baráti Kör is, akik
40 000 forinttal segítettek
a szobor újraalkotásában,
melyet a nyári békési motoros találkozó alkalmával
gyűjtöttek a résztvevők és
a motorosok. A napokban
értesítette Katona Gyula, a
Békési Református Egyházközség esperes lelkipásztora a vajdasági falu polgármesterét, hogy a Bánsági
Magyarittabéi Gyülekezetnek az ellopott Kossuthszobor pótlásával felmerülő költségeire perselypénzt
gyűjtöttek Békésen, melynek eredményeként 660 000
forintot adtak át személyesen a néhány napig Békésen
prédikáló Marton Károly
magyarittabéi lelkipásztornak. Az újraalkotott Kossuth-szobrot március 15-én
avatják Magyarittabén.
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Elfogadták a költségvetést
A békési önkormányzat az idei költségvetését
3 milliárd 404 millió forintban határozta meg
legutóbbi ülésén. A város
büdzséjében 58 millió forintot különítettek el utak
karbantartására, a szociális területre 30 millió forinttal több jut és összesen
120 millió forint saját erő
áll rendelkezésre fejlesztésekre, felújításokra.
Izsó Gábor polgármester
hangsúlyozta, hogy ebben
az évben is szeretné a város
folytatni a korábban megkezdett munkát a fejlődés
érdekében. Az elkülönített
58 millió forint utak karbantartására, rekonstrukciójára fordítható. Húszmillió
forintból fogják felújítani
azt a korábbi bölcsődeépületet, amelyből a Dr. Hepp
Ferenc Általános Iskola számára alakítanak ki újabb
tantermeket. Környezetvédelmi célokra is biztosítanak forrást, amivel a hulla-

dékgyűjtőket kerítik körbe,
teszik védetté. A szociális
területre is 30 millió forinttal több jut, az idősekre külön is gondolnak, az egészségügyi rehabilitációjukat
is külön szeretné segíteni
a város. Az intézmények
számára a tavalyi működési költségeket biztosítja
az önkormányzat, ahogy a
sport- és civilszervezetek
támogatása sem csökken
2015-höz képest. Megemelték az első lakás vásárlására nyújtható kamatmentes
kölcsön összegét, az eddig
adható 712.500,- Ft helyett
997.500,- Ft-ban maximalizálták. A pályázati kiírásokat folyamatosan figyelik a
hivatal munkatársai, egyebek mellett a rendelőintézet részleges felújítására, az
önkormányzati konyha felújítására és a szabad strand
fejlesztésére egyaránt szeretne a város támogatási kérelmet benyújtani, de egyéb
célokra is pályázna.

Megemelte a testület a lakáscélú
kamatmentes kölcsön összegét
A lakásvásárlásra és
építésre nyújtható kamatmentes kölcsön mértékét
712.500,Ft-ról
997.500,- Ft-ra emelte, míg
a fűtéskorszerűsítésre adható kölcsön maximális
összegét 250.000,- Ft helyett
350.000,- Ft-ban határozta
meg legutóbbi ülésén Békés
Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete.
A napokban ülésezett a
város képviselő-testülete,
melyen többek között döntöttek arról is, hogy 2016.
március 1-jétől a lakásvásárlás és építés céljára nyújtható

kamatmentes kölcsön összegét a jelenlegi nyugdíjminimum harmincötszöröse,
azaz 997.500,- Ft-ban maximalizálta, valamint fűtéskorszerűsítésre, gazdaságos,
költséghatékony fűtésrendszer kialakítására legfeljebb
350.000,- Ft igényelhető.
A lakáscélú kamatmentes
kölcsön helyi rendszeréről
szóló 28/2011. (IX.30.) önkormányzati rendelet tartalmazza az igénylés részletes
feltételeit. A rendelet teljes
terjedelmében letölthető a
www.bekesvaros.hu oldalról
(Jogtár/Rendeletek).
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Megújult Békés város honlapja

az általános iskolákba történő beíratásra
Értesítjük az érintett szülőket, hogy
a 2016/2017. tanévre történő általános
iskolai beíratásokra BÉKÉSEN az alábbi
időpontokban kerül sor:

