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Békés három frekventált 
területén cserjéket ülte-
tett az önkormányzat köz-
munkások bevonásával. A 
zöldterületek összképének 
megújítása, frissítése két 
ütemben történik. Össze-
sen 800 darab fagyal, illet-
ve lonc palánta kerül majd 
kiültetésre. A munkálatok 
érintik a Szentháromság 
Plébánia Templom mellett 
található ártézi-kút terü-
letét, az I. és II. világhábo-

rús emlékhelyet, valamint 
a Múzeum köz egy szaka-
szát. Az idén 450 db cserje 
került kiültetésre, a fenn-
maradó 350 pedig jövő ta-
vasszal lesz palántálva.

A rekonstrukciós mun-
ka fő indoka, hogy a pusz-
pángmoly okozta kár miatt 
a buxus díszítő értéke meg-
szűnt. Szokai László a város 
főkertésze kiemelte, hogy a 
kártevőt körülbelül három 
éve észlelték a megyében, 

Megújulnak a főtér cserjéi

Korszerűsítik a fogorvosi  
rendelő épületét

Több mint 31 millió 
forintból korszerűsítik 
a Vásárszél utcai fogor-
vosi rendelőket Békésen. 
Az önkormányzat még 
tavasszal nyújtott be pá-
lyázatot az egészségügyi 
alapellátás feltételeinek 
javítása érdekében. A ki-
vitelezéshez szükséges 
költség 95 százaléka a ha-
zai pályázat révén bizto-
sított, míg a fennmaradó 
1,5 millió forint önerőt az 
önkormányzat saját költ-
ségvetésből finanszírozza. 

A fogorvosi rendelők inf-
rastrukturális fejlesztése 
eredményeképpen a ren-
delők akadálymentesen 
is megközelíthetőek lesz-
nek, a belső nyílászárók 
és a burkolatok felújításra 
kerülnek. Mindemellett 
eszközök is beszerzésre 
kerülnek az ellátás feltéte-
leinek javítása érdekében. 
A beruházás összköltsége 
31,5 millió forint. A mun-
kálatok a sikeres közbe-
szerzést követően kezdőd-
hetnek meg.

giai folyosóvá varázsolni. 
2018-ban a zöld terület ál-
lagmegóvása és visszaigazí-
tása a főcsapásirány. Ez azt 
jelenti, hogy szakmai elvek 
alapján formázzák, gallyaz-

zák a zöld növényzetet, így 
például a sövények vágásá-
nál a trapézformát követik 
a szakemberek. 2019-ben a 
füves és fás terület növelése, 
felújítása kezdődhet meg..

ami Szerbia felől érkezett 
hazánkba. A száraz, konti-
nentális éghajlat miatt nem 
lehet rá hatékonyan reagál-
ni. A puszpángmoly több 
nemzedéke van egy növény 
példányon jelen ezért nö-
vény védőszerrel nehéz el-
lene védekezni, természetes 
ellensége pedig nincs.

Az önkormányzat min-
den évben kiemelt figyelmet 
fordít a vonzó településkép 

és az esztétikus lakókör-
nyezet kialakításra. A város 
törekszik a főközlekedési 
utak mentén lévő zöldfelü-
let fejlesztésére, a fasorok 
hiányzó vagy elöregedett 
fáinak pótlására, meglévő 
közparkjainak folyamatos 
fenntartására. A „zöld-
város” arculat megőrzése 
érdekében pályázati támo-
gatás formájában igyekszik 
Békés belterületét ökoló-



mogatására, számítógépes 
nyilvántartásra történő 
átállás előkészítésére és 
az ehhez  szükséges szá-
mítástechnikai eszközök 
beszerzésére fordítható. 
Országos szinten második 
legmagasabb összeggel 
támogatja a békési múze-
umot, területi múzeum 
szakmai kategóriában a  
minisztérium. 

