Békés Város Önkormányzati Híradója

Városházi krónika
www.bekesvaros.hu • ingyenes • 2017. december • XX. évfolyam 7. szám

Új hűtőház,
felújított piac

Tisztelt Ünnepre Készülődő
Békésiek, Kedves Barátaim!

Közel 250 millió forintból kerül fejlesztésre a városi piac, és új hűtőház is
épül a Csabai úton.
A beruházás várhatóan 2018 tavaszán veszi kezdetét. A piac különböző
szakaszaira térburkolat kerül, a fedett
árusítóhelyek száma ötven darabbal
bővül, akadálymentes illemhely lesz
kialakítva.
A hűtőház 130 millió forintból épül a
város szélén található önkormányzati
tulajdonú területen.

Az új hűtőház látványterve
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Az önkormányzat fontos jövőképe,
hogy a békési helyi termékek piaci pozíciójának erősítését minél hatékonyabban megteremtse. A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP)
keretében benyújtott sikeres pályázat
részeként hamarosan korszerűsítésre
kerül a város központi „szíve”. Jelenleg a
piac 10 000 négyzetméter alapterületen
helyezkedik el. A program során a nem
védett helyeken 50 darab, a vásárlók
számára is fedett árusító helyek jönnek
létre. Külön épületben kapnak helyet a
33,5-33,5 négyzetméter nagyságú tej- és
húsárusítók, térburkolatot kap a terület
egy része. A piacot körül vevő kerítés és
a csapadékelvezetés is felújításra kerül,
ezen felül a beruházás során két ivó kút
is telepítésre kerül.
A piaci fejlesztést érintő program részeként egy hűtőház is kialakításra kerül
a Csabai úton, ahová a termelők beszállíthatják a megtermelt zöldségeket, gyümölcsöket.
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Ha valaki megkérdezné tőlünk, hogy
vajon melyek életünk legszebb eseményei, a legtöbben családunk nagy
eseményeit, életének fordulópontjait
említenénk. És ha tovább érdeklődnének, vajon melyek hát a legkedvesebb
ünnepeink, sokan habozás nélkül a karácsony felé nyújtanánk ki kezünket.
A karácsony felé, mely örök, biztos pont változékony világunkban és
amely egyidős keresztény európai létünkkel.
Sokan talán úgy gondolhatnánk
ezek után, hogy ha valami ilyen mélyen gyökerező és stabil része kultúránknak, az minden bizonnyal mindenki számára ugyanazt jelenti és
jeleníti meg. Ám a karácsony valódi
csodája épp abban rejlik, hogy a lelkekben él, ott épül, gazdagodik évrőlévre, ezért mindenhol és mindenki
számára egyedi, megismételhetetlen.
Amikor nemrég ismét városunk karácsonyfája alatt állhattam sok békésivel együtt és vártuk, hogy kigyúljon
az advent első fénye, elnézegettem a
körülöttem állókat. Kabátok, melyeken megpihent –egy-egy odatévedt

hópehely, sapkák, melyek alatt talán
még az otthonról hozott meleg lapult, - mind-mind egy embert rejtett.
Gondolatokat, érzéseket, örömöt, bánatot. És ott, akkor a főtéren, a kisiskolások adventi énekével együtt ezek
a kabátok és a bennük melegedő
lelkek megteltek az ünnep várakozásával. Egyformán éreztünk volna hát
akkor? Nem hinném. Nem hinném,
hiszen az ének hangjai, a kürtőskalács illata már mindannyiunkban más
képekhez, csodás, feledhetetlen, ám
mégis más emlékekhez kapcsolódott.
A különböző lelkekben, gondolatokban azonban egyetlen dolog, a Megváltó születésének csodája mégis közös volt azon a napon. A csoda, mellyel
megpróbálnak ugyan versenyre kelni
az áruházak, ám melyet pénzen megvásárolni lehetetlen.
Mindannyian álltunk már karácsonyfa körül, és jól tudjuk, hogy ha újra
választhatnánk alóla, a karácsonyest
igazi ajándékait, a szeretetet, a hitet
és a reményt vinnénk magunkkal a
reá következő hétköznapokra. A minden otthonban hamarosan kigyúló fények ezen ajándékok örökkévalóságát
hirdetik.
Kívánom, hogy minden békési ember, békési család úgy állhasson meg
az idei ünnep fénykörében, ahogyan
azt legszebb kívánságaiban remélte.
Találjuk meg szeretteink arcán az ünnep fényét és fedezzük fel az ünnep
fényében azokat az arcokat is, akik
már emlékeinkből, rég letűnt karácsonyestek ragyogásából tekintenek
reánk.
Mindannyiunk ünnepére Isten áldását kérve kívánok békés, meghitt karácsonyt városunk minden lakójának!
Izsó Gábor polgármeser
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Fiatalok lakáshoz
jutását segíti
az önkormányzat

