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Szeptember végén kerül kifizetésre  
a nevelési- és tanévkezdési támogatás

Szeptember 27-én kézhez kapják a 
családok a nevelési- és tanévkezdési 
támogatást, akiknek a gyermeke Béké-
sen működő bölcsődében, óvodában 
és általános iskolában nevelési vagy ta-
nulói jogviszonyt kezdett idén ősszel. 
Békés Város Önkormányzata idén kö-
zel 20 millió forint értékben könnyít 
a családok anyagi terhein. Számítá-
sok szerint ez a juttatás 2141 gyereket 
érint. A támogatásban való részvételt 
a nevelési-oktatási intézmények koor-
dinálják, az önkormányzattal együtt-
működve. A kifizetés az intézmények-

ben történik majd az előző évekhez 
hasonlóan. A bölcsődés gyermekek 
5.000 forint/fő támogatásban része-
sülnek, amennyiben 2017. szeptember 
hónapjában a nevelésben való tényle-
ges részvételt megkezdik. Az óvodás 
gyermekek 5.000 forint/fő támogatás-
ban részesülnek, amennyiben 2017. 
szeptember hó 1. napján a nevelésben 
való tényleges részvételt megkezdik. 
A nappali oktatás munkarendje sze-
rint általános iskolai tanulmányokat 
folytató gyermekek 10.000 forint/fő 
támogatásban részesülnek.

Az elmúlt évben vezette be a város 
rekreációs támogatás címén a 60 év 
felettiek ingyenes fürdő és uszodabér-
letét, mely gyorsan népszerű lett. A 
rekreációs bérlet azon 60 év feletti bé-
késieknek jár, akiknek havi jövedelme 
nem haladja meg a 265 500 forintot. 
Felhasználható 2 x 20 alkalommal a 
fürdő egész területén. A jövedelmet 
minden esetben igazolni szükséges. 
A 20 alkalomra szóló bérletek a kiál-
lítástól számított fél évig érvényesek. 
A bérlet személyesen igényelhető a 
Polgármesteri Hivatal 36-37-es irodá-
jában, ügyfélfogadási időben. 

A hévízminősítésű gyógyvíz gyul-
ladáscsökkentő, fájdalomcsillapító, 
görcsoldó, izomlazító és keringésja-
vító hatású. A gyógyulni vágyó ven-
dégek részére három medence áll 
rendelkezésre, melyeknek vize 20, 40 
és 36 fokos. A Békési Uszodát évente 
85-90 ezer személy látogatja. A létesít-
ményben egy 25 méteres úszómeden-

ce és egy tanmedence áll a vendégek 
rendelkezésére kiegészítő wellness 
szolgáltatásokkal. A tanmedencében 
beépített élményelemek, így pezsgő-
ágy, nyakzuhany, vízmasszázs, ezen 
kívül egy 8-10 fő befogadására alkal-
mas szauna és gőzkabin is a kikapcso-
lódást szolgálja. 

Az uszodába váltott bérlet tartal-
mazza a szauna, valamint a gőzkabin 
szolgáltatást is. 

Továbbra is igényelhető a rekreációs támogatás

Békésről jelentkeztek 
a legtöbben

Gőzerővel folyik a munkaerő 
toborzás a békési büntetés 

végrehajtási intézetbe
2017. október 3-án lesz egy éve, 

hogy Békés városában megnyílt a 
Békés Megyei Büntetés-végrehajtási 
Intézet Toborzó irodája. Több mint 
970 önéletrajz érkezett eddig, melyek 
feldolgozása folyamatos. Eddig 102 
fővel létesített hivatásos jogviszonyt 
a Békés Megyei Büntetés-végrehajtási 
Intézet, melyből 96 fő jelenleg is állo-
mányban van. A számokból is látszik, 
hogy a lemorzsolódás nagyon csekély. 
A jelentkezők illetve a felvételre került 
személyek többségét Békés, Békéscsa-
ba, Gyula és azokhoz közeli városok, 
szórvány települések lakosai alkotják. 
A cél továbbra is az, hogy a helyi és 
közeli agglomeráció lakosságával tölt-
sük fel a Békésen létesítendő Bünte-
tés-végrehajtási Intézet személyi állo-
mányát. 