2016. április 14-én (csütörtökön)
8.00-19.00 óráig és
2016. április 15-én (pénteken)
8.00-19.00 óráig
Tanköteles gyermekét a szülő köteles a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerinti illetékes vagy a választott iskola első évfolyamára
beíratni. Az első évfolyamra történő beíratáskor szükséges dokumentumok:
– a gyermek nevére kiállított személyi azonosító,
– a gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya),
– az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás.
A felvételről első fokon az iskola igazgatója dönt, melyről írásban, határozatban értesíti a szülőket. A jelentkezés elutasítása esetén a szülő az
Nkt. 37.§ (2)-(3). bekezdése alapján jogszabálysértésre vagy érdeksérelemre hivatkozással nyújthat be felülbírálati kérelmet a kézhezvételtől, ennek
hiányában a tudomására jutástól számított tizenöt napon belül. Az eljárást
megindító kérelmet a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ illetékes
tankerületi igazgatójához, illetve ha nem állami fenntartású az intézmény,
akkor annak fenntartójához kell benyújtani. A fenntartó a benyújtott kérelmet a beérkezéstől számított 21 napon belül köteles elbírálni.
A beíratások helyszínei:
Dr. Hepp Ferenc Általános Iskola székhelyén:
Békés, József A. u. 12.
Reményhír Intézmény Eötvös József Általános Iskola
székhelyén: Békés, Jantyik M. u. 21-25.
Szegedi Kis István Református Általános Iskola, a Lelkészi
Hivatal gyülekezeti termében: Békés, Szécenyi tér 21.

Békés Város Önkormányzatának tájékoztatója
elkóborolt állatokról és állati tetemekről
Békés Város Önkormányzata tájékoztatja a lakosságot, hogy a
gyepmestert, Nagy Zoltánt, a kóbor állatok és az utakon elhullott
állatok elszállításával kapcsolatban a 06 20/497-5018 telefonszámon érhetik el. Az állati hulla beszállítása a gyepmesteri telepre
a lakosság részéről ingyenes.
Elkóborolt állatok ügyében az Esély Állat- és Természetvédő
Közhasznú Egyesületet is lehet értesíteni a 06 20/399-7809 vagy
a 06 70/947-3504 telefonszámon.

A közelmúltban indította el Békés Város Önkormányzata a megújult,
ügyfélközpontú internetes
felületét, a bekesvaros.hu
honlapot, melyen az ügyfelek az összes ügyfajtát leírással, jogszabályi háttérrel és a szükséges letölthető
nyomtatványokkal együtt
elérhetik asztali számítógép, laptop, tablet és okos
telefon segítségével is.
Az új, ügyfélbarát honlap
friss megjelenéssel tájékoztatja a lakosokat és az ügyeiket intéző állampolgárokat
többek között Békés Város
Önkormányzata aktuális
híreiről, a lakosságot érintő
jogszabályi változásokról, a
képviselő-testület döntéseiről. A megjelenésében friss
és funkciójában ügyfélközpontú honlap megkönnyíti
a lakosok tájékozódását és
eligazodását a közigazgatási
ügyekben. Igyekeztünk minél egyszerűbb és a koráb-

binál sokkal használhatóbb
honlap struktúrát kialakítani, ami tényleg a lakosságot
szolgálja. Néhány információ átvétele még folyamatban van a régi honlapunkról – tájékoztatta lapunkat
Izsó Gábor polgármester.
A vakok és gyengénlátók
számára a weblap oly módon egyszerűsíti le a szöveg
formátumát, hogy a felolvasóprogramokkal is könnyedén használhatják. A gyengén látóknak a megszokott
ikont, a sárga alapon három
fekete pöttyöt kell keresniük majd az oldalon, hogy
a számukra megfelelő betűméretben olvashassák az
információkat. Az oldalon
néhány kiemelt információ
angol és német nyelven is
elérhető lesz, amelyek feltöltése még folyamatban van.
Békés Város Önkormányzata megújult honlapjának
címe továbbra is a www.
bekesvaros.hu maradt.

