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Épül a gyermekmedence
Megkezdődtek a várva várt gyermekmedence kivitelezé-

si munkálatai. A Békési Gyógyászati Központ és Gyógy-
fürdő területén a fejlesztés várhatóan három hónapot vesz 
igénybe, a komplexumot előreláthatólag szeptemberben, a 
Madzagfalvi Napokon adják majd át – hangzott el Izsó Gá-
bor polgármester és Kálmán Tibor alpolgármester közös 
sajtótájékoztatóján. 

A polgármester kiemelte, hogy a vizes komplexum fej-
lesztése hosszú periódus a város életében, ami 2008-ban 
kezdődött meg. Az egykori fürdő területén első fázis volt a 
tanuszoda megépítése, melynek köszönhetően a gyerekek 
úszásoktatása is megoldottá vált. A koncepciót 2011-ben 
második lépésként követte a gyógyászati központ rekonst-
rukciója, ennek köszönhetően többek között a belső me-

dencetér duplájára nőtt. Még ugyan abban az évben közös 
összefogással a kültéri medence is megnyitotta kapuit a 
gyógyulni, felüdülni vágyó vendégek előtt. 

A mostani beruházás újbóli mérföldkőnek számít a vá-
ros életében.  Kálmán Tibor alpolgármester kifejtette, a 
beruházásra az önkormányzat 22 millió forintot különí-
tett el idei költségvetésében, de a Békési Fürdőért Közala-
pítvány és a Békés Drén Kft. is részt vállal a fejlesztésben. 
A medence egyik része 5-15 centis vízmélységű lesz, a má-
sik részén lehetőség nyílik majd élményelemek beépítésére 
is. A beruházással egyidejűleg a területrendezés is meg-
történik, lehetőséget teremtve játszóterület kialakítására. 

Az Országgyűlés a települések jellegzetes és értékes ar-
culatának megóvása, kialakítása, az épített természeti kör-
nyezet védelme, valamint az építési beruházások sikeres 
megvalósítása érdekében megalkotta a településkép védel-
méről szóló 2016. LXXIV. törvényt, röviden a Települési 
törvényt. A jogszabály célja az építési beruházások támo-
gatása, egyúttal a hazai városok és községek sajátos tele-
pülésképének védelme és alakítása társadalmi bevonás és 
konszenzus által. Ennek értelmében a törvény kimondja, 
hogy a településkép védelmének elemei az önkormányza-
ti rendeletekben egyértelműen kerüljenek megállapításra 
és új eszközként bevezetésre került a települési arculati 

kézikönyv. Békés Város Képviselő- testülete 2017. márci-
us 30 - án döntött, hogy a településképi rendelet szakmai 
megalapozása érdekében településképi arculati kézi-
könyvet készít. Ezt követően településképi rendeletét is 
megalkotja a város ami érinteni fogja az építtetőket. Az 
arculati kézikönyv egyébként nem kizárólag szakembe-
reknek készül. Elsősorban a döntéshozók és a lakosság 
tájékoztatását segítő, szemléletformáló kiadvány lesz. Az 
önkormányzat a nyár folyamán lakossági fórum keretében 
is ismertetni fogja a kézikönyv tartalmát. 

A részletes és előzetes tájékoztató a bekesvaros.hu honla-
pon olvasható.

Készül Békés településképi arculati kézikönyve
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Közel másfél ezer új dokumentummal 
gyarapodott a könyvtár

