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Tisztelt Bizottság!

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 287/2017. (VI. 29). Számú
határozatával hagyta jóvá a 2017. év II. félévére vonatkozó munkatervét, amely szerint az
Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság napirendi pontjai között szerepel a Békési Városvédő
és Szépítő Egyesület tevékenységéről szóló tájékoztató.

Miklós Lajos, az Egyesület elnöke, eleget téve a felkérésnek, megküldte az általa készített
tájékoztatót, amely jelen előterjesztés mellékletét képezi.

Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy a tájékoztatót megvitatni, és az alábbi határozati javaslatot
elfogadni szíveskedjen:

Határozati javaslat:

Békés Város Önkormányzat Képviselő-testülete Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága
a Békési Városvédő és Szépítő Egyesület 2017. évi tevékenységéről szóló tájékoztatót
tudomásul veszi.

Határidő: intézkedésre azonnal

Felelős: Deákné Domonkos Julianna bizottsági elnök

Békés, 2017. november 20.

Deákné Domonkos Julianna sk.
bizottsági elnök



Tájékoztató

a

Békési Városvédő és Szépítő Egyesület 2017. évi tevékenységéről

Egyesületünk 2017-ben is az Alapszabálynak és egyesületekre vonatkozó jogszabályok
betartásával műkődött.

Fő célkitűzéseink:
1. A Város történelmi, környezeti és természeti értékeinek megőrzése, védelme,

gyarapítása, korszerű és esztétikus fejlesztése és szépítése.
2. A város hagyományainak ápolása, a lakosok város iránti szeretetének fejlesztése és

erősítése.
3. Városunk tisztaságának, egészséges környezetének elősegítése.
4. 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 — e
minősítést 2017-ben sikerült visszaszereznünk, így lehetőség volt a személyi
jövedelemadóból felajánlott 1 % fogadására, melynek összege ez évben 41 eFt volt —több
okból kifolyólag csökkent a mértéke az elmúlt évhez viszonyítva.

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 69 fő. Külön öröm a fiatalok belépése ás aktív munkája.
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2017. évi főbb tevékenységeink:

- A Püski Sándor Könyvtárral közösen, hagyományosan immár 25. 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 /Halottak napja!
megemlékezést, Valamint október 6-i megemlékezés évfordulóján megemlékezés azokról a
polgári áldozatokról Is, akik a szovjet katonai megszállás napjaiban városunkban vesztették
életüket.

— Aradon — a magyar Golgotán- minden esztendőben, így 2017-ben is 15 fő általános és
középiskolás diák vett részt a megemlékezésen /Bartyik János nyugdíjas tanár vezetésével!,
teljes anyagi támogatásunkkal.

— Gróf 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 március 15-i városi ünnepség után megkoszorúzta Irányi
Dániel, Széchenyi István és Kossuth Lajos szobrait.

- Aktív figyelemmel kísérjük a városrendezés és építési tevékenységet, s sajátos
eszközeinkkel igyekszünk segítséget nyújtani, melyről elmondhatjuk számit is ránk az
önkormányzat.

— Évenként dísztáblát adományozunk azoknak a lakosoknak, akik eredeti állapotba állítják
vissza házuk homlokzatát. 2017-ben is több javaslat volt, a vezetőség azonban egyik
javaslatot sem fogadta elkülönböző okok miatt.

—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. A
helyreállító művész már megvan.

— 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. 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 - bár 2017-ben ez időjárási
okokból elmaradt- mindig részt veszünk, mégha kisebb csapattal is.
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— Április 2-án egyesületünk szervezte a Rózsa ás Katolikus temetőkben azon neves személyek
sírjainak rendbetételét, akikről a hozzátartozók már nem tudnak gondoskodni. Ezen belül —a
Polgármester Úr javaslatára- egy II. világháborús elhagyott katonasír is felújításra került. Az
akció nagyon sikeres volt a résztvevők lelkesen dolgoztak.