Az intézmény október 
elején nyitotta meg „Egy búzaszem 
különös élete” című néprajzi kiállí-
tását, mely a gabona betakarításának 
hagyományát tárja a látogatók elé.  
A múzeum múzeumpedagógiai te-
vékenységének keretén belül a több 
korosztályt is megszólító „Egy búza-
szem különös élete” című néprajzi ki-
állításhoz kapcsolódóan élményszerű 
tárlatvezetést hirdet óvodai csoportok 

részére. A foglalkozásokat Szojka Pet-
ronella, a kiállítás kurátora tartja. A 
program célja a régi mezőgazdasági 
munkafolyamatok és a kenyérkészítés 
menetének megismertetése a gyerme-
kekkel játékos formában. A program 
elemei: - tárlatvezetés, - „kenyértészta” 
készítés, - meglepetés. Bővebb infor-
mációért és időpont egyeztetéshez hív-
ja a 66/411-943-as telefonszámot..
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Dűlőre jutnak?

közösség kétharmadának a jóváha-
gyása, akarata is szükséges. Ennek ér-
dekében néhány héten belül minden 
tulajdonost megkeresünk levél vagy 
szórólap formájában, melyben egy-
úttal egy újabb egyeztetésre is hívjuk 
őket. – hangsúlyozta a polgármester.

További jelentkezéseket a Pol-
gármesteri Hivatal portáján, vagy 
Csarnai Mihály szakreferens részé-
re kérjük leadni a Polgármesteri Hi-
vatal Műszaki Osztályán. Bővebb 
információhoz a csarnai.mihaly@
bekesvaros.hu email címen érdek-
lődve juthatnak a témában érintett 
lakosok.

2,3 millió forint értékű minisztéri-
umi támogatásban részesült a Békés 
Városi Jantyik Mátyás Múzeum. Az 
elnyert összeg a gyűjtemény-feldol-
gozást elősegítő szakmai munka tá-

Kimagasló támogatás a múzeumnak

Jól haladnak a Malomasszony- ker-
tet érintő járdafelújításával kapcso-
latos egyeztetések. Jelenleg 50 lakó 
jelezte előzetesen, hogy támogatja a 
kezdeményezést és bekapcsolódna 
a  feladatokba is. Az ott lakók, tenni 
szándékozók egy csapata fogadóórá-
ján kereste fel Izsó Gábor polgármes-
tert és kérték az önkormányzat segít-
ségét. Céljuk, hogy lakókörnyezetük 
járdáinak járhatóvá tétele érdekében 
összefogásra sarkallják az ott élőket, 
szomszédjaikat. Szeptemberben egy 
felhívást tett közzé az önkormányzat. 
Ez alapján felmérték, hogy kik azok a 
személyek akik aktív tagjai, támoga-
tói lehetnek a programnak. A napok-
ban egy egyeztető megbeszélésre is 
sor került a polgármesteri hivatalban, 
ahol Izsó Gábor polgármester, Deák-
né Domonkos Julianna a körzet kép-
viselője, a témában érintett lakosok 
képviselői és műszaki szakemberek 
is jelen voltak. A tárgyalás során el-
képzelés született arról, hogy milyen 
módszerrel történhetne a felújítás. 

Az egyik javaslat az, hogy a baleset-

veszélyes felület eltávolítását követően 
új, 1 méter széles 10-15 cm vastagságú 
beton, acél hálóval megerősített jár-
da lenne a legmegfelelőbb. A mixer-
rel szállított betont – így garantált az 
állandó minőség – helyben öntenék 
zsaluk közé, körülbelül 5 méteren-
ként diletálva. A felújítás 1,4 kilomé-
ternyi szakaszt érintene. Számítások 
szerint ennek a korszerűsítése több 
mint 8 millió forintba kerülne. A pol-
gármester elmondta, hogy vannak 
olyan részek ahol nem biztos, hogy 
szükséges a beavatkozás, a hivatal 
szakemberei ezt előzetesen fel fogják 
mérni. Az önkormányzat biztosítja a 
bekerülési költség háromnegyed ré-
szét, az egynegyed rész jutna a lakos-
ságra. Első körben azt kell látnunk, 
milyen összeggel tudnak az érintett 
ingatlantulajdonosok hozzájárulni 
a költségekhez. Az önkormányzat 
várja az érintettek, a tulajdonosok és 
az utat használók jelentkezését. Már 
eddig is több tulajdonos és képviselő 
jelezte anyagi hozzájárulási szándé-
kát. Ahhoz, hogy bármi elinduljon a 
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„A közelmúltban lezárult a TOP-os 
pályázatok első körének elbírálása, 
ahol Békés városa kiemelkedően jól 
teljesített. – mondta el Dankó Béla, 
a térség országgyűlési képviselője.- 
A városvezetéssel szoros szakmai 
együttműködés keretében dolgoz-
tuk ki a pályázatok elemeit.” A közös 
munka nyomán Békésre több milliárd 
forint értékben érkeznek fejlesztések, 
melyek közül Dankó Béla a piac fej-
lesztését és az évek óta várt hűtőház 
felépülését emelte ki. Mint a képviselő 
elmondta, egy döntően mezőgazdasá-
gi alapokon álló város számára elen-
gedhetetlen, hogy a helyi termelők a 
kornak megfelelő színvonalon tárol-
hassák és árusíthassák termékeiket, 
amelyekhez így a lakosság is kényel-
mesebben, könnyebben juthat majd 
hozzá. A piacon bővítésre kerülnek 
majd a fedett elárusító helyek, illetve 
plusz helyek is létesülnek a csarnokon 
kívül. A kialakításra kerülő hűtőház 
szolgáltatásait mind a helyi kisterme-
lők, a lakosság, mind a piacon árusí-
tók is igénybe vehetik majd. 