Nem lesz ügyfélfogadás
a Békési Polgármesteri Hivatalban
A Békési Polgármesteri Hivatal tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot, hogy a képviselő-testület által elfogadott döntés alapján
2016-ban két alkalommal 2016. július 11. napjától 2016. július 22.
napjáig valamint 2016. december 21. napjától 2016. december
30. napjáig igazgatási szünet lesz a Polgármesteri Hivatalban.
Ebben az időszakban az általános ügyfélfogadási rend szünetel.
Halaszthatatlan ügyekben (anyakönyvi ügyek, egyes hatósági
ügyek) ezen időszak alatt is történik intézkedés. Kérjük a lakosság megértését.
Tárnok Lászlóné jegyző
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Békés Központi Orvosi Ügyelet tájékoztatója
Tisztelt Lakosok!
Az elmúlt hónapokban az Orvosi
ügyelet betegforgalma látványosan
megnövekedett, több mint 400 fő
ellátás havonta. Sajnos azt tapasztaljuk, hogy az ügyeletre érkező betegek
többnyire nem az ügyeleti ellátás körébe tartozó panaszokkal jönnek. Az
indokolatlanul igénybe vett ügyeleti
ellátás miatti betegforgalom növekedése sajnos a betegek várakozási
idejére lett hatással, hiszen a várakozási idő mind a rendelőben, mind a
beteghez való kihívás esetében megnövekedett. A betegek ellátása nem
érkezési sorrendben, hanem sürgős
szükség szerint történik. Az Alföld
Ambulance Kft. az Orvosi ügyelet
üzemeltetője az alábbiak betartását
kéri a Tisztelt Lakosságtól.
Az ügyelet fő feladata az alapszintű
sürgősségi ellátás. Ez azt jelenti, hogy
elsősorban azoknak az orvosi teendőknek a rendelési időn kívüli ellátására szerveződött, amelyek a következő Háziorvosi rendelési időig nem
halaszthatók, azaz elsősorban a frissen kialakult betegségek, vagy Háziorvosi ellátás után a már meglévő betegség, állapot rosszabbodása esetén
kell az ügyelethez fordulni, amikor

azonnali beavatkozás nélkül fennáll a
tartós vagy a maradandó egészségkárosodás veszélye.
Idült betegségek, halasztható, egyszerű panaszok esetében lehetőség
szerint a rendes Háziorvosi rendelési
időt vegyék igénybe, hiszen ügyeleti
időben lényegesen nehezebben elérhető és kisebb számú a rendelkezésre
álló diagnosztikus és terápiás lehetőségeink száma.
Rendszeresen szedett gyógyszerek
esetében gondoskodjanak időben
a háziorvosnál történő felíratásról.
Ügyeleti időben csak újonnan szükségessé vált, vagy életmentő gyógyszereket tudunk felírni, kedvezményes
gyógyszerfelírásra nincs lehetőség és
az ügyeletes gyógyszertár is nehezebben érhető el.
Hirtelen fellépő, súlyos panaszok,
életveszélyes állapotok, balesetek,
közterületi rosszullétek esetén a lakosság közvetlenül is kérheti az Országos Mentőszolgálat segítségét a
104-es segélyhívó számon!
Érdemes tudni és szem előtt tartani,
hogy az ügyelet, bár mindig igyekszik
a lehető leghamarabb segítséget nyújtani, reálisan nem képes az azonnali

Az ügyeleti idő hétköznapokon 15 órától
másnap reggel 7 óráig, pihenő- és ünnepnapokon folyamatosan 24 órában tart.
Az ügyelet elérhetősége a
(66) 414-514-es telefonszám.
elérhetőség biztosítására, figyelembe
véve azt, hogy egy ügyeletes orvos látja el 23 ezer ember sürgősségi alapellátását. A hívások torlódása esetén
akár 1 óra is eltelhet, mire egy adott
vizsgálatra sor kerül.
Mivel sürgősségi ellátásról csak
sürgős szükség esetén beszélhetünk,
ezért az ügyelet olyan egészségi állapotban bekövetkezett változás esetén
vehető igénybe, amikor ellátás hiányában a beteg közvetlen életveszélybe kerülne, illetve súlyos, vagy maradandó egészségkárosodást szenvedne.
Azok az egészségben bekövetkezett
változások, amelyek ebbe a körbe nem
tartoznak bele, azok nem sürgősségi
ellátási esetek, tehát Háziorvosi ellátás
körébe tartoznak.
Az indokolatlan esetekhez történő
hívások miatt csökken az esély, hogy
az ügyeletes autó időben érjen a valóban sürgős esetekhez!