200 millió forint uniós támogatást
nyert városunk fiatalok lakáshoz jutását,
és életpálya-tervezést segítő programjára. Az „Esély Otthon” című felhívás alapvető célja, hogy a települést választani
szándékozó 18-35 éves fiatalokat segítse
egzisztenciájuk kialakításában és a családtervezésben. A célcsoport nem csak
a helyben lakókat, de a településről elszármazottakat, valamint a letelepülni
szándékozó fiatalokat is érinti. Izsó Gábor polgármester sajtótájékoztatóján
elmondta, hogy a projekt részeként az
önkormányzat ingatlanokat alakít ki önálló lakhatás céljából fiatal egyének, illetve párok, családok számára, továbbá
munkaszerzési ismeretek és kompetenciák fejlesztését támogató szolgáltatásokat biztosít. A projekt teljes költsége
200 millió forint, mely száz százalékos
támogatású, önerőt nem igényel a megvalósítás.

Élethosszig tartó tanulás
jegyében tanfolyamok
a könyvtárban

Harminchárom millió forint uniós támogatásban részesült a Békés Városi
Püski Sándor Könyvtár a napokban.
A pályázat részeként az intézmény az
egész életen át tartó tanulást segítő és
motiváló, összesen 12 darab programot
valósít meg a jövőben, 4 különböző tanulási formában, 10 változatos tematika
mentén. A felnőtt lakosság egész életen át tartó tanulásban való részvételének ösztönzése és támogatása fontos a
munkaerő versenyképességének megőrzéséhez és a társadalmi és gazdasági
változásokhoz való folyamatos alkalmazkodáshoz – hangsúlyozta Erdősné Sági
Mária igazgató.
A könyvtár új foglalkoztatási programjai alkalmasak lesznek új típusú kis közösségek kialakítására is. Többek között
családkutató szakköröket, műhelyfoglalkozásokat, és a digitális kompetenciák
fejlesztése érdekében tanfolyamokat
szerveznek majd a projekt részeként. Az
érdeklődők 2018. januárjától jelentkezhetnek a könyvtárban.
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Már kaphatók a jegyek az Újévi Koncertre

A 2018-as év első nagy „durranása” a 13. alkalommal megrendezésre kerülő B.Ú.É.K.
BÉKÉS Újévi koncert, ahova sok szeretettel invitálunk minden kedves zenebarátot.
Az est házigazdája idén is a Békés Városi Ifjúsági Fúvószenekar lesz.
Köszöntőt mond Mucsi András, Békés város kulturális tanácsnoka. A koncert
végén mindenki vendégünk lesz egy pohár pezsgőre, ahol Dr. Pálmai Tamás alpolgármester mond pohárköszöntőt.
Időpont: 2018. január 6. (szombat) 17:00 óra
Helyszín: Kecskeméti Gábor Kulturális Központ (5630 Békés, Jantyik M. u. 23-25.)
Jegyek 2017. november 20-tól december 22-ig válthatóak online, vagy a kulturális
központ recepcióján.
Jegyárak: 2000 Ft/fő, Békés Kártyával 1500 Ft/fő Békés Kártya kedvezményét csak
személyes vásárlás esetén tudja érvényesíteni.