A további fejlesztésekről szólva Bé-
kés város országgyűlési képviselője 
elmondta, hogy az ONCSA-i iparte-

rület fejlesztése és az ehhez kapcso-
lódó útkialakítás már nem csupán a 
városrész támogatását jelenti, hiszen 
az itt megvalósuló Büntetés-végrehaj-
tási intézettel együtt a város egy újabb 
övezete kap kiemelt szerepet a békési 
gazdaság fejlődésében.

Dánfokról szólva Dankó Béla fontos-
nak tartotta megjegyezni, hogy mára 
Békés kiemelt jelentősége elvitathatat-
lanná vált a térség vízi turizmusában, 
ennek a szerepnek megfelelően kerül 
sor mind a dánfoki intézmény, mind 
az Élővíz csatorna környékének tu-
risztikai célú fejlesztésére több mint 
300 millió forint értékben.

Végezetül a képviselő hangsúlyozta 
azon nyertes projektek jelentőségét is, 
melyek még élhetőbbé, korszerűbbé 
teszik városunkat, így a Rendelőin-
tézet és a Művelődési Központ ener-
getikai korszerűsítését, csaknem 400 
millió forint értékben.

Mind a közelmúlt nyertes pályáza-
tai, mind az elbírálásra váró „máso-
dik körös” projektek munkahelyeket 
és komoly előrelépést jelentenek a já-
rási központként kiemelt jelentőségű 
Békés számára – zárta összefoglalóját 
Dankó Béla országgyűlési képviselő.

Modernebb piac, nagy kapacitású hűtőház
Dankó Béla országgyűlési képviselő a városunk nyertes pályázatairól

Idősek Világnapja
Idősek Világnapja alkalmából ün-

nepi programmal köszöntötték ok-
tóber 1-jén a békési szépkorúakat. 

Az Idősek Világnapján, még az 
időjárás is a legszebb arcával, ra-
gyogó napsütéssel köszöntötte a 
szépkorúakat. E jeles ünnep apropó-
ján Békés Város Önkormányzata és 
a Kecskeméti Gábor Kulturális Köz-
pont városi ünnepség keretében kö-
szöntötte a helyi nyugdíjasokat.

A kulturális központban megren-
dezésre kerülő rendezvényen Kálmán 
Tibor, Békés város alpolgármestere 
mondott ünnepi köszöntőt, ezt kö-
vetően elismerő oklevelek átadására 
került sor. Békés Város Önkormány-
zata az egyesületek, alapítványok ja-
vaslatára azoknak a személyeknek 
ítélt meg elismerő okleveleket, akik 
társadalmi munkájukkal, önzetlen 
tenni akarásukkal segítik nyugdíjas 
társaikat a mindennapi élet kisebb-
nagyobb kihívásaiban.