Több mint 40 millió forintot nyert Békés testvérvárosi pályázaton
Békés Város Önkormányzata
135 000 Euro vissza nem térítendő
támogatást nyert, melyből egy konferencia sorozatot fog megvalósítani
az európai polgári kezdeményezés
folyamatát szimulálva. A napokban
döntöttek Brüsszelben az EACEA
Ügynökség által kiírt az Európa a
Polgárokért Program Városok Hálózata alprogramjához benyújtott
támogatási kérelmekről.
Idén szeptemberben nyújtotta be
támogatási kérelmét Békés Város Önkormányzata EDGE ALONG – Közösségek hálózata, az európai polgári
kezdeményezés elemzése az európai
demokrácia mentén címmel Brüsszelbe. Izsó Gábor polgármestertől meg-

tudtuk, hogy a résztvevő partnerek
öt helyszínen, öt témában fognak
értekezni 2016 márciusától egy éven
keresztül egy konferencia sorozaton,
melyből két találkozót Békésen rendeznek meg. További partnerek a
szerb Mohol, a lengyel Myszków, az
erdélyi Gyergyószentmiklós, Békés
két alkalommal ad otthont a szakemberek találkozásának, először a
Madzagfalvi Napokon, végül a záró
konferencián, 2017 márciusában. A
tematikus konferencia a horizontális
kérdésekkel indul, majd bemutatja
az Európai Bizottságnál történő regisztráció menetét. Ezt követően az
online gyűjtés és tagállami igazolás
lesz a téma és az, hogy hogyan kell

támogatói nyilatkozatokat gyűjteni.
Végül arról esik szó, hogyan lehet
egy európai polgári kezdeményezést
sikeresen benyújtani, hogy jut el
egy kérdés az Európai Parlament elé
meghallgatásra és hogyan kapják
meg a szervezők az Európai Bizottság
válaszát. A pályázatban megjelölt 10
résztvevő partner 8 országot képvisel, így Magyarország, Románia,
Lengyelország, Szlovákia, Szerbia,
Finnország, Horvátország valamint
Bosznia és Hercegovina projektben
érintett civil szervezetei vesznek részt
Békés és Gyergyószentmiklós települések önkormányzatával együtt. A pályázat önerőt nem igényel Békés Város
Önkormányzatától.

2016. március
Megújul az I. világháborús
emlékmű Békésen
A Békés főterén található I. világháborús emlékmű felújítására
nyert támogatást Békés Város Önkormányzata. A felújításra szánt
összegből elsődlegesen a műemlék
tisztítása a cél és annak megakadályozása, hogy csapadékvíz kerülhessen a szoborba.
Az elnyert egymillió forintnak és
a Békés Város Önkormányzata által
biztosított önerőnek köszönhetően
újulhat meg a Széchenyi téren található, 1924-ben állított háromalakos
szobor. A harcba induló katonát, az őt
átölelő feleségét, és a lábuknál játszó
gyermeküket ábrázoló műalkotást
Pásztor János szobrászművész készítette műkőből. Helytörténeti, művészettörténeti és kegyeleti szempontból is fontosnak ítéljük az emlékmű
helyreállítását, különösen jelentős a
város számára a hősök szinte teljesen megkopott neveinek újra olvashatóvá tétele. A műemlék tisztítását
mikroszemcsés szórásos technológia
alkalmazásával végzik majd a szakemberek, amelynek előnye, hogy nem
kerül vegyszer a műtárgyba – tudtuk
meg Izsó Gábor polgármestertől. A
szemcsékkel és a levegő megfelelő
nyomásával letisztított felületről, kéziszerszámok használatával fogják
eltávolítani a régi, kirepedt, kifagyott,
korábbi javításokat. Ezután tüzetesen
átvizsgálják majd a műemléken található repedéseket, eltávolítják az instabil részeket, végül kifugázzák a szobron feltárt réseket oly módon, hogy a
későbbiekben ne juthasson be ezeken
a nyílásokon át csapadékvíz. A munkálatok érintik továbbá a műemlék
lépcsőjének felújítását, valamint a 707
békési áldozat nevét őrző mészkőtábla
megújulását.
Mint arról korábban beszámoltunk, a település idén novemberben
nyújtotta be kérelmét az Első Világháborús Centenáriumi Emlékbizottság megbízásából a KKETTKK XX.
Század Intézete az első világháború
centenáriumi rendezvénysorozata keretében meghirdetett pályázatára.
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Megköszönjük-e a „jogsegélyt”, avagy mennyire jellemzők ma a
visszaélések és az erőszak a hazai ’pszichiátriában’?