A felvételi eljárások folytatódnak a 
jelentkezéseket továbbra is fogadják, 
így aki betöltött 18. életévvel, érett-
ségi bizonyítvánnyal és büntetetlen 
előélettel rendelkezik, az továbbra 
is beadhatja önéletrajzát személye-
sen Békésen a Polgármesteri Hivatal 
épületében található Toborzó irodá-
ban, vagy elektronikus formában a 
bekestoborzas@bv.gov.hu e-mail cím-
re megküldve. A börtön építési mun-
kálatai állami kiemelt beruházás ke-
retében zajlanak. Az építkezés pontos 
kezdeti időpontja még a városvezetés 
számára nem ismert, de szinte bizo-
nyos, hogy még ebben az évben elkez-
dődhetnek a munkálatok.
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A direkt kapcsolódásnak 
köszönhetően a továbbkül-
dött speciális vérminták 
eredményei szállítástól szá-
mított 24 órán belül kiad-
hatók. Korábban a békési 
betegeknek akár két hetet 
is várniuk kellett a leletre, 
vagy elmentek az eredmé-
nyért Békéscsabára. 

Szintén a békésiek éle-
tét könnyíti meg, hogy az 
ultrahang és az urológiai 
szakrendeléseken elvégez-
hetőek olyan vizsgálatok, 
amelyek miatt már nem kell 
más településre utazniuk. 
Helyben megoldottá vált a 
cisztoszkópiai, más néven a 
húgyhólyagtükrözés, mely 
nélkülözhetetlen daganatok 
utánkövetésében. 3,5 millió 
forint értékű beruházásnak 
köszönhetően szívultra-
hang vizsgálattal is bővült a 
rendelőintézet. A módszer a 
szív állapotának feltérképe-
zésére szolgál. Ez a fejlesztés 

fontos a lakosság körében, 
hiszen a két város – Gyula, 
Békéscsaba – kórházában 
csak hosszú várólista után 
kerül kivizsgálásra a beteg. 
Az ultrahang esetében egy 
korszerű, 2,4 millió forint 
értékű, vizsgálófej is beszer-
zése került, ami az emlő, 
here, pajzsmirigy, carotis 
és ízületek vizsgálatát teszi 
elérhetővé Békésen. A dél-
utáni sebészeti szakrende-
lésen újabb beavatkozások 
kerültek bevezetésére, ahol 
főként az aranyérben szen-
vedők panaszait is kezelni 
tudják. Ez több mint 400 
ezer forintos fejlesztést je-
lent. Ezen vizsgálatok beve-
zetése a békési egészségügyi 
szolgáltatásbővítését jelenti. 
A nőgyógyászati szakren-
delésen a napokban pedig 
1,2 millióból új vizsgálóágy 
került beszerzésre.

A telefonközpont is mo-
dernizálására került. Az 

elavult analóg telefonköz-
pontot sikerült lecserélni 
egy korszerű IP telefonköz-
pontra. Figyelembe véve a 
lakosság és a háziorvosok 
kérését, de a személyes te-
lefonközpontos kapcsolatot 
továbbra is biztosítja az in-
tézmény. Kommunikációs 
szempontból fontos még 
megemlíteni, hogy az in-
tézmény online arculata is 
korszerűsödött. Az új hon-
lappal (www.bekesirendelo.
hu) a lakosságot korrekten, 
naprakész információkkal 
tudják ellátni. 

A Kőrösi Csoma Sándor 
utcai gyógyfürdő is a be-
tegek minél szélesebb körű 
kiszolgálására törekszik. A 
reumatológiai és ortopédi-
ai szakorvosi ellátás után 
nagy könnyebbséget jelent, 
hogy helyben, utazás nélkül 
meg tudja vásárolni, ki tud-
ja váltani a felírt gyógyásza-
ti segédeszközt a páciens. 

Nincs orvoshiány Békésen 
Korszerűbb az egészségügyi ellátás, ma több vizsgálat helyben is megvalósul

Fontos fejlesztések sora 
valósult meg a Békési 
Gyógyászati Központ és 
Gyógyfürdőnél az elmúlt 
időszakban. Másfél év 
alatt közel 10 millió forint 
értékű fejlesztést, eszköz-
beszerzést valósítottak 
meg a városi rendelőinté-
zetnél, továbbá több olyan 
egészségügyi ellátás is be-
vezetésre került melyek 
korábban csak Békéscsa-
bán és/vagy Gyulán voltak 
elérhetőek. 