Idén ünnepli megalakulásának 40. 
évfordulóját a János Hajnalka népdal-
énekes irányításával működő Békési 
Hagyományőrző Dalkör. Kálmán Ti-
bor alpolgármester úr szintén elisme-
rő oklevelek átadásával köszönte meg 
magas színvonalú tevékenységüket. 
A hivatalos ceremóniát követően a 
békési származású Kékkovács Mara 
színművész és szintén helyi kötődé-
sű Somlai Valéria, zongoraművész 
„Tollasbál” című operett és sanzon 
műsor-összeállítása szórakoztatta a 
jelenlévőket.
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Régi hagyományt őriz a 
Teleky utcai óvodában a 
Mihály napi vásár. A szep-
tember végén immáron 19. 

alkalommal megtartott 
rendezvényen 10 órára már 
megtelt gyermekekkel és 
felnőttekkel az óvoda ud-

Tetőn a nap, áll(t) a vásár a Teleky utcai óvodában
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vara. A Méhecske csoport 
előadását követetően a for-
gatagban mindenki kedvére 
választhatott, természete-
sen játékpénzért a portékák 
közül és zöldségeket, gyü-
mölcsöket tehetett a kosa-
rukba. Az óvoda minden al-
kalommal hagyományőrző, 
interaktív foglalkozásokkal 
színezik az eseményt. A 
Derűs Ház munkatársai be-
mutatták a gyerekeknek a 
szövés tudományát, kosár-
fonótól leshették el, hogyan 
kell fonni a kosarat. Nagy-
szülők, szülők segítségével 
a kukoricamorzsolást is ki-
próbálhatták, bepillantást 
nyerhettek a must készítés 
rejtelmeibe és közeli kap-
csolatba kerülhettek a házi-

állatokkal is. A vásár végét 
a postagalambok hazaröp-
tetése jelentette. 

Idén az Emberi Erőforrá-
sok Minisztériuma által ki-
írt „Kincses Kultúróvoda” 
2017. pályázaton nyert 
forrást az intézmény, így 
a program az eddigieknél 
is színesebbé, nagyobbá 
nőtte ki magát. A vásári 
előkészületek már nyáron 
elkezdődtek. Az óvó nénik, 
dajka nénik, szülők gyűj-
tötték a kellékeket, lelkesen 
készítették a vásári porté-
kákat. Az óvoda dolgozói 
ezúton is köszöni a segítő 
szülőknek, nagyszülőknek 
a sok segítséget, mellyel 
hozzájárultak rendezvény 
sikeréhez. 
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Havi 10 ezer forint ösztöndíjat 
kapott tíz békési diák

2017. szeptember végén 
tartották a Magyar Tehet-
séggondozó Társaság 28. 
Országos Konferenciáját 
Szarvason. A két napos 
szakmai tanácskozáson a 
tehetséggondozás legki-
válóbb hazai szakemberei 
vettek részt és tartottak 
előadást. Hatalmas szak-
mai siker, hogy a konfe-
rencia második napján az 
óvodai szekcióban a békési 
óvoda is porondra került. 
Bemutatták az intézmény, 
a nevelőtestület innovatív 
munkáját, beszámoltak a 
tehetséggondozásban elért 
eddigi eredményeikről.

Bagolyné Szücs Andrea, 
az intézmény tehetségko-
ordinátora előadásában 

elmondta, hogy Békés vá-
rosban a tehetséggondozás 
valamennyi óvodás korú 
gyermekre kiterjed, vala-
mennyi gyermeket tehet-
ségígéretnek tekintenek. 
Értéknek tartják, hogy a 
városban sok lelkes, ak-
tív művész tevékenykedik, 
akik példaképek a gyere-
kek számára. Valamennyi 
tagóvodában törekednek az 
inspiráló környezet meg-
teremtésére és tehetség-
műhelyek létrehozásával is 
elősegítik a gyerekek adott-
ságainak a kibontakozását. 
A konferencia, a bemutat-
kozáson kívül kiváló al-
kalmat nyújtott a szakmai 
kapcsolatok bővítésére is

Tíz középiskolás békési 
fiatalnak adtak át tanulmá-
nyaikat segítő ösztöndíjat 
a Városháza dísztermében. 
Az ösztöndíjról szóló ok-
leveleket Izsó Gábor pol-
gármester, Kálmán Tibor 
alpolgármester és Deákné 
Domonkos Julianna az ok-
tatási, kulturális és sport 
bizottság elnökétől vehet-
ték át a diákok. A pályá-
zatok elbírálása során a 
tanulmányi eredményt és 
a családok anyagi lehető-
ségeit is figyelembe vették 
a döntéshozók. A diákokat 
havonta 10 ezer, a teljes tan-
évben 100 ezer forinttal tá-
mogatja az önkormányzat. 