Válasz-közlemény
Megütközéssel olvastuk a februári Városházi Krónika 6. oldalán megjelent
hirdetményt, amelyben egy magát az Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért nevű szervezet „jogsegélyt” ajánl fel „pszichiátriai visszaélések esetén”.
A hirdetmény szövege sajnos nemcsak becsületsértő a hazai pszichiátriai
gyógyítással szemben, de súlyosan hitelrontó is, mivel azt a hiedelmet kelti,
hogy a pszichiátriai gyógykezelés során – utolsó,vastagon szedett bekezdéséből idézünk – jellemzők lehetnek a visszaélések, félrekezelések (!) vagy bármilyen (?) sérelmek.
Nos, aki betegként, kliensként, látogatóként megfordult már pszichiátriai
gondozóintézetekben, pszichiátriai osztályokon, az láthatja, tapasztalhatja,
mi az igazság. Semmi esetre sem az öncélú „erőszak”, a betegek megalázása.
Az orvosi munkánkról, mesterségünkről ezt hirdetni olyan súlyú hitelrontás
és rágalmazás, amely tévhiedelmet és szorongást keltve elriaszthatja a lelki/
pszichiátriai segítségért hozzánk fordulni szándékozókat.
Gyakoriak a kényszerkezelések, túlgyógyszerezések és „bizony, még ma is
elektrosokkolnak embereket”. Így szól a vád. Nos, akkor nézzük egyenként.
Kényszerintézkedést (szabatos megfogalmazásban) akkor alkalmazhatunk,
ha a beteg veszélyeztető vagy veszélyeztetett állapotban van, vagyis joggal tarthatunk attól, hogy a pszichózis (mondjuk: kóros indulatok, kóros képzetek)
hatására betegünk súlyos kárt tehet családtagjaiban, környezetésben (súlyos
testi sértést, akár gyilkosságot vagy öngyilkosságot követhet el). Ekkor és
csakis ekkor nemcsak jogszerű, de szükséges is lehet – a többiek és önmaga
védelmében – az „erőszak”. Vagyis indokolt lehet a rendőri segítséggel történő
kórházba szállítás s az ottani megfigyelés – a kóros állapot általában egy-két
napon belüli lecsöndesüléséig. Mi mást lehetne tenni?!
A beteg beutalása, kórházban tartása jogilag szigorúan szabályozott. Beteget
„környezeti düh”, hozzátartozójának vagy haragosának alantas bosszúállásaként nem lehet „elvitetni”! A kényszerintézkedésért felelősséggel tartozunk
mind mi, a beutaló, mind a kórházi orvoskollégák, s ha ez nem lenne elég, az
intézeti kezelés jogszerűségéről 24 órán belül az osztályra kiszálló jogász (bíró)
előtt számot kell adni a kezelőorvosnak illetve az osztályt vezető főorvosnak.
Milyen gyakori a „kényszerrel” történő kórházba utalás? A békési Pszichiátriai Gondozóban az utóbbi harminc évben húsz ilyen esetünk sem volt, s
amikor igen, az nekünk, orvosoknak jelentett kényszert igazán, mint az orvosi munka legkevésbé szeretett és számunkra is lelki gyötrelemmel megtett
kötelezettsége.
Ami a túlgyógyszerezést illeti, ezt nem tudjuk értelmezni. A gyógyszerek sajnos mellékhatásokkal, olykor kellemetlen mellékhatásokkal járnak (elég, ha
elolvassuk némelyik antibiotikum félméteres ismertetőjét). Ezek a mellékhatások a nagyon különböző egyéni érzékenység miatt nem mindig kiszámíthatók, de a beteg lelkiismeretes orvosi megfigyelése mellett sohasem olyan
súlyosak, hogy a gyógyszeres kezelést általában indokolatlannak, pláne embertelen lépésnek kellene tartanunk.
Elektrosokk kezelés? Az európai pszichiátriai gyógyításban évtizedek óta
egyetlen, hangsúlyozzuk, csupán egyetlen esetben elfogadott (altatásban, az
alapvető életfunkciók védelme mellett végzett) beavatkozás: a súlyos, semmilyen egyéb terápiára nem reagáló, önmaga elpusztítására törekvő betegnél…
dr. Szuromi Pál és dr. Panari Ildikó
a békési Pszichiátriai Gondozóintézet pszichiáter szakorvosai
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Tájékoztatás lakossági adatgyűjtésekről
Ezúton tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) Békés városban önkéntes
adatszolgáltatáson alapuló lakossági
adatfelvételeket hajt végre az alábbi témákban és időpontokban. Az összeírási munkát a KSH megbízásából a Statek
Kft. igazolvánnyal ellátott kérdezői
végzik. A válaszadásra kijelölt háztartások címét véletlenszerűen választja
ki a KSH. A válaszadás nem kötelező,
de részvételükkel hozzájárulnak az országról, a régióról, településről készülő
hiteles statisztikák előállításához.
Az adatfelvételek Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program (OSAP)