Gondoskodó 
önkormányzat

Békés város is csatlakozott ahhoz 
a 63 települést összefogó országos 
programhoz, melynek célja az idősek 
életének, mindennapjainak megköny-
nyítése infokommunikációs eszközök 
segítségével. A „Segítő Kezek Info-
kommunikációs Modellprogram’’ 
során eszközöket biztosítanak a rá-
szorulók számára asztali számítógép 
és laptop formájában. A kihelyezett 
eszközök mindennapos használata 
növeli az idősek otthoni biztonságát, 
ösztönzi a generációk közötti minél 
élénkebb kommunikációt és támogat-
ja a családokat idősödő tagjaik ellátá-
sában. A program során lehetőség lesz 
az egyéni segítségnyújtást szolgáló 
vészjelző- és segélyhívó karperec al-
kalmazására is. A szociális szolgálta-
tás keretein belül biztosított vészjelző 
karperec méri az idős aktivitását, ha 
zavart észlel az idős napi életritmu-
sában, önmaga küld vészjelzést. A 
karperecen lévő segélyhívó gombbal 
vészhelyzet esetén az idős önmaga is 
tud segítséget kérni. A házi segítség-
nyújtásban részesülő idősek nagy ré-
sze egyedül élő, ezért náluk a gondo-
zási feladatokon túl nagyon fontos a 
magány enyhítése. A skype alkalma-
zás használatával folyamatos kapcso-
latot tarthatnak a projektben részt-
vevő segítőkkel. Az eszközök ugyan 
nem pótolják a személyes kapcsolatot, 
de sok esetben segít és életmentő is le-
het. A programban való részvétel a 65. 
év feletti idősek számára nyitott, akik 
a Békés Városi Szociális Szolgáltató 
Központ szociális ellátórendszeréből 
kerülnek kiválasztásra, és mintegy 
20-30 fő bevonását teszi lehetővé a 
program.

A békési könyvtár fontos szerepet 
játszik a helyi közösség életében. Az 
intézmény hagyományos könyvtári 
szolgáltatásokon túl számos kulturá-
lis feladatot is ellát. A mai világban azt 
gondolnánk, hogy egyre kevesebben 
veszik igénybe a bibliotéka szolgálta-
tásait. A Békés Városi Püski Sándor 
Könyvtár tavalyi évet összefoglaló 
beszámolójából kitűnik, hogy a lako-
sok szép számmal látogatják az intéz-
ményt és veszik igénybe a könyvtárat.   

Munkánkban fontos az innováció, 
amely a szolgáltatások korszerűsíté-
sét és új szolgáltatások bevezetését is 
jelenti. Cél a könyvtári szolgáltatások 
olyan társadalmi csoportokhoz való 
eljuttatása, akikkel eddig nem tudtuk 
a kapcsolatot felvenni. A könyvtári 
közösségfejlesztések segítségével a vá-
rosban élők körében erősödik a helyi 
közösségekhez való tartozás érzete, 
a szolidaritás és a lokálpatriotizmus. 
Tevékenységünkben egyre nagyobb 
szerepet kap a közhasznú és közössé-
gi információk nyújtása is. – hangsú-
lyozza beszámolójában Erdősné Sági 
Mária igazgató. 

A könyvtár 75.749 dokumentummal 
rendelkezik könyvek, hangos könyvek, 
folyóiratok, hangzó, video és elektro-
nikus dokumentumok, térképek for-
májában. A gyűjteményt tervszerűen 

fejlesztik. 2016-ban 1462 darab új do-
kumentummal gyarapodott a gyűjte-
mény. 2017-ben a könyvtár előfizetett 
az Arcanum Digitális Tudománytárra, 
amely által 12.145.054 oldal digitali-
zált tudományos és kulturális tarta-
lom elérése válik lehetővé a regisztrált 
könyvtárhasználók számára. A békési 
könyvtár városközponti helyezkedésé-
ből adódóan is kiváló közösségi térként 
tartják számon a felhasználók, befo-
gadó kapacitása jelenleg korlátozott. 
Megoldást jelenthet a könyvtári intéz-
ményrendszer tanulást segítő infra-
strukturális fejlesztései elnevezésű pá-
lyázat, amit még az év elején nyújtott 
be a könyvtár. Amennyiben támogat-
ják a döntéshozók, úgy lehetőség lenne 
a belső terek jelentős átalakítására. Az 
elképzelések közt szerepel ifjúsági rész-
leg kialakítása, amely segítené a gye-
rekkönyvtárból a felnőtt könyvtárba 
való átmenetet a tizenévesek számára. 
Az épület belső udvara pedig kiváló 
szabadtéri közösségi hellyé válhatna. 