Az ösztöndíjas tanulók jó, 
követendő példát szolgál-
tatnak városi szinten fiatal 
társaiknak. A jelen lévő di-
ákok közül - egyikük nem 
tudott jelen lenni az esemé-
nyen - javarészt a továbbta-
nulásra illetve nyelvvizsga 
előkészítésre fordítják majd 
az összeget. A tíz ösztön-
díjas mindegyike a Szege-
di Kis István Református 
Gimnázium tanulója. Az 
átadást követően az intéz-
mény igazgatója Kovács 
Dániel is köszönetét fejez-
te ki az önkormányzatnak, 
hogy motiválja a tehetséges 
békési diákokat. 

Ösztöndíjban részesültek:
Bimbó Levente Péter

Csikós Dóra
Flóra Enikő

Gulyás Mónika Alexandra
István Bettina
Kocsor Tímea

Megyeri Erzsébet
Pataki Sándor Adrián

Sas Gábor
Varga Mária Ágnes

Országos konferencián  
a békési óvoda 
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Változik a hulladékszállítás menete

   
Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy Békés Városában 
az alábbiak szerint változik a hulladékszállítás mene-
te a November 1. Mindenszentek napja miatt:

•	 2017.	11.	01.	szerdai	ürítés	helyett	2017.	10.	31-
én keddi napon

Kérjük a lakosokat, hogy a fent megjelölt napokon 
helyezzék ki a hulladékgyűjtő edényzetüket a közte-
rületre reggel fél 7-ig. 

Megértésüket előre is köszönjük!

É j s z a k a i  f ü r d ő z é s  é s  k o k t é l b á r  B é k é s e n !

2 0 1 7 .  n o v e m b e r  e l s e j é t ő l  m i n d e n  p é n t e k e n !  

K e z d  e l l a z u l v a  a  h é t v é g é t !  

Minden pénteken este 20:30 -tól éjfélig tartó éjszakai fürdőzésre hív a Békési Gyógyfürdő!

 Mind a beltéri, mind a kültéri medencékben a forró gyógyvíz mellett gőzkabin és koktélbár vár!   

 
Belépő: 1000Ft/fő

Belépés csak 18 év felett!

Békési Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő
  H-5630 Békés, József Attila utca 5.

  +36 (66) 411-022 Fax: +36 (66) 411-754; Email: szakrendelo@internet-x.hu

 

A rendezvény a TOP 5. 2.1.-15-BS1-2016-00002 a társadal-
mi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex 
programok keretében valósul meg. A projekt az Európai 
Szociális Alap és Magyarország költségvetésének társfinan-
szírozásával valósul meg.

Főkedvezményezett: Békés Város Önkormányzata  
Projekt azonosítószáma: TOP-5.2.1-15-BS1-2016-00002  

Projekt címe: „Együtt az integrációért Békésen”

     

Meghívó
• Békés Város Önkormányzata, 
• Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ, 
• Gál Ferenc Főiskola Békési Szakképző Iskola, 

Gimnázium és Kollégium
• Békési Kommunális és Szolgáltató Kft. 

szeretettel meghívja Önt a 

2017. október 30-án 13 órától tartandó
TOP- 4.3.1-15 Leromlott városi területek rehabilitációja Békés 

Városában című projekt bemutatására
Helye: Polgármesteri Hivatal Díszterme (5630 Békés, Petőfi u. 2)

„Nézz vissza most egy percre, nézz az útra 
Nézd meg, mit tett, mit alkotott a munka, 
Nézz vissza…aztán ismét csak előre, 
S indulj tovább az alkotó jövőbe.”  (Kiss Jenő)

   

Budai Tünde
Öntapadó jegyzet
Kérjük, hogy a téli időszakban a tüzelésből visszamaradó salak hulladékot ne tegyék bele hulladékgyűjtő edényükbe. A Kft. idén is gondoskodni fog annak elszállításáról, melynek módjáról és időpontjáról hamarosan információt nyújtunk. 