A laboratórium új mű-
szerparkkal gazdagodott. 
Első lépésként korszerű-
sítették egy ionmentesítő 
készülékkel a víztisztítási 
technológiát mely, a vizsgá-
latok minőségi elvégzéséhez 
elengedhetetlen. Ez 400 000 
forintos ráfordítást jelen-
tett. A modern, 21. századi 
csúcstechnológiának meg-
felelő klinikai kémia auto-
maták, a hematológiai au-
tomata és a magas nyomású 
folyadék kromatográf is be-
üzemelésre került. Az utób-
bi készülék hemoglobin 
A1C-t méri a cukorbetegség 
gyanújában, illetve a már 
kialakult cukorbetegség 
esetében negyedévente mo-
nitorozzák. Ezek a korszerű 
automaták a laboratóriumi 
vizsgálatok pontosságát és 
megbízhatóságát fejlesztik.  
A laboratórium informati-
kai hálózatának fejlesztése 
is megtörtént. Ez azt jelenti, 
hogy online kommunikál a 
békési labor a békéscsabai 
laborral, ezáltal a pácien-
sek a labor eredményeikhez 
időben hozzájutnak. Erdé-
lyi Imola igazgató asszony 
elmondta, hogy ez a fejlesz-
tés nagy fontossággal bír. 

 
Új eszközök a békési laboratóriumban
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Augusztus utolsó hétvé-
géjén Ausztriába látogatott 
a Békési Önkormányzati 
Tűzoltóság csapata. A bé-
kési tűzlovagok a lafnitz-i 
helyi önkéntes tűzoltóktól 
kaptak meghívást, akik 
fennállásuk 130 éves évfor-
dulójukat ünnepelték kö-
zel 500 részvevővel együtt. 
A házigazda új járművel 
gazdagodott, ebből az al-
kalomból került egyházi 
felszentelésre, és ünnepé-
lyes készenlétbe állításra. 
A stájerországi látogatás 
alkalmával Zahorán Gyu-

la parancsnok elmondta, 
hogy megismerhették a he-
lyi adottságokat és a tűzol-
tóság működésébe is bele-
láthattak.

A kapcsolat egyébként 
2009-ben jött létre a két te-
lepülés között. Ekkor vásá-
rolta meg a határmenti tele-
püléstől a békési tűzoltóság 
a STEYR típusú tűzoltó-
autót, amit azóta is hasz-
nálnak. A közös szakmai 
nyelv mellett a két szerve-
zet továbbra is fenntartja és 
mélyíteni kívánja a kapcso-
latot egymással. 

Stájerországban vendégeskedtek 
tűzoltóink

Nincs orvoshiány Békésen – folytatás az 1. oldalról

 
Csoportképen a lafnitzi és a békési képviselet

 
Izsó Gábor polgármester és Erdélyi Imola igazgató  

az elektromos hálózat felújításáról egyeztettek

tásból sikerült megvalósí-
tani öt darab kezelő ágynak 
a cseréjét, a balneoterápiás 
részlegre légkondicionáló 
készüléket vásároltak, vala-
mint csúszásgátló csíkokat, 
szalagokat helyeztek le a 
folyósokra a csúszásveszély 
csökkentése végett.

A rendelőintézetnél 30 
millió forintból teljes körű 
elektromos hálózat felújítást 
is megvalósított idén önkor-
mányzat, ezzel egy időben a 
régóta várt beteghívó rend-
szert is beüzemelték. Er-
délyi Imola igazgatót 2016. 
januárjától nevezte ki a kép-
viselő-testület az intézmény 

élére. Irányítása alatt rövid 
időn belül olyan moderni-
zációkra került sor az egész 
békési egészségügyi ellátás 
életében, mely biztosítja a 
helyi betegellátás zavartalan 
működését. Békésen nincs 
orvos hiány, ami hatalmas 
eredmény egy ekkora vá-
ros életében. A nagyobb 
városok felszívó erejét akár 
hátrányként is megközelít-
hetnénk, ennek ellenére a 
szakmaiság és az elért ered-
mények bizonyítják, hogy 
Békés példaértékű munkát 
végez az egészségügy terü-
letén. – hangsúlyozta Izsó 
Gábor polgármester. 

Az intézmény, páciensek 
közérzetének javítása cél-
jából minden telephelyén 

vízballon készülékeket 
helyezett ki a folyosókon. 
Önkormányzati támoga-

Kóstolja meg  
a tartósítószermentes savanyúságot

Bolti árak a alatt lehet vásárolni savanyúságot a Bé-
kési Gazdasági és Szolgáltató Szociális Szövetkezet 
székhelyén, mely a Jantyik Mátyás utca 29. szám alat-
ti volt bölcsőde épületében lett kialakítva, megköze-
lítés a Csíkos utca felől lehetséges. 