A könyvtár fontos feladata kultú-
raközvetítő funkciójának megőrzése, 
így számos, színes, ingyenes prog-
rammal várják a lakosokat és az ér-
deklődőket. Az ünnepi könyvhét al-
kalmából a könyvbemutatók mellett 
egyedi módon könyvárusítással is 
készülnek évről –évre. 
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3 millió forint kulturális 
támogatás a XLI. Békés- tarhosi 
Zenei Napok megrendezéséhez

A napokban három millió forint államtitkári támoga-
tásban részesült a békési önkormányzat. Ebben az évben a 
Kormány a magyar zenei élet egyik legnagyobb alakjának, 
Kodály Zoltán születésének 135. évfordulója alkalmából 
Kodály Programot hirdetett. A település a XLI. Békés- 
tarhosi Zenei Napok (BÉTAZEN) megrendezéséhez nyúj-
totta be kérelmét a kulturális szaktárcához. A két héten át 
tartó nyári, zenei fesztiválsorozat programkínálatát Ko-
dály Zoltán munkássága és fennmaradt szellemi öröksége 
köré építették a főszervezők. A BÉTAZEN 2017. június 16- 
2017. július 2. között várja az érdeklődőket. 
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Egyre többen látogatják  
a múzeumot

Jelentősen, több mint ezer fővel, nőtt a városi múzeum lá-
togatottsága az elmúlt évben. Az intézmény szakmai beszá-
molójából kitűnik, hogy az elmúlt évben számos kiállítást 
bonyolítottak le, illetve több helytörténeti kiadvány és tanul-
mány megjelenésében is közreműködtek az intézmény mun-
katársai. Az intézmény eredményes pályázati tevékenységé-
nek köszönhetően több mint 3,5 millió forint hazai forrás is 
segítette a programok megvalósítását. Nagy eredmény, hogy 
az elmúlt évi minisztériumi támogatások során sikerült a 
Petőfi u. 41. szám alatti Iskolamesteri lakás utcai homlokza-
tának és téglakerítésének állagmegóvási munkáit megcsinál-
tatnunk – hangsúlyozta S. Turcsányi Ildikó igazgató.

Békés Város Önkormányzata a „Családbarát mun-
kahelyek kialakításának és fejlesztésének támogatása” 
című pályázati felhívás keretében „Családbarát munka-
hely kialakítása Békés Város Önkormányzatánál” meg-
nevezésű pályázata 700 ezer forint vissza nem térítendő 
támogatásban részesült. 

„A „Családbarát Munkahely” kialakítása Békés Város 
Önkormányzatánál” című nyertes pályázatnak köszönhe-
tően jogosulttá vált az önkormányzat a „Családbarát Mun-
kahely” cím viselésére is. A pályázati felhívás célja olyan 
családbarát munkahelyek kialakítását és fejlesztését előse-
gítő programok támogatása volt, melyek elősegítik a mun-
ka és a magánélet összeegyeztetését, a családi, magánéleti, 
munkahelyi kötelezettségek összehangolását. 

A program az élet két legfontosabb területét – a csalá-
di életet és az értékteremtő munkát – kívánta hatékonyan 
összekapcsolni. 

A pályázat meghirdetője az Emberi Erőforrások Minisz-
tériuma megbízásából a Család-, Ifjúság- és Népesedéspo-
litikai Intézet volt, amelynek jogutód szervezete az Emberi 
Erőforrás Támogatáskezelő. 

A nyertes szervezeteknek a díjakat ünnepélyes keretek 

között Novák Katalin család- és ifjúságügyért felelős ál-
lamtitkár adta át Budapesten. 

A pályázat megvalósítási időszaka:2016. szeptember 1.  
– 2017. június 01.

