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Tisztelt Bizottság!

Békés Város Önkormánvzalának Képviselő-testülete 236/2016. (VI. 30.) határozatával
jóváhagyta a 2016. II. félévére vonatkozó munkatenét. mely szerint az Oktatási, Kulturális és
Sport Bizottság napirendjei között szerepel a Békési Városvédö és Szépítő Egyesület
tevékenységéről szóló tájékoztató.

Miklós Lajos, az Egyesület elnöke, eleget téve a felkérésnek, rnegküldte az általa
készített tájékoztatót, melyet Jelen előterjesztéshez mellékeltünk.

Kérem a T. Bizottságot, hogy a tájékoztatót szíveskedjen megvitatni és az alábbi
határozatj javaslatot elfogadni.

Határozati javaslat:

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Kulturális és Sport
Bizottsága a Békési Városvédő és Szépitő Egyesület 2016. évi tevékenységéről szóló
tájékoztatót tudomásul veszi.

Határidő: intézkedésre azonnal

Felelős: Deákné Domonkos Julianna bizottsági elnök

Békés, 2016. november 30.

Deákné Domonkos Julianna
bizottsági elnök



Tájé koztatá

a

Békési Városvédő és Szépítő Egyesület 2016.évi tevékenységéről

Egyesületünk 2016-ban Is az Alapszabálynak és egyesületekre vonatkozá

jogszabályok betartásával működött.

Fő célkitűzéseink:

- A Város történelmi, környezeti és természeti értékeinek megőrzése, védelme,

gyarapítása, korszerű és esztétikus fejlesztése és szépítése.

— A város hagyományainak ápolása, a lakosok város iránti szeretetének

fejlesztése és erősítése.

— Városunk tisztaságának, egészséges környezetének elősegítése.

— A város történetének tudományos igényű bemutatása, a településünk

életében jelentős szerepet betöltő egyéniségek emlékének megörökítése.

Egyesületünk állandó kapcsolatot tart fenn városunk Önkormányzatával, annak

Illetékes szerveivel, a városi intézményekkel, egyházakkal és más civil

szervezetekkel.

Pártoktól függetlenül működünk.

Minden kezdeményezést támogatunk, mely városunk fejlődését, szépülését,

gazdagodását, kulturális éltének fellendítését, történelmi múltunk

megismerését szolgálja. Egyesületünk tagja a Civil Szervezetek Egyesületének.

Tevékenységünk mindenképpen közhasznú — bár ezen címet nem tudtuk

megtartani, mivel a mérleg egyenlegünk nem érte el a megadott alsó határt.

Mivel 2015-2016-os évben e téren pozitív változások történtek, a 2017-es év
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közgyűlésen valószínűleg kezdeményezzük annak ismételt megkérését.

Gazdasági értelemben ez nem okozott 2016. évben gondot, mert lehetőség volt

a személyi jövedelemadókbál felajánlott 1 % fogadására —ez 2016.évben 61

eFt volt-.

Közhasznúnak minősülő tevékenységeink /Alapszabály szerinti

- Kulturális tevékenység

— Kulturális örökség megóvása

— Műemlékvédelem

— Természetvédelem

— Állatvédelem

—Környezetvédelem

- Nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal

kapcsolatos tevékenység

Az SZiA-bál befolyt 1 %-os összegeket ezen célokra használjuk fel és ezzel

minden évben elszámolunk.

Egyesületünk előre meghatározott rend szerint minden hónapban tart

vezetőségi ülést. Jelenlegi taglétszámunk 67 fő, melyből 7 fő 2016-os belépő.

Külön öröm a fiatalok belépése és aktív munkája.
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2016. évi főbb tevékenyséeink:

- A Püski Sándor Könyvtárral közösen, hagyományosan immár 24. alkalommal

került megrendezésre a városi szavalóverseny, mely ezúttal is nagysikerű volt.