Polgármesteri ajánlással is
A Családért Alapítvány kiadásában
megjelent az Ízig-vérig Békés című kiadvány, amely 192 színes oldalon, közel 250
fotó segítségével mutatja be településünket. A társadalmi szerkesztőbizottság
tagjai hosszú hónapok munkájával 24 fejezetben foglalták össze Békés jelenét. Írnak a város kulturális és egyéb közösségeiről, környezeti-természeti adottságairól,
épített és emberi értékeiről, legnagyobb
alakjairól, hagyományairól, gasztronómiájáról, sportvilágáról és még sok egyébről.
Az exkluzív kivitelezésű, keménykötésű
könyvet javarészt Gazsó János és ApátiNagy Lajos fotósok az utóbbi egy-másfél
évben készített felvételei illusztrálják.
Megvásárolható a Cerka papírboltban,
a Fakuckó játékboltban, a Barta kereskedésben, a könyvtárban, az antikváriumban, az uszodában, a kulturális központban és a Civil Szervezetek Házában.
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Átlagon felüli
a békési egészségügy
December elején tartotta
a Békési Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő évzáró,
évértékelő rendezvényét a
Hajnal István Idősek Otthona
ebédlőjében. Erdélyi Imola
igazgató beszédében kiemelte, hogy a Békési Gyógyászati
Központ dolgozóinak lelkiismeretes munkája révén a
mai egészségügyi helyzethez képest átlagon felülinek
mondható az ellátás a városban. Nincs szakorvos és szakember hiány az intézetben,
még az olyan hiányszakmák
tekintetében sem, mint a radiológia. Jó csapatmunkának
köszönhetően idén is sikerült
továbbképzést megszervezni
a szakdolgozók számára, két
alkalommal. Fontosabb fejlesztések is valósultak meg
az elmúlt egy évben. Megtörtént a laboratóriumi műszerpark korszerűsítése, az
ultrahang készülék továbbfejlesztése egy újabb vizsgáló fejjel, az urológia szakrendelésen a cisztoszkópia
bevezetése, a nőgyógyászat
szakrendelésen új vizsgáló
ágy beszerzése. A beteghívó
rendszer beüzemelésével a
betegellátás jóval hatékonyabbá vált. Ezeken kívül több
kisebb fejlesztés is megvalósult. A gyógyfürdő és uszoda
látogatottsága folyamatosan
növekszik köszönhetően az
új szolgáltatás bevezetésé-

3. oldal

Ezer résztvevő
az Aranyos rendezvényeken

nek is, az egyre népszerűbb a
pénteki napok éjszakai fürdőzési lehetőségnek.
Az uszoda élén személyi
változások is voltak. Perdi Tamás, egykori uszodavezető
megkezdte a nyáron nyugalmazott éveit, feladatát Bíró
András látja el azóta.

Rendhagyó irodalom óra a Jókai Színház színészeivel

Megköszönte Perdi Tamás
munkáját a város

Izsó Gábor polgármester kiemelte, hogy az önkormányzat egyik legnagyobb létszámát foglalkoztató szervezete
az intézet. A békési egészségügy infrastruktúrájának fejlesztése mellett az ott dolgozók megbecsültsége ugyan
úgy fontos a városvezetés
számára, mint a betegellátás
korszerű környezetének a kialakítása. Külön öröm, hogy
a szakdolgozók béremelését
támogatta a kormány. Ezen
felül az önkormányzat 300
millió forint uniós forrásból
korszerűsíti a rendelőintézet
épületét.

Az intézmény évzáró rendezvénye

6 millió forint támogatásban részesült, az Arany
János Emlékbizottság döntése értelmében, a békési
önkormányzat ebben az
évben. Iskolákban, kulturális központban, könyvtárban megtartott programok, illetve Arany János
emlékhelyekre szervezett
kirándulások szerepeltek a
repertoárban.
Fotópályázatokat, előadásokat, tanulmányi és látóutakat
illetve vetélkedőt valósított
meg az önkormányzat több
hónapon keresztül, megszólítva minden korosztályt. A szervezéshez és lebonyolításhoz
partneri együttműködéssel
bevontuk az önkormányzati
és oktatási intézményeket,
valamint a békési civil szervezeteket.
Szeptemberben a két középiskola tanulói egy nagykőrösi tanulmányi úton vehettek
részt, mintegy 50 fővel. Októberben 150 békési diák és
tanár vett részt a Nagyszalonta-Debrecen városokban
szervezett második tanulmányi úton, ahová a város összes
oktatási intézményét megszólította az önkormányzat. A
kirándulások alkalmával Arany
János életének színhelyeit
járták körbe a gyerekek, ahol
tárlatvezetés és a városban
idegenvezetés során sok érde-