Az Önkormányzat a pályázat keretében az egészséges, 
stresszmentes munkahelyi környezet biztosítása érdeké-
ben, igény szerint különböző irodai egészségmegőrző/
tartásjavító eszközöket szerzett be illetve környezetbarát 
és egészségjavító lehetőségként munkahelyi kerékpár vá-
sárlásával kívánta a hatékonyabb munkavégzést előse-
gíteni, a városban történő felmérések, helyszíni szemlék, 
ügyintézések, ellenőrzések céljából. Továbbá a pályázat 
segítségével hagyományteremtő szándékkal „Családi na-
pot” szerveztünk annak érdekében, hogy a munkatársak 
családtagjaikkal együtt, közösen töltsenek el egy napot a 
mozgás (sport) és a kikapcsolódás jegyében. 

  

Sajtóközlemény  
Békés Város Önkormányzata „Családbarát Munkahely” cím nyertese
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Lakosok biztonsága és 
nyugalma érdekében 
módosított rendeletét 

a testület
Közterületen történő szeszes-

ital-fogyasztás tilalmának beve-
zetéséről döntött legutóbbi ülésén 
a képviselő - testület. A rendelet 
módosítása értelmében sértő ma-
gatartást követ el az, aki a város te-
rületén működő szeszesital árusító 
hely és kerthelyisége 100 méteres 
körzetében közterületen és a köz-
forgalom számára átadott, magán-
tulajdonban lévő területen szeszes-
italt fogyaszt. 

 Kivételt képeznek ez alól a 
gyógynövények gyógyászati jellegű 
szeszes kivonatot tartalmazó, ezek 
felhasználásával készült termékek, 
továbbá az 1,2 %-nál kevesebb al-
koholtartalmú üdítőitalok. 

Természetesen a szabályozás bi-
zonyos mértékig korlátoz csak. A 
rendelet célja, hogy gátolja azokat a 
lakosokat, akik nem tartják tiszte-
letben az együttélés szabályait, za-
varják környezetüket. Nem terjed 
ki például az érvényes közterület 
használati engedéllyel rendelkező 
rendezvények és események - Ma-
dzagfalvi Napok, családi progra-
mok, esküvők - idejére. Rendelettel 
kapcsolatosan az önkormányzat 
tájékoztatta az illetékes hatóságo-
kat így, a városi rendőrséget vala-
mint a szabálysértésben eljáró járá-
si hivatalt. A rendelet teljes szövege 
megtalálható a bekesvaros.hu hon-
lapon.

A kultúra gazdagít
2078 esemény, 96 665 látogató és napi szinten hét rendezvény vagy 

szakkör zajlik folyamatosan a városi kulturális  központban 

Sokan még mai is úgy gondolnak 
a kultúrára, mint a szabadidő hasz-
nos eltöltésére. Kétségtelen, hogy van 
ilyen funkciója is egy kulturális köz-
pontnak, azonban az intézmény em-
beri erőforrást fejlesztő szerepe egyre 
fontosabbá válik a mindennapokban. 
Ennek érdekében az intézmény fóku-
szában a helyi értékek-, közösségek 
feltárása, képviselete áll. Ilyen ren-
dezvény volt pl. a Békési farsang, vagy 
éppen a Madzagfalvi Napok is, ahol a 
város számos közössége, mutatta be 
az általa képviselt értékeket, amelyek 
közül nem egy esetben vállalkozás is 
indult. Így a kulturális központ köz-
vetve és közvetlenül is hozzá tud já-
rulni a város gazdasági fejlődéséhez. 

2016-os év kiemelt közösségi esemé-
nye volt a közösségi tervezéssel, mód-
szerével megvalósult Helyi Közösségi 
Fejlesztési Stratégia, mely sikeres pá-
lyázat esetén nyolcszázmillió forintos 
támogatást jelent a városnak. A kultu-
rális központ szerepében fokozatosan 
erősödik az aktív, a településért tenni 
akaró közösségek felkarolása, erősí-
tése. A Kecskeméti Gábor Kulturális 
Központ 2016-ban hat intézményegy-
séggel működött, így az irányítása alá 
tartozott a kulturális intézményegység 
mellett az uszoda, az üdülőközpont, a 
kikötő, a sportcsarnok és a sportpá-
lya is. Az elmúlt év eredményeiről a 

