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Rekreációs támogatás 60 év felettieknek a békési fürdőbe

Békés Város Önkormányzata 2016.
március hó 31-i ülésén rekreációs támogatás szabályozásáról döntött. A
döntés értelmében egészségmegőrzés
és rekreáció céljából a Békés városban
bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező, 60. életévét betöltött személy uszodabérlet támogatást
és gyógyfürdő szolgáltatás támogatást
vehet igénybe. A 20 alkalmas uszodabérlet támogatás a Békési Uszodában
igénybe vehető szolgáltatásokra jogosít
(pl. úszás, szauna, élményelemek). A
10 alkalmas gyógyfürdő szolgáltatás
támogatása a Békési Gyógyászati Központ és Gyógyfürdőnél vehető igénybe,
a gyógyvizes gyógymedence használatát és az immunerősítést elősegítő Bemer szolgáltatást foglal magában.

Az ellátások megállapítása kérelemre történik, amely kérelem a
Békési Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) 36-os és 37-es
irodáiban is igényelhető és adható le
2016. április 4-től. Az életkoron és a
helyben lakáson kívül a támogatásban
való részesülésnek egyéb kritériuma
nincs. Előzőeket a kérelem benyújtásakor személyi igazolvány és lakcímkártya bemutatásával kell igazolni. A
bérletek a Hivatal által kiállított, jogerős határozat bemutatásával vehetők
át a Békési Uszodában és a Békési
Gyógyászati Központ és Gyógyfürdőnél. A bérletek egy évben három alkalommal igényelhetőek. A támogatás
nem átruházható, azt a jogosult csak
személyesen érvényesítheti.

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy az
igénybevételhez kérelem nyomtatvány
– a Hivatalon kívül – megtalálható.
• a Békési Uszodában,
• a Békési Gyógyászati Központ és
Gyógyfürdőnél,
• a www.bekesvaros.hu oldalon.
Az igénylés menete tehát röviden:
• kérelem előterjesztése a Békési Polgármesteri Hivatalnál, személyi igazolvány és lakcímkártya bemutatásával,
• a Hivatal határozatot hoz a jogosultság megállapításáról,
• a kérelmező a határozattal felkeresi
a Békési Uszodát vagy a Békési Gyógyászati Központ és Gyógyfürdőt,
ahol átadják részére a bérletet.
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Újdonságokkal készül Békés a város virágosításában
Békés város közterületein 2016ban a mintegy 1000 m2 felületű virágágyásba közel 13.500 egynyári
virágpalánta, ezen belül 36 egynyári
növényfajta kerül kiültetésre több
mint 2 millió forint összértékben.
Idén újdonságként a sétányrózsa,
a „cseppecske” Dalina, Elena és Inez
árnyalatai, az eukaliptusz ezüstös

Békés Város Önkormányzata
tisztelettel meghívja Önt
Békés várossá nyilvánításának
43. évfordulója alkalmából
tartandó

ÜNNEPI
KÉPVISELŐ-TESTÜLETI
ÜLÉSÉRE

változata és golgotavirág kerül kiültetésre. A virágágyások a környezetükkel összhangban jelentenek
igazi díszértéket. Évek óta kiemelt
fontossággal bír a hazai nemesítésű
virágok telepítése, melyek közül nagy
mennyiségben volt megtalálható a
díszbazsalikom „Bíborgömb”, a kúpvirág „Gloria” és „Mackó”, valamint
a kokárdavirág „Tűzgömb” fajtái.
Izsó Gábor, a település polgármestere hangsúlyozta, hogy az idei tervek
közt szerepel, hogy a szűken vett
intenzíven ápolt belváros „kitolódjon”. A Békési Uszoda környezete, a
Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő
bejárata, a központi buszpályaudvar
környezete is kertészeti szempontból
több figyelmet fog kapni. Városunk
főteréről elmondható, hogy a megye
egyik legszebb történelmi épületegyüttesét páratlanul különös és ápolt
park teszi nagyon egyedivé. Sajátos,
hogy a város szerkezetének kialakításában a természeti tényezőknek,

elsősorban a víznek nagyobb szerep
jutott, mint a mérnöki munkának,
melynek következménye a kanyarulatos utcahálózat, zegzugos térszerkezet, a víz máig domináns jelenléte.
A város parkjaiban sor kerül az évelő
dísznövények pótlására, a kiöregedett
növények cseréjére. Ilyenek a madárbirs, levendula, sövénynövények. A
város díszítése szempontjából kiváló
megoldást jelentenek a virágoszlopok,
olyan térfelületeken is megfelel, ahol
nincs lehetőség virágágyás készítésére. A tervek szerint a római katolikus
templom, a belvárosi híd, a Galéria és
a Kecskeméti Gábor Kulturális Központ környezetében mintegy tizenkét
darab virágoszlop felállítása várható.
A Békés Város Önkormányzata által
működtetett BKSZ Kft. a közterületi
munkába valamint a kertészeti feladatokba bevont közfoglalkoztatottak és a főkertész segítségével rendezi
a város összképét, Békés impozáns
főterét, a közterületeket.

