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Karácsonyi üdvözlet

Ha a hitet, reménységet, a szeretetet
és az összetartozást egy fénysugárba
gyűjthetné egy csodálatos kéz, úgy az a
ragyogás minden bizonnyal a karácsonyban öltene testet.
A karácsonyban, mely az advent várakozásából és a csendből születik, akárcsak a
hosszú, sáros őszt követő első havazás, az
első havazás fehérsége és tisztasága.
Nekünk, embereknek azonban nem
úgy adatik meg mindez, mint a természetnek.
Talán az egyre hosszabb esték, talán az
egyre hidegebb éjszakák miatt, de ilyenkor december elején mind a fény felé fordulunk. Az advent ünnepi készülődése,
a sorra fellobbanó gyertyák pedig nem
tesznek egyebet, mint segítenek a külső fényt belső világossággá nemesíteni.
A munkás hétköznapok egyik hajtóereje
talán az az emberi adottság, hogy mindig
keresünk valamit, mindig tervek, célok,
érzelmek mentén indulunk útnak. Ám karácsonyhoz közeledve ez a keresés új célt
nyer a betlehemi csillag útmutatásában,

mely a napkeleti bölcsekhez hasonlóan
bennünket is elvezet, a Megváltó születésének csodájához.
Megváltozik a világ körülöttünk ezekben a napokban, hetekben, legalábbis mi
magunk más szemmel nézzük. Ahogy a

fény összegyűjti a világosságot, úgy hoz
közelebb egymáshoz bennünket, embereket is. Álljunk meg hát a hétköznapok
rohanásában, torpanjunk meg a kibontakozó ünnepi előkészületek bokros teendői között is és forduljunk egymás
felé. Milyen bölcs is az élet, amely úgy
rendezte, hogy az adventi időszak hetein keresztül jussunk el a karácsonyest
világosságához, mintha attól óvna bennünket, hogy elvakulunk a hirtelen jött
ragyogásban. Valljuk be – emberi természetünket ismerve –, hogy ez a félelem
nem alaptalan. Azonban ha a kirakatok és
fényfüzérek mellett egymás szemében is
felfedezzük a csillogást, ha az ünnepet
nem magunk körül hanem önmagunkban keressük, bízvást meg is találjuk. S
ha megtaláltuk, általunk, mindannyiunk
által teljesedhet ki az adventi várakozás
minden család számára a legszebb, legmeghittebb karácsonyfák fénykörében.
Kívánom, hogy minden békési otthonban
így legyen. Áldott, békés és boldog karácsonyt kívánok mindannyiuknak!

Áldott, békés karácsonyi ünnepeket és sikerekben gazdag boldog új évet kíván
Békés Város Önkormányzata nevében
			
Izsó Gábor polgármester
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Békési Advent programsorozat 2018

Az előző évekhez hasonlóan városunk civil szervezetei és intézményei idén is színes programokkal szeretnék megteremteni az adventi várakozás hangulatát Békésen.
Minden pénteken kézműves foglalkozások várják a kulturális
központba látogatókat, ahol készül majd adventi koszorú, karácsonyfadísz, tobozfigura, valamint a karácsony fontos része, a
mézeskalács sütés sem marad el.
Vasárnaponként ünnepi műsor, szeretetvendégség és hangulatos adventi kirakodóvásár várja mindazokat, akik kilátogatnak
az ünnepi díszbe öltöztetett Széchenyi térre, ahol többek között helyi árusok kézműves portékáit, fűszeres, illatos forralt
bort és az elmaradhatatlan kürtős kalácsot is megtalálhatják
majd.
Ünnepváró programjainkkal szeretnénk meghittebbé tenni a
karácsonyi készülődést és közelebb hozni az érdeklődőkhöz az
ünnepkör hagyományait.

Advent harmadik hétvégéje

2018. december 14. 17:00 óra
Tobozfigura készítése a Kecskeméti Gábor Kulturális
Központ tanfolyamtermében
Foglalkozásvezető: Császár Orsolya
A részvétel ingyenes.
2018. december 16. 10:30 óra
Köszöntőt mond: Túri Andrea, a Kecskeméti Gábor Kulturális
Központ igazgatója
Katona Gyula esperes-lelkipásztor igét olvas és áldást mond
A Békési Hagyományőrző Dalkör műsora
Lucától Újévig - téli népszokások felelevenítése a Belencéres
Néptáncegyüttes utánpótlás csoportjának előadásában
Felkészítők: Mahovicsné Ladányi Anita és Hankó Tamás
Szeretetvendégség és adventi kirakodóvásár
Helyszín: Békés, Széchenyi tér (a bíróság épülete előtt)
A részvétel ingyenes.
(Szervező: Kecskeméti Gábor Kulturális Központ)
A 2019-es év első nagy „durranása” a 14.
alkalommal megrendezésre kerülő B.Ú.É.K.
BÉKÉS rendezvénysorozat, ahova ismét sok
szeretettel invitálunk minden kedves zenebarátot. Az est házigazdája idén is a Békés Városi
Ifjúsági Fúvószenekar lesz.
Időpont: 2019. január 5. (szombat) 17.00 óra
Helyszín: Kecskeméti Gábor Kulturális
Központ (Békés, Jantyik M. u. 23-25.)
Jegyek 2018. november 19-től december 21ig válthatók a kulturális központban, 2000
Ft/fő áron, Békés Kártyával 1500 Ft/fő. Váltsa
meg időben helyre szóló jegyét, mivel a nagy
érdeklődésre való tekintettel 2019. január 2
és január 5. között csak korlátozott számban
lesznek szabad helyek.
A szervezők felhívják a kedves vásárlók figyelmét, hogy Békés Kártya kedvezményét
csak személyes vásárlás esetén tudják érvényesíteni.