Nagyon örülünk, hogy végre Hegyközkovácsival a testvértelepülési kapcsolat rendeződött és
Igen jó irányban halad. — Mucsi András tanácsnok kitartó munkájának köszönhetően
Egyesületünk tagjai sajátos eszközeivel mindig is támogatta és támogatni fogja az ilyen
kapcsolatokat, ez most már mind a négy testvértelepülésünkre vonatkozik.
2017. évben is támogattuk a „Hétkrajcár” nevű hátrányos helyzetűek táplálkozását segítő
programot.

- Kulturális közfoglalkoztatás keretében 2 fő foglalkoztatását biztosították, mely 2018.
február 28-ig folyamatosan történik. A foglalkoztatás a Kecskeméti Gábor Kulturális
Központban történik.

— Egyesületük 2017. évben hórom pályózoton Is sikerre! szerepelt:

1. A Békés megyei Önkormányzattól 40 eFt támogatást kaptunk az „Odvözlet
Békésről” képeslapok kiadására, mely megvalósult és sikeresen elszámoltunk.

2. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiírt pályázaton 24,65 millió Ft
támogatást nyertünk, 36 hónapon át történő felhasználásra a „Társadalmi
szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével”c. projekt megvalósítására. A
megvalósítás 2017. VI. 1-én indult. Jelenleg az első mérföldkő elszámolása van
folyamatban. A kisebb nehézségeket nem számítva a projekt rendben folyik.

3. Szintén pályázaton 750 eFt-ot nyert az egyesületünk a „Reformáció 500 éve” című
megemlékezés sorozat megtartására, mely október 2-6 között sikeresen lezajlott.
Jelenleg az elszámolás van folyamatban.

4. A Püski Sándor Kőnyvtárral közösen pályázatot adtunk be az „Emlékhelyek
Békésen” c. kiadvány megjelentetésére /szerző: Dr Fábián Judit tagtársunk/. A
kézirat kész, Így pozitív elbírálás után megjelenhet a könyv.

Egyesületünk ez évi taggyűlése működési körét bővítette a könyvkiadással.

Ennek kapcsán Dr. Seres István tagtársunk szerkesztésével a következő kiadványok jelennek
meg:

• „Találkozásom az Alfölddel” /szerző Enhardné Bartalunk Emma, szerkesztő
Dr. Seres István! Jelen állás szerint ezen anyag tárgyalásakor már túl leszünk a
könyvbemutatón.

• „Ki-kicsoda 1248-49-ben” című kiadvány Szerzője 5 szerkesztője is Dr. Seres
István. A mű hézagpótlónak ígérkezik, mely főleg a szabadságharc békési
vonatkozású személyeivel foglalkozik. Várhatóan 2018. március 15-ig készül
el.
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• „A békési csendbiztosi Járás története és forrásai” c. kiadványt Dr. Seres
István, mint szerző és szerkesztő, szeptemberben kezdte el és várhatóan jövő
év április kőzepére készíti el.

-Egyesületünk a Bodoki Károly Vízügyi Múzeum Baráti körrel felvette a kapcsolatot, melynek
célja, hogy Bodoki Károly és Sebők Elek (Békésen született jeles személyiségek) munkásságát
Békés városában is minél többen megismerjék, valamint a Hosszúfoki Bodoki Károly Vízügyi
Múzeumnak nagyobb reklámja legyen Békésen és a város ezt tekintse sajátjának is.

Egyesületünk 2015. júliusától honlapot üzemeltet, melyet az info@bekesivarosvedok.hu
címen bárki, bármikor elérhet.

Főbb feladataink 2018. évre, hogy az Alapszabályban lefektetett céloknak minél jobban
megfeleljünk.

Ami reményt adhat a további sikeres munkához az, hogy a szervezetünkhöz csatlakozó
fiatalok igen aktívan, lelkesen végzik az önként vállalt feladataikat.

Egyesületűnk továbbra is számít az önkormányzat és a társszervezetek további
támogatására, mely mindig is erőt ad a további munkához.

Békés, 2017. november 14.

Miklós Lajos elnök
az Egyesület vezetőségének nevében
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