kességet is megtudhattak az
író életéről. Novemberben került megrendezésre a Kaláka
Együttes teltházas koncertje a
kulturális központban, melyet
szintén az iskolások részére
hirdetett meg a város. Rendhagyó irodalomórákat tartottak a békési iskolákban a Jókai
Színház színészei Arany János
életével kapcsolatosan. Mindegyik iskolában külön egy-egy
óra lett megtartva, majd egy
közös alkalomra is sor került
a kulturális központban, ahol
közel 200 gyerek volt jelen.
Felső tagozatos és középiskolás gyerekek részére Arany János életével kapcsolatos vetélkedő került megrendezésre a
könyvtárban, ahol a gyerekek
tanulhattak, és megmutathatták tudásukat is. A legjobbakat díjazták is a nap végén. A
prezentációért és a legszebb
rajzért is értékes nyereményt
kaphattak a gyerekek. Két
neves szakember Marosán
Csaba, előadóművész és Dr.
Reisinger János, irodalomtörténész előadása főként a felnőtt korosztályt célozta meg.
2018. január 23-án a Magyar Kultúra Napja alkalmával
egybekötve az Arany Jánosemlékévhez kapcsolódó rendezvénysorozat részeként,
„Arany
Balladák-másképp”
című előadás kerül megrendezésre Békés városában.
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Tölgyfasor ékesíti a Rákóczi utcát
Vörös tölgyfasort ültettek a Rákóczi utca középső szakaszán. Az önkormányzat zöldterületfejlesztési programjának részeként folyamatosan
pótolja az elöregedő fákat és újakat is telepít
egyes településrészen, így a Rákóczi utcára is. A
nemesebb fák közé tartozó vörös tölgyfák vörös
színben pompáznak és viszonylag gyors növésűek. Izsó Gábor polgármester elmondta, hogy folyamatosan igyekeznek kiemelt figyelmet fordítani a város zöld felületeire, éppen ezért az ősszel
elkezdett fásítás, illetve cserjésítés jövő tavasszal
is folytatódni fog. Jelenleg a csemeténél nagyobb
fák kerültek a földbe, ezért tette az ültetést lehetővé az időjárás. A Rákóczi utca mellett mintegy
húsz vörös tölgyet ültettek el, került a fajtából a
Kossuth utcára, valamint a kötelező ritkítások helyeire egyaránt.

Fejlődik a város

Járda felújítással, játszótér kialakítással, térfigyelő rendszer építésével, közvilágítás korszerűsítésével megújul a hatházi városrész. Az
önkormányzat a napokban kapott hivatalos
értesítést arról, hogy 520 millió forint uniós
támogatásban részesült a szegregált településrész felzárkóztatását segítő pályázata.
A városi rehabilitáció különböző ütemben és
tartalmi elemekkel fog megvalósulni. Közösségi és
szociális funkciót ellátó, a szegregátumban élők
számára, közösségi célra hasznosítható épület
lesz építve. Új, költséghatékony Led-es lámpatestek felszerelése, szabványoknak megfelelő játszótér kialakítása, több zöldfelület felújítás, fásítás
és rendezés is a feladatunk lesz – mondta el Izsó
Gábor polgármester. A TOP -os projekt során a város több pontján önkormányzati lakóingatlanok
kialakítására is sor kerül. A támogatás mértéke
százszázalékos, így önerőt nem igényel az önkormányzattól.