/Fotó: GA-Pix Fotó/

Advent negyedik hétvégéje

2018. december 21. 17:00 óra
Karácsonyfadísz készítése a Kecskeméti Gábor Kulturális
Központ aulájában
Foglalkozásvezető: Szilágyiné Csuta Éva
A részvétel ingyenes.
2018. december 23. 10:30 óra
Köszöntőt mond: Dr. Pálmai Tamás, Békés város
alpolgármestere
Nagy Tibor római katolikus lelkipásztor adventi gondolatai
Zenés műsor Sallay Gergely gitárművész, zenetanár, kórusvezető és a KÉSZ tagjainak előadásában
Szeretetvendégség és adventi kirakodóvásár
Helyszín: Békés, Széchenyi tér (a bíróság épülete előtt)
A részvétel ingyenes.
(Szervező: Keresztény Értelmiségiek Szövetsége békési
csoportja)
Minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk!

B.Ú.É.K. Békés 2019 – Újévi Koncert

2018. december

Befejeződött
a csapadékvíz
elvezetését segítő
beruházás

Lezárultak a kivitelezési
munkálatai a Békés, csapadékvíz elvezetés kialakítása
1. ütem című, közel 154 millió
forint támogatásból megvalósult fejlesztésnek. A pályázati forrásnak köszönhetően
az érintett területeken megoldódott a belterületi csapadékvíz elvezetés, csökkent a
belvíz-és helyi vízkár veszélyeztetettsége.
Izsó Gábor polgármester
elmondta, hogy jelen fejlesztés Dánfok, Keserű sor és
környéke, Dózsa György utca
és környéke, Tárház – Nevelő
utca és környéke csapadékvíz elvezetésének problémáit
oldják meg hosszútávon. Az
árkok alkalmasak lesznek a
vízgyűjtő területeiken keletkező rendkívüli mértékű csapadék vizek befogadására,
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Zajlanak a fejlesztések

zavartalan tovább vezetésükre. Dankó Béla országgyűlési
képviselő hangsúlyozta, hogy
eddig mintegy 8,2 milliárd forintnyi pályázati pénzt nyertek el békési intézmények és
vállalkozások, melyből több
mint 3 milliárd forint a Terü-

leti Operatív Programokból
származik.
Jelen projekt zárását követően hamarosan kezdetét
veheti a következő, szintén
a csapadékvíz elvezetést
szolgáló beruházás második
üteme. A 380 millió forintos

felújítás során megvalósul a
Malomasszonykerti csatorna
rekonstrukciója, Fonó utcai
csapadékcsatorna felújítása,
Kalász utcai csapadékcsatorna
építése, Décseri utcai csatornák rekonstrukciója, Cigányvízláda és Puskaporos kotrása.

ra kerül, emellett a beruházás
során ivókút és akadálymentesített illemhelyet is kialakíta-

nak. A piaci fejlesztést érintő
program részeként egy hűtőházat is épít az önkormányzat

a Csabai úton, ide a termelők
beszállíthatják a megtermelt
zöldségeket, gyümölcsöket.

Nagy erőkkel zajlik a
piac felújítása

A parkoló térburkoló munkálatai befejeződtek, a pavilonok alapozása megtörtént.
Jelenleg a pavilonok előtti
térépítési munkálatok zajlanak, valamint elkezdődnek a
vasbeton felépítményeinek
építési munkálatai is. A kivitelező a piac hátsó részét
érintő munkálatokat várhatóan december végére fejezi
be, amennyiben az időjárás is
lehetővé teszi, ezt követően a
fedett árusító hellyel rendelkező részt korszerűsíti.
A 250 millió forintos uniós
beruházás során külön épületben kapnak helyet a 33,5
négyzetméter nagyságú tejés húsárusítók, térburkolatot kap a terület egy része. A
piacot körülvevő kerítés és a
csapadékelvezetés is felújítás-

Városházi
krónika

4. oldal

2018. december

Zajlanak a fejlesztések

Zárult az ONCSA-i iparterület
infrastrukturális fejlesztése

Jelentős megtakarítást eredményezhet majd a
napelemes rendszer

Napelemet helyeznek el tíz önkormányzati intézmény épületére köszönhetően az önkormányzat sikeres pályázatának. A
projekt teljes költsége 206 millió forint, az érintett ingatlanokon összesen 257,4 kW teljesítményű napelem helyezhető el. A
megtermelt villamos energia éves mennyisége 287.786 kWh, a
kiváltott villamos energia ára, vagyis megtakarításként 11,7 millió forinttal kalkulálnak a szakemberek. Jelenleg már öt épületnél kihelyezésre kerültek a napelemek, a kivitelezés várhatóan
december 19-én zárul.