2016. április 15-én,
pénteken 15.30 órára,

Sportszervezetek I. félévi támogatása

a Békés Városi Kecskeméti Gábor
Kulturális, Sport és Turisztikai
Központ színháztermébe
(Békés, Jantyik M. u. 23-25.)

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete legutóbbi ülésén döntött a
békési sportszervezetek 2016. év I. félévi támogatásairól.

Program:
Himnusz
Köszöntőt mond:
Izsó Gábor, Békés város
polgármestere
Ünnepi műsor
Kitüntetések átadása
Békés városért végzett
tevékenység elismeréséért
Diákpolgármester és
diákalpolgármester beiktatása
Szózat

IZSÓ GÁBOR
polgármester

Sportszervezet
BTE Asztalitenisz Szakosztály
BTE Ökölvívó Szakosztály
BTE Sakk Szakosztály
BTE Súlyemelő Szakosztály
Békési ÁFÉSZ SE (női kosárlabda)
Békési Szabadidős és Sportjáték Klub
(férfi kosárlabda)
Békési Diákok Atlétikai Clubja
Békési Kajak - Kenu Club
Békési Futball Club
Békési NKTE (női kézilabda)
Surman Box Club
Jóbarát Biliárd Klub
Linea Aerobik Klub
TRITON SE Békési Szakosztály (úszás)
ÖSSZESEN:

Támogatás Ft-ban
1.960.000
230.000
185.000
120.000
440.000
1.425.000
540.000
1.570.000
1.615.000
320.000
220.000
50.000
95.000
80.000
8.850.000
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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.
Kérjük, ajánlja fel személyi
jövedelemadója 1%-át
A „Békési Fürdőért”
Közhasznú Közalapítvány
javára!
Adószám: 18386169-1-04
Számlaszám:
11998707-06278340-10000001
Erste Bank

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 tavaly novemberben nyújtotta be kérelmét az Első Világháborús Centenáriumi Emlékbizottság
megbízásából a KKETTKK XX. Század Intézete az első világháború centenáriumi rendezvénysorozata keretében meghirdetett pályázatára.
A megújult I. világháborús emlékmű ünnepélyes avatására a tervek
szerint 2016. május 21-én, a Magyar
Honvédelem Napján kerül sor.

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 érkező betegek többnyire nem az ügyeleti ellátás
körébe tartozó panaszokkal keresik fel az ügyeletet.
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 Lakságtól.
Az ügyelet fő feladata az
alapszintű sürgősségi ellátás. Ez azt jelenti, hogy
elsősorban azoknak az orvosi teendőknek a rende-

lési 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, egyszerű panaszok, halasztható esetekben 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 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 ese-

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.
tén 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!

Békés Város Önkormányzatának
2016. évi pályázati felhívása civil szervezetek támogatására
Békés Város Önkormányzata a lehetőségeihez mérten 2016ban is támogatni kívánja a településen működő civil szervezeteket, ezért meghirdeti a 2016. évi civil pályázatát.
A szervezetek működését, programok, rendezvények költségeinek támogatását valamint más pályáztató szervezethez benyújtott pályázat
önrészét hivatott biztosítani a Békés Város Önkormányzata által kiírt
pályázat. Pályázni a kitöltött pályázati adatlap és a kötelezően csatolandó mellékletek beadásával lehet.
A pályázaton részt vehetnek azok a civil szervezetek, amelyek
- legalább 1 éve működnek,
- békési székhellyel vagy békési tagszervezettel rendelkeznek, illetve más szervezetek Békésen megvalósuló programjaihoz nyitottak,
- korábbi pályázati támogatásaikkal elszámoltak,

- éves beszámolójukat letétbe helyezték.
A pályázatot Békés Város Polgármesterének címezve (5630
Békés, Petőfi u. 2.) kell benyújtani személyesen vagy postai
úton úgy, hogy legkésőbb 2016. június 1-jén 12 óráig beérkezzen. A borítékon kérjük jól láthatóan feltüntetni:
„Civil Szervezetek Támogatása”.
Pályázati adatlap letölthető a www.bekesvaros.hu (Hirdetmények, pályázatok) oldalról, vagy személyesen kérhető a
Civil Szervezetek Házában (5630 Békés, Hőzső u. 4.) hétköznap 8-16 óráig. Érdeklődni lehet Kovács Andrásnál a 70-3924609 telefonszámon. Azoknak a civil szervezeteknek, amelyek már
az előző években is pályáztak, nem kell újra benyújtani az alapszabályukat és a cégbírósági bejegyzésüket, csak abban az esetben, ha
változás történt az adataikban.
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FELHÍVÁS
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.
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Békési Polgármesteri Hivatal
felhívása
A Békés Megyei Kormányhivatal Békéscsabai Járási Hivatala a Békési Járás illetékességi területén, ezzel együtt
Békés város teljes közigazgatási területére