Lehet nádat égetni
a téli hónapokban is

Lakossági igény alapján került megfogalmazásra, hogy a téli időszakban, hogy a téli időszakban
is engedélyezett legyen a szabadtéri égetés, elsősorban a levágott, nem lábon álló nád elégetésének lehetőségével. Korábban a decemberi és a
januári hónapokban tiltott volt az égetés ezért az
önkormányzat kiterjesztette a lehetőséget, eleget téve a lakosok kérésének. A rendelet értelmében az avar és kerti hulladék nyílttéri égetése csak
szeptember 15. és március 31. közötti időszakban,
naponta 9-16 óra között engedélyezett.
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Támogatjuk a felsőoktatásban tanuló fiataljainkat

A napokban a békési városháza nagytermében hirdették
ki a Bursa Hungarica 2018. évre
kiírt felsőoktatási ösztöndíjpályázatának eredményét. Izsó
Gábor polgármestertől megtudtuk, hogy a tavalyi évhez

hasonló összegű támogatást
tud biztosítani a tanév második felétől az önkormányzat a
nyertes 60 tanuló részére. Így
több mint 4,2 millió forint áll
majd rendelkezésre mindkét
típusú pályázat finanszírozásá-

Pályázattal erősítjük a gyergyói
testvérvárosi kapcsolatot
Gyergyószentmiklósi testvér-települési kapcsolatok
ápolására nyújt be pályázatot az önkormányzat, amit a
képviselő-testület is támogatott legutóbbi ülésén.
A pályázat során az augusztus 20-i nemzeti ünnepnapon
45 fős delegációt látna vendégül Békés, fellépne gyergyószentmiklósi
Vaskertes
Általános Iskola színjátszó
csoportja és a Gyergyószentmiklósi Fúvószenekar. Nyertes
pályázat esetén a már működő civil kapcsolatok együttműködésének erősítését, a
kulturális örökség ápolását és

hagyományőrző tevékenységek megvalósítását segítené
elő a program. Megpályázott
támogatás két millió forint,
mely önerőt nem igényel az
önkormányzattól.
A testvérvárosi kapcsolat
Békés és Gyergyószentmiklós között 24 évre nyúlik vis�sza. Az eltelt több mint két
évtized alatt a civil és baráti
kapcsolatok már jól működnek a két település között. Ez
mindenképp igazolja azt a törekvést, mi szerint a lakosok is
érzik a testvérvárosi kapcsolataink előnyeit.

hoz. Egyrészt olyan békési hátrányos helyzetű fiatalok részesülnek tíz hónapon keresztül
támogatásban, akik valamely
felsőoktatási intézmény hallgatói, valamint olyan tanulók
kapnak háromszor tíz hónapon

át segítséget, akik főiskolára
vagy egyetemre jelentkeztek,
és 2018-ban nyernek felvételt.
A pályázati feltételek között az
egy főre jutó jövedelem határa
62.700 Ft, az öregségi nyugdíjminimum 220 %-a volt.

Békési étel receptek
a 2018-as falinaptárral
Városunkban hagyomány,
hogy az önkormányzat
minden háztartáshoz ingyenesen eljuttatja a városi
naptárat. A kiadvány témája
minden évben más és más.
Jellemzően színes képekkel,
rövid szöveggel illusztráljuk
a településre leginkább jellemző kulturális, turisztikai,
természeti vagy éppen épített értéket.
A kiadvány 2018. évben
„Békés helyi ízek” címet viseli. Különlegesség, hogy
ebben az évben egy receptkönyv is párosul a falinaptár-

hoz, mely segítségül szolgál
mindazoknak, akik szeretnének tradicionális békési ételeket a menüsorba beiktatni. Minden hónapra más és
más, az évszakhoz illeszkedő
recept kalauzolja majd az
alkotni szerető szakácsokat.
A kiadvány összeállításában
közreműködött a Nefelejcs
Békési Kulturális és Hagyományőrző Közhasznú Egyesület és a Ga-Pix Fotó. A városi falinaptár decemberben
kézbesítésre kerül minden
háztartásba.
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Adventi készülődés
Advent utolsó hétvégéjén Balássy Betty és Varga Feri karácsonyi koncertjével koronázzuk meg az ünnepet.