szerinti nyilvántartási száma és neve:
1539 – Munkaerő-felmérés és kiegészítő felvételei – HAVONTA
1942 – A lakosság utazási szokásai –
NEGYEDÉVENTE
2003 – Felmérés a háztartások információs és kommunikációs technológiai eszközhasználatáról – ÉVES
KIKÉRDEZÉS MÁJUS 2-MÁJUS 24.
2153 – Háztartási költségvetési és
életkörülmény felvétel adatfelvétel kéthetes naplóvezetés – KÉTHETENTE
2154 – Háztartási költségvetési és
életkörülmény adatfelvétel kéthetes
naplóvezetéshez kapcsolódó éves kikérdezés – MÁRCIUS 1-MÁJUS 10.

Kovács Szilvia ötletgazda, Karcag város alpolgármestere által létrehozott
„A legszebb konyhakertek” – Magyarország legszebb konyhakertjei
országos programhoz

Izsó Gábor Polgármester Úr

meghirdeti
„A legszebb konyhakertek”
Békés programot
Várjuk minden konyhakerttel rendelkező
kertművelő és közösség jelentkezését!
Jelentkezési határidő:

2016. április 30.
Jelentkezési lap kérhető és leadható:

Békési Polgármesteri Hivatal titkárság
5630 Békés Petőfi u.2.Nevezési kategóriák:
Balkon: Erkélyen kialakított
Zártkert 1.: Zöldség
Mini: 10 – 50 m2
Zártkert 2.: Gyümölcsös
Normál: 50 m2 felett
Zártkert 3.: Vegyes (zöldség és gyümölcs)
Közösségi: Csoportok, szervezetek által megművelt kertek

A kertek megtekintésére 2 alkalommal kerül sor előzetes időpont egyeztetés alapján
Eredményhirdetés:

XVIII. Madzagfalvi Napok programsorozat keretében 2016.09.03.
Izsó Gábor
Békés polgármestere

2016. március

Tíz védőnő éves
tagdíját vállalta át
a békési
önkormányzat
A Békésen szolgálatot teljesítő
védőnőknek a Magyar Védőnők
Egyesületénél fizetendő éves tagdíját vállalta át Békés Város Önkormányzata. Ezzel a békési csecsemők
és kisgyermekek gondozását szakszerűen és lelkiismeretesen felügyelő védőnők szakmai programokon
való költségkímélő részvételét támogatja az önkormányzat.
A Magyar Védőnők Egyesülete a védőnői szakmai érdekképviselet mellett
felvállalta – az akkreditált konferenciák, szakmai továbbképzések megszervezésével, szakmai tudományos
továbbképző szakfolyóirat kiadásával
– a védőnők tudásának frissítésében
való közreműködést, hogy minél magasabb szinten tudják szolgálni a lakosság egészségét. Ehhez szerettünk volna
hozzájárulni a tagdíj átvállalásával, hiszen a gyermekek egészséges fejlődése
az egész társadalom számára meghatározó tényező, ehhez fontos a szakképzett védőnők jelenléte – nyilatkozta Izsó Gábor polgármester. Az elmúlt
esztendőben, a békési családokban
mintegy 180 gyermek született, ami az
előző évekhez képest növekedést mutat.
A védőnők 100 éve teljesítenek szolgálatot Magyarországon a nők, az
anyák, a csecsemők, az ifjak, a családok, a lakosság egészségének védelmében. 2015-ben a Védőnői Szolgálat
a Magyar Örökség díjat érdemelte ki,
valamint a Hungarikum Bizottság
nemzeti értékké nyilvánította. A Magyar Védőnők Egyesülete pedig idén
ünnepli fennállásának 25. évfordulóját.
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