2016. április 2-22. között ebzárlatot
és legeltetési tilalmat rendel el
a járványügyi megelőző intézkedésként a rókák veszettség elleni immunizálásával kapcsolatos csalétek-vakcina
kihelyezése miatt. A csalétek-vakcina kihelyezése repülőgépes kiszórás módszerével és/vagy kézből kihelyezés
módszerével történik 2016. április 2-7. között. Felhívjuk a
Tisztelt Lakosok figyelmét, hogy a fenti időszak alatt:
 Minden kutyát tartási helyén elzárva, illetőleg megkötve kell tartani úgy, hogy a kihelyezett csalétek-vakcinával ne érintkezhessenek.
 Békés város területéről kutyát csak érvényes veszettség
elleni védőoltás megléte esetében és a hatósági állatorvos engedélyével szabad kivinni.
 Az érvényes veszettség elleni védőoltással rendelkező
vadászebek, a fegyveres erők és a fegyveres testületek
ebei, a katasztrófa-mentő, a segítő és terápiás ebek, valamint látássérült embereket vezető ebek rendeltetési
céljuknak megfelelő használatuk idejére mentesek a
korlátozás alól.
 Kutyát tartási helyéről csak pórázon vezetve és szájkosárral szabad vinni.
 Az ebzárlat alatt húsevő állatok összevezetésével járó
rendezvény nem tartható.
 Békés Város Önkormányzata a szabadon talált kóbor
ebek befogásáról gondoskodik. Az ebzárlat tartama
alatt befogott kóbor húsevőket hatósági megfigyelés
alá kell helyezni.
 A települési önkormányzat köteles a szabadon talált,
kóbor ebek befogása iránt intézkedni. Az ebzárlat tartama alatt befogott kóbor húsevőket hatósági megfigyelés alá kell helyezni.
 A jelzett időszakban Békés város közigazgatási területén a legeltetés tilos.
Amennyiben bárki véletlenül vagy szándékosan érintkezik a vakcinával, azt a Békés Megyei Kormányhivatal
Békéscsabai Járási Hivatal Népegészségügyi Osztályához
(5600 Békéscsaba, Szabadság tér 11-17. Tel.: 66/528-320)
haladéktalanul be kell jelenteni. Amennyiben a csalétekvakcina bőrre, sebbe, szembe, orrba, szájba, nyálkahártyára kerül, haladéktalanul orvoshoz kell fordulni. Ha a
vakcinázott területen vadon élő vagy háziállat elhullott tetemét találják, hagyják érintetlenül, és értesítsék a hatósági
állatorvost, a területileg illetékes vadásztársaságot vagy az
önkormányzatot.
Tárnok Lászlóné jegyző

6. oldal
„Gyere velünk a múzeumba!”

Négymillió forintra
pályázik a múzeum
A Békés Városi Jantyik Mátyás
Múzeum közel 4 millió forint összértékű vissza nem térítendő támogatásra nyújtott be kérelmet a
napokban az Emberi Erőforrások
Minisztériumához a Járásszékhely
múzeumok szakmai támogatása
című pályázathoz.

Városházi
krónika

2016. április

FELHÍVÁS
Az elmúlt évek sikeres nagytakarítási akcióinak mintájára
idén 2016. április 16-án

tavaszi nagytakarítási akciót
szervez Békés Város Önkormányzata valamint a Békési Kommunális és
Szolgáltató Kft., melyre ezúton buzdítjuk Békés város lakosságát, civil
szervezeteit és a gyülekezetek tagjait. Idén az egyik közös feladatunk a békésdánfoki üdülőközpont takarítása, festése, karbantartása, rendbetétele lesz.

Gyülekező: 2016. április 16-án (szombaton)
reggel 8.00 órakor a Dánfoki Üdülőközpontban
Részvételi szándékukat kérjük, előzetesen jelezzék április 12-én 16.00 óráig,
hogy a szükséges szerszámokat a Békési Kommunális és Szolgáltató Kft. mindenki számára biztosíthassa. Jelentkezni a Békési Kommunális és Szolgáltató
Kft. 66/411-174-es telefonszámán lehet.
Kovács Szilvia ötletgazda, Karcag város alpolgármestere által létrehozott
„A legszebb konyhakertek” – Magyarország legszebb konyhakertjei
országos programhoz

A „Gyere velünk a múzeumba!” elnevezésű program célja a békési járás
településeihez kötődő kulturális örökség hozzáférhetővé tétele és a területi
egyenlőtlenség felszámolása. A támogatás legnagyobb része a békési járás
óvodásainak múzeumlátogatását kívánja segíteni, erre mintegy 2.942.700
forint összeget igényelt a szervezet.
Továbbá többgenerációs múzeumpedagógiai program valamint a Békés
Városi Püski Sándor Könyvtárral közös helytörténeti előadássorozat megvalósítására igényeltek több mint 600
ezer forintot. A fennmaradó összeget
iskolai és óvodai utazó kiállítások
és foglalkozás-sorozatok keretében
honismereti vetélkedő-sorozat rendezésére fordítaná a múzeum kedvező elbírálás esetén. A megpályázott
3.837.500 forint összegről várhatóan
2016 júniusában dönt az Emberi Erőforrások Minisztériuma.
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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