A 101 millió forint uniós forrásnak köszönhetően befejeződött
az Oncsa-i városrész alapinfrastruktúrájának, így a víz-, gáz-, és
áramrendszer, kapacitásbővítése. Az ipari területet megközelítő út a Vágóhíd utca, ennek érdekében aszfaltozott felületet
kapott. A közút lehetővé teszi az ipari területre települő vállalkozások számára,hogy minden időjárási körülmény közötti
megközelítsèk telephelyüket. Ezt az infrastruktúrát a területen
már letelepülő vállalkozások használni tudják. A kivitelezés zárásáról Izsó Gábor polgármester és Dankó Béla országgyűlési
képviselő tartottak sajtótájékoztatót.

Felújított fogászati rendelők szolgálják
a lakosok kényelmét

Ünnepélyes keretek között került átadásra a felújított fogorvosi rendelő októberben. Az önkormányzat 2018-ban 31 millió
forintos hazai forrás és 1,5 millió forintos önerő mellett tovább
folytatta a 2013-ban megkezdett fejlesztési törekvéseit.
Öt évvel ezelőtt egy uniós projekt lévén az épület hőszigetelése és nyílászárók cseréje valósult meg. A mostani beruházásnak
köszönhetően a rendelők akadálymentesen is megközelíthetővé váltak, a belső nyílászárók és a burkolatok felújításra kerültek, mindemellett az ellátás feltételeinek javítása érdekében új
eszközök beszerzése is megvalósult. A felújított rendelőt Izsó
Gábor polgármester és Erdélyi Imola, a Békési Gyógyászati Központ igazgatója adta át.

Tisztelt Ingatlantulajdonosok!

Ezúton értesítjük Önöket a hulladékgazdálkodási közszolgáltató tájékoztatása alapján, hogy Békés Városában az
alábbiak szerint változik a hulladékszállítás menete a karácsonyi és szilveszteri ünnepnapok miatt:
• 2018. 12. 24. hétfői ürítés változatlan marad,
• 2018. 12. 25. keddi ürítés helyett
2018. 12. 24-én hétfői napon,
• 2018. 12. 26. szerdai ürítés helyett
2018. 12. 27-én csütörtöki napon,
• 2018. 12. 31. hétfői ürítés helyett
2018. 12. 29-én szombati napon,
• 2019. 01. 01. keddi ürítés helyett
2019. 01. 02-án szerdai napon.
Kérjük, szíveskedjenek a fent megjelölt napokon és a szokásos módon kihelyezni a hulladékgyűjtő edényzeteket.
Az ünnepi időszakot követően a fenyő elszállítása 2
alkalommal történik, amely az egész városra vonatkozik,
így kérjük Önöket, hogy az alábbi két napon helyezzék ki az
ingatlanjaik elé a fáikat:
• 2019. január 10-én csütörtöki napon,
• 2019. január 24-én csütörtöki napon.
Továbbá értesítjük Önöket, hogy az ügyfélkapcsolati iroda 2018. december 20. és 2019. január 3. között szünetel!
Megértésüket előre is köszönjük!

2018. december
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Fiatalok tanulmányát
támogatja az önkormányzat

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 12 diáknak ítélte oda
Békés Város Középiskolai Ösztöndíját. Az
ünnepélyes eredményhirdetésre a Képviselő-testület novemberi ülésén került
sor. A pályázat Júniusban került kiírásra,
a meghosszabbított beadási határidőig
13 pályázat érkezett, közülük a pályázati
feltételeknek 12 felelt meg. A programot
még 2017-ben indította az önkormányzat, hogy ezzel is motiválja a helyben továbbtanulni szándékozó fiatalokat.

Segíti, támogatja a
gyermekeket a Hétkrajcár

Immáron nyolcadik alkalommal rendezte meg az adományozók és segítők
tiszteletére ünnepségét a Hétkrajcár
Egyesület. Szép számmal fogadták el a
szervezet meghívását idén is. A Városházán megtartott eseményen Izsó Gábor
polgármester, mint a kezdeményezés
ötletgazdája köszöntötte a jelenlévőket.
Beszédében elmondta, hogy az egyesület karitatív tevékenysége abban egyedülálló, hogy nemcsak karácsony közeledtével, de egész évben igyekszik meleg
étellel segíteni a rászoruló gyermekeket.
Idén eddig 3097 adaggal támogatta a
rászorulókat hétvégenként, és hátra van
még egy 150 és egy nagyszabású, 250
adagos ételosztás is. Ebben az évben
250 ezer forint saját forrásból 60 békési
iskolás kirándulását támogatta. A nemes
szándékkal lehetőséget biztosítottak
azon gyermekeknek, akik egy-egy kirándulásra, táborba önerőből egyébként
nem tudtak volna elmenni. A polgármester köszönetet mondott mindazoknak,
akik önzetlenül segítik a szervezetet