Hangolódjon advent utolsó hétvégéjére
2017. december 22. 17:00 óra

Balássy Betty és Varga Feri karácsonyi koncertje
a Kecskeméti Gábor Kulturális Központ színháztermében
2017. december 24. 10:00 óra
– Köszöntőt mond: Dr. Pálmai Tamás,
Békés város alpolgármestere
– Nagy József esperes úr adventi gondolatai
– Karácsonyi dalokat énekel a Zenebarát Felebarátok Kamarazenei Közösség
– Szeretetvendégség és adventi kirakodóvásár
– Helyszín: Békés, Széchenyi tér (a bíróság épülete előtt)
A részvétel ingyenes.
Szervező: Keresztény Értelmiségiek Szövetsége békési csoportja

Szakrendelések
szünetelése
Békés Város Önkormányzatának
tájékoztatója
A Békési Gyógyászati Központ és
Gyógyfürdő igazgatója, Erdélyi Imola
írásban bejelentette és képviselő-testület jóváhagyta, hogy a járóbeteg szakrendeléseken a szakorvosok és a szakdolgozók szabadsága miatt 2017. december
27-29. között a szakrendeléseken a rendelés szünetel.
A betegek sürgős szakorvosi ellátása a szabadságok ideje alatt a Békés
Megyei Központi Kórház Réthy Pál
Tagintézményének Sürgősségi Betegellátó Osztályán történik.

Tisztelt Ingatlantulajdonosok!
A BKSZ PLUSZ Hulladékgyűjtési Nonprofit Kft. ezúton értesíti Önöket az
alábbiakról:

Fenyő gyűjtés

Békés Városában megszervezésre
kerül a fölöslegessé vált Karácsonyfák
elszállítása. Vízkereszt (január 7.) elmúltával, összesen két alkalommal, először
2018. január 11-én reggel 6.30-ig kérjük
a lakosokat, hogy ingatlanjaik elé a közterületre helyezzék ki. A közterületek
rendjének és tisztaságának megóvása,
illetve a balesetek elkerülése érdekében
a karácsonyfákat ne dobják az úttestre, a parkokba, zöldterületekre, hanem
helyezzék azokat a hulladékgyűjtő edények mellé vagy azok helyére! Aki lemaradt volna első alkalommal, a gyűjtést
megismételjük 2018. január 18-án.

Szelektív hulladékgyűjtés

Ezúton kérjük a lakosságot, hogy a
szelektív hulladékgyűjtő edénybe csak
csomagolási papír (újság, folyóirat, füzet, hullámpapír, kartondoboz lapítva,
kiöblített italos kartondoboz lapítva)
műanyag (ásványvizes, üdítős, boros flakon, tusfürdős, öblítős, mosószeres, tejfölös, joghurtos pohár, hipermarketes

szatyor) és fém (italos és konzervdoboz)
hulladékot helyezzenek el. Kérjük, hogy
a továbbiakban ne helyezzenek el a gyűjtőedényekben textilhulladékot, mert a
hulladék a DAREH BÁZIS ZRt. válogatócsarnokában kerül, ahol e haszonanyag
válogatására nincs lehetőség.

Hulladékgyűjtés

Szemét szállítási díjat nem kell fizetni
azoknak az ingatlan tulajdonosoknak,
akik a tárgy időszak előtt kérik és utólagosan igazolják, hogy az ingatlan lakatlan. Az igazolás módja, az alapdíjas
vízdíj számla (0,5 m3 vízfogyasztás/2 hó),
melyet félévente kérünk eljuttatni ügyfélszolgálatunkra.

Ügyfélfogadás

Személyes ügyintézés ügyfélszolgálati
irodánkban: 5630 Békés, Verseny u. 4.
hétfő, kedd és csütörtök: 8-12 és 12.3016 óra
szerda: 7-19 óra
péntek: 8-12 óra
Telefonos ügyintézés: 66 / 411-174

Karácsonyi Ünnepek miatti
hulladékszállítási rend
változás!

2017. december 25. hétfő helyett 2017.
december 23 szombat
2017. december 26. kedd helyett 2017.
december 27. szerda
2018. január 1. hétfő helyett 2017. december 29. péntek

Ünnepek miatt
ügyfélszolgálati irodánk
nyitva tart
2017. december 21-én
és december 22-én
8-12 óráig
2017. december 27-28-29-én
8-12 óráig
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