- A városi ünnepségeknek minden esetben aktív résztvevői vagyunk és sajátos

eszközeinkkel igyekszünk is erre mozgósítani.

— Egyesületünk kezdeményezte a „Hősök és áldozatok”-ról szóló /Ha)ottak

napjai megemlékezést valamint október 6-i megemlékezés évfordulóján

megemlékezés azokról a polgári áldozatokrál is, akik a szovjet katonai

megszállás napjaiban városunkban vesztették életüket.

— Aradon — a magyar Golgotán- minden esztendőben, így 2016-ban is 15 fő

általános és középiskolás diák vett részt a megemlékezésen /Bartyik János

nyugdijas tanár vezetésével/, teljes anyagi támogatásunkkal.

— Gráf Széchenyi István, Kossuth Lajos és Irányi Dániel születésének

évfordulóján mellszobraik előtt megemlékezést tartottunk, melyen a „Gál

Ferenc Főiskola békési Szakközépiskolájának, valamint a Szegedi Kiss István

Református Gimnázium és általános iskola tanulói és tanárai, valamint más

érdeklődő békési állampolgárok vettek részt.

— Egyesületünk hagyományosan a márciuslS-i városi ünnepség után

megkoszorúzta Irányi Dániel, Széchenyi István és Kossuth Lajos szobrait.

- Aktív figyelemmel kísérjük a városrendezés és építési tevékenységet, s sajátos

eszkőzeinkkel igyekszünk segítséget nyújtani, melyről elmondhatjuk számit is rá

az önkormányzat .Így részt vettünk a „Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégiai

2014-2020» kidolgozásában a tervezett „Zöld Folyosó” program kidolgozásában
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és támogató hozzájárulást adtunk a „Zöld Város” városi pályázathoz.

— Évenként dísztáblát adományozunk azoknak a lakosoknak, akik eredeti

állapotba állítják vissza házuk homlokzatát. Ez évben a Kígyóu 6. sz. ház

/Pankotai család! kapta meg e kitüntetést.

— Javaslatunkra emléktábla került a Hunyadi téri Iskola belső homlokzatára,

melyet a Szent Lázár Alapítvánnyal közösen állítottunk és bensőséges ünnepség

keretében ez év április 27-én került leleplezésre.

— Terveink közt szerepelt, de sajnos ez évben még nem valósult meg, a Rákóczi

u. 8. sz. alatti volt Polgári Iskola falán lévő címerben a levert korona pótlása.

Ezt a KÉSZ békési szervezetével és a Csuta művészteleppel közösen,

mindenképpen meg akarunk valósítani.

— Örömmel nyugtázzuk, hogy Bíró György tagtársunk állandó rovattal jelenik

meg már két évtizede a Békési újságban. Mindig színvonalas írásban —képpel

együtt- egy-egy olyan békési/esetleg városkörnyéki/ épületet mutat be, amely

részben vagy egészében valamilyen szinten védelmet érdemelne értékei miatt.

A szerző az eddig megjelent képekből egy könyvet szeretne kiadni még 2017-es

évben. Ezen kiadvány megjelentetését egyesületünk mindenképpen támogatja.

- Örömmel tölt el bennünket, hogy városunk tiszta, virágos, gondozott, melyet

az ide látogató vendégek is mindig észrevesznek. A városi akcióban, amely az

utóbbi években Dánfok megújítását, szebbé, csinosabbá tételét szolgálja mindig

részt veszünk, még ha kisebb csapattal Is.
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— Április 9-én egyesületünk szervezte a Rózsa ás Katolikus temetőkben azon

neves személyek sírjainak rendbetételét, akikről a hozzátartozók már nem

tudnak gondoskodni. Az akció nagyon sikeres volt!

Nagyon örülünk, hogy végre Hegyközkovácsival a testvértelepülési kapcsolat

rendeződött ás igen jó irányban halad. — Mucsi András tanácsnok kitartó

munkájának köszönhetően- Egyesületünk tagjai sajátos eszközeivel mindig is

támogatta ás támogatni fogja az ilyen kapcsolatokat, ez most már mind a négy

testvértelepülésünkre vonatkozik.