legutóbbi testületi ülésen számolt be 
a kulturális központ. 2016-os év köz-
művelődési tevékenységét röviden szá-
mokban lehet a legjobban illusztrál-
ni. Tizennégy művészeti csoportban 
(színjátszó, tánc, fotó) összesen 198 fő 
vett részt. Kettő népművészeti csoport-
ban (népzene, népdal) 39 fő tevékeny-
kedik hétről-hétre. Egy tárgyalkotó 
művészeti csoportban pedig 19-en jár-
nak. Klubjaikban összesen 18 közösség 
van. Ebből egy nyugdíjas, egy ifjúsági, 
öt gyermek, egy családi és tíz egyéb ér-
deklődési kör szerinti közösség. Ezek-
be a klubokba összesen 315-en járnak. 
Mindösszesen 32 csoportnak és közös-
ségnek 513 résztvevője van. 

Koszecz Sándor igazgató elmond-
ta, hogy az ismeretterjesztés kiemelt 
feladata a helyi értékfeltárás és az 
innovatív gondolatok terjesztése. Így 
2016-ban is megrendezték a térség 
legnagyobb innovációval foglalko-
zó szakmai konferenciáját Közösség 
– Média – Művelődés címmel. Fó-
kuszban a közösségi vállalkozás és a 
kulturális dimenzióváltás került. Erre 
a rendezvényre kilenc megyéből több 
mint kilencven résztvevő jött el. Az 
intézményben 2016-ban mindössze-
sen 2078 esemény történt, melynek 
az éves látogatói száma 96.665 fő volt, 
így egy napra vetítve kb. 7 rendez-
vény/szakkör zajlik folyamatosan.
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Keressük a város legszebb 
konyhakertjét!

Harmadik alkalommal csatlakozik Békés városa a 
„Legszebb konyhakertek” című országos, konyhakerte-
ket népszerűsítő pályázathoz. A hagyományos termesz-
tés és az ötletes, városi balkonkertészkedés is egyaránt 
helyet kap a versenyben. Cél, hogy a konyhakertek mű-
velésének évszázados hagyománya folytatódjon, a kö-
zösségi élet aktivizálódjon, a generációk közötti kapocs 
erősödjön.

Több nevezési kategóriában lehet jelentkezni a ver-
senyre, melyek az egyéni kertészkedőket, a közösségeket, 
intézményeket is megszólítja. Az önkormányzat szintén 
elismerésben részesíti a helyezetteket, amit a Madzagfalvi 
Napok eseménysorozat keretében adnak át. A teljes pályá-
zati felhívás, illetve jelentkezési lap elérhető a bekesvaros.
hu és alegszebbkonyhakertek.hu honlapokon.

A jelentkezési határidő 2017. június 30.

Transzfer szolgáltatás  
szervezését segíti  
az önkormányzat 

Békésről nagyon sok ember jár vonattal Budapestre, akik-
nek emiatt át kell utazzanak Mezőberénybe a vasútállomás-
ra. Alapprobléma, hogy a berényi vasútállomást nem érinti 
a közvetlen Békés- Mezőberény – Békés autóbusz útvonal. 

Az önkormányzat legutóbbi testületi ülésén felvetésre 
került, hogy az önkormányzat közvetítő lehetne ebben a 
kérdésben, a békésiek érdekében egy transzferi szolgálta-
tás megszervezését segítené. A magánvállalkozó reggel egy 
vagy két járatot indítana, és valamelyik esti járathoz biztosí-
taná az utazási lehetőséget, megfizethető viteldíj ellenében. 

Az önkormányzat ezzel kapcsolatosan igényfelmérést tart 
a lakosság körében. Amennyiben érintett az utazást illetően 
úgy kérjük, hogy online kérőívünk kitöltésével segítse a ko-
ordinálást. A válaszadásra 2017. július 17-ig van lehetőség. A 
határidőt követően az önkormányzat összesíti a válaszokat 
és az igényeket. Az online kérdőív elérhető a bekesvaros.hu 
honlapon Hirdetmények/Pályázatok címszó alatt.