Árlista
Csemege uborka 680 g bruttó 250 Ft
Csemege uborka (6-9 cm) 5 L bruttó 1143 Ft
Csemege uborka (3-6 cm) 5 L bruttó 1397 Ft
Cékla 680 g bruttó 200 Ft
Cékla 5 L bruttó 1143 Ft
Vegyes vágott 5 L bruttó 1270 Ft
Vegyes vágott 680 g bruttó 250 Ft

Bővebb információ Durkó Zoltánné 
gyártásvezetőtől kérhető  

a 20/443-43-22 telefonszámon
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Zajlanak a református 
templom tornyának és ke-
rengőjének a felújítási mun-
kálatai, melyhez az önkor-
mányzat is hozzájárult 1,5 
millió forintos támogatás 
formájában.  A Református 
Templom Békés legrégebbi 
épülete. Számtalanszor át-
építették, bővítették, mára 
kiemelt műemlékké nyil-
vánították. A templom a 
város történetének szerves 
része, a főtér hangsúlyos 
épülete. A toronynak és a 
kerengőnek a felújításának 

becsült költsége közel 25 
millió forint.  Az épület 
megfelelő karbantartása 
a város érdeke is, ezért az 
önkormányzat is támogatja 
a beruházást.  A templom 
egyébként 1775-ben kezd-
ték meg, bár véglegese for-
máját és magasságát csak 
később nyerte el. Egykoron 
a kerengőig nyúlt az épület, 
amire 1905-ben emelték rá 
a mai is látható tornyot. A 
templom jelenlegi magas-
sága 62,5 méter.

Az önkormányzat is támogatja  
a templom felújítást
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Négy békési tehetséges fiatal kapott elismerést

Ebben az évben is átad-
ták Békés Város Ifjúsági 
Díját. A rangos elismerést 
a XIX. Madzagfalvi Napo-
kon vehették át a fiatalok a 
nagyszínpadon.

Kónya László Tamás a 
Dr. Hepp Ferenc Általános 
Iskola és Alapfokú Mű-
vészeti Iskola 8. osztályos 
tanulója. 5. évfolyamtól 
emelt szintű matematika-
oktatásban részesül, hat éve 

a kosárlabda sportágban is 
kiemelkedő teljesítményt 
nyújt. Minden tanévben ki-
tűnő tanuló volt. Rendsze-
resen részt vesz különböző 
tanulmányi és sportverse-
nyeken, ahol szép sikereket 
ér el. Legjobb eredményeit 
matematikából, történe-
lemből és a kosárlabda te-
rén érte el. Aktívan dolgo-
zik az iskola stúdiójában 
is. Kimagasló tanulmányi 

 
Izsó Gábor polgármestertől Kónya László Tamás, Pocsaji László,  

Engler Henrietta, Dávid Marcell vehette át a díjat

Pályázati felhívás!
Békési Roma Nemzetiségi Önkormányzat 

pályázatot hirdet a tulajdonában lévő  
702/7 helyrajzi számú garázs értékesítésére. 

Ingatlan induló ára: 1.100.000,- Ft
A részletes pályázati kiírás letölthető a  

www.bekesvaros.hu honlapról.

A pályázatok beadásának határideje:  
2017. október 16. (hétfő) 12.00 óra.

eredményei, kitartó szor-
galma, segítőkészsége pél-
daértékű társai számára.

Pocsaji László a Szege-
di Kis István Református 
Gimnázium, Szakgim-
názium, Általános iskola, 
Óvoda és Kollégium 8. c 
osztályos kitűnő tanulója. 
Mindig lehet rá számíta-
ni a különböző feladatok 
megoldásában. Emellett az 
iskolai élet számos más te-
rületén is derekasan helyt 
áll, legyen az versmondó 
verseny, zsoltáréneklés, 
bibliai történetmondás. 
Mindezeken a megmérette-
téseken városi, vagy inkább 
országos szinten képviseli 
iskolát. S ha ez még nem 
volna elég, a zeneiskolában 
is kitűnő eredményeket ér 
el különböző versenyeken, 
trombita szakon. Magatar-
tása és szorgalma példamu-
tató, bátran lehet személyét 

a mai generáció elé állítani 
követendő példaként.