2016. évben is támogattuk a „Hétkrajcár” nevű hátrányos helyzetűek

táplálkozását segítő programot.

- Kulturális közfoglalkoztatás keretében 1 fő foglalkoztatását biztosították,

mely 2017. február 28-ig folyamatosan történik. A foglalkoztatás a Kecskeméti

Gábor Kulturális Központban történik.

— Egyesületük 2016-os évben két jelentős pályázaton szerepelt sikeresen:

1.NEA alap pályázat, mely eszközfejlesztésekről szólt egyesületünk 85OeFt-ot

nyert. ‚ /Ebből GSeFt saját erő, melyet külön kérelemre az önkormányzat

megtérített/ A berendezés számítástechnikai eszközök /fényképezőgép,

állvány, tartozékok, stb.! irodaszerek, brosúrák, bemutatótáblák

megvalósítását tartalmazta.

2. 1956. öröksége pályázaton 997 eFt-ot nyert az egyesület /ebből Saját erő 25

eFt, melyet külön kérelembe az önkormányzat megtárített/. A pályázat keretén

belül 9 alkalommal előadások hangzottak el míg 10. alkalommal egy
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vetélkedővel ért véget a rendezvénysorozat.

A rendezvényen mintegy 1200 fő tanuló és közel 100 fő felnőtt vett részt. Célja

az volt hogy az 1956. évi forradalom és szabadságharc igaz történetét ismerjék

meg minél többen és kiemelten a diákok. A rendezvény nagyon-nagy siker volt.

— A Püski Sándor Könyvtárral közösen pályázatot adtunk be az „Emlékhelyek

Békésen” c. kiadvány megjelentetésére /Szerző: Dr Fábián Judit tagtársunk/ A

kézirat kész, így pozitív ebírálás után már 2017-ben megjelenhet a könyv.

—Az „ÜDVÖZLET BÉKÉSRŐL”, képes album, melynek Mucsi András tanácsnok

volt a kezdeményezője és megvalósításának legfőbb mozgatója, decemberben

jelenik meg. Ebben a munkában egyesületük több tagja is aktívan részt vett.

- Egyesületünk támogatásával jelenne meg a Dr Seres István által szerkesztett

„Találkozásom az Alfölddel” c. kiadvány. /Szerző: Lenhardtné Bartalus Emma az

1947 évi centenáriumi gyűjtés anyagai

A kézirat itt is készen áll, tulajdonképpen csak kisebb kiegészítésekre van

csupán szükség a megjelentetésig.

A Békés-Tarhosi Zenei Napokra jelent meg a TÉKA sorozatban egy kiadvány

„A tűznek nem szabad kialudnia!” címmel Gyulyás György karnagyról, mely

kiadvány megjelentetését egyesületünk anyagilag is támogatja.

Egyesületünk 2015. júliusától honlapot üzemeltet, melyet az

info@bekesivarosvedok.hu címen bárki, bármikor elérhet.
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Főbb feladataink 2017. évre, hogy az Alapszabályban lefektetett céloknak

minél jobban megfeleljünk. Tudjuk, hogy Mester Péter elnök után a tiszteletbeli

elnök /Vámos László! és tiszteletbeli jegyző /Dr Soós Sándor! elvesztése

pátolhatatlan, de ezen túl kell tenni magunkat.

Ami reményt adhat a további sikeres munkához az, hogy a szervezetünkhöz

csatlakozó fiatalok igen aktívan, lelkesen végzik az önként vállalt feladataikat.

Egyesületünk továbbra is számít az önkormányzat és a társszervezetek további

támogatására, mely mindig is erőt ad a további munkához.

Békés, 2016. november 25.

Miklós Lajos

elnök

az Egyesület Vezetősége nevében