Engler Henrietta a béké-
si dr. Illyés Sándor Óvoda, 
Általános Iskola, Szakisko-
la, Készségfejlesztő Isko-
la és Kollégium tanulója. 
Népi kézműves szőnyeg-
szövő szakmát tanul. Heni 
jeles tanuló, kiemelkedő 
szerepet játszik az osztály-
közösségben és a kollégiu-
mi életben. A szakma elsa-
játításában is kiemelkedő 
teljesítményt nyújt, szereti 
leendő szakmáját, munkája 
mindig kifogástalan. Krea-
tív és szorgalmas. Részt vett 
a XII. országos Gyermek és 
Ifjúsági Népi Kézműves Pá-
lyázaton ahol a hagyomá-
nyokhoz hű mintázattal, 
színekkel és technikával, 
kézzel készített szőnyege 
kiállításra került. Az isko-
lai testnevelés és sportban 
nyújtott teljesítménye is 
példaértékű és kimagasló.

Dávid Marcell 9 éves 
korában kezdte meg ze-
nei tanulmányait a békési 
Alapfokú Művészeti Iskola 
ütőszakán. Tanára, Sző-
nyi Graciella már az első 
évben felismerte kiváló 
képességeit, amit Marcell 
szorgalmával és kitartásá-
val erősített meg. Marcell 
életének részévé vált a zene. 
Zeneszeretetének és kitar-
tásának mutatója, hogy a 
mai napig, 19 évesen is az 
ütőtanszak aktív tanulója. 
A szóló és kamarahang-
szeres élete mellett, hét éve 
lelkes tagja a „Civilek a vá-
rosért” díjjal kitüntetett Bé-
kés Városi Ifjúsági Fúvósze-
nekarnak – azóta az összes 
zenekari fellépésen, turnén, 
vendégszereplésen aktívan 
kíséri a zenekart.
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A Pályázók köre: Az ösztöndíjpályázatra azok a 
települési önkormányzat területén lakóhellyel 
rendelkező, hátrányos szociális helyzetű
A/ felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik 
felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hall-
gatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali 
munkarend) alapfokozatot és szakképzettséget 
eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és 
szakképzettséget eredményező mesterképzésben, 
osztatlan képzésben vagy felsőfokú, illetve felső-
oktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat. 
B/ fiatalok jelentkezhetnek, akik:
a) a 2017/2018. tanévben utolsó éves, érettségi 
előtt álló középiskolások;
vagy
b) felsőfokú diplomával nem rendelkező, felső-
oktatási intézménybe még felvételt nem nyert 
érettségizettek;
és a 2018/2019. tanévtől kezdődően felsőokta-
tási intézmény keretében teljes idejű (nappali 
munkarend) alapfokozatot és szakképzettséget 
eredményező alapképzésben, osztatlan képzésben 

vagy felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt 
venni. 
Nem részesülhet ösztöndíjban az a pályázó, aki:
- a Magyar Honvédség és a rendvédelmi feladatot 

ellátó szervek hivatásos és szerződéses állomá-
nyú hallgatója

- doktori (PhD) képzésben vesz részt 
- kizárólag külföldi intézménnyel áll hallgatói 

jogviszonyban és/vagy vendéghallgatói képzés-
ben vesz részt.

A Pályázat benyújtásának módja:
A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektro-
nikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rend-
szerében (a továbbiakban: EPER-Bursa rendszer) 
egyszeri pályázói regisztráció szükséges, melynek 
elérése: 

https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx 
Azok a pályázók, akik a korábbi pályázati évek-
ben regisztráltak a rendszerben, már nem re-
gisztrálhatnak újra, ők a meglévő felhasználónév 
és jelszó birtokában léphetnek be az EPER-Bursa 
rendszerbe.

Békés Város Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve, az 51/2007. (III. 
26.) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja a 2018. évre

a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot
A/ felsőoktatási hallgatók számára 

B/ felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára

A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz történő  
benyújtásának határideje:  
2017. november 7.

Hiánypótlásra 2017. november 10-ig van lehetőség.

A pályázatot az EPER-Bursa rendszerben kitöltve, 
véglegesítve, onnan kinyomtatva, aláírva kizárólag a 
lakóhely szerint illetékes települési önkormányzat pol-
gármesteri hivatalánál kell benyújtani:

Békési Polgármesteri Hivatal 30. sz. iroda
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
9/2009. (III.27.) számú rendelete alapján szociálisan 

rászorulónak minősül, akinek családjában az egy főre 
eső jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb összegének 220 %-át, ez jelen 
esetben 62.700,- Ft.

A részletes pályázati kiírás Békés város 
honlapján található meg: www.bekesvaros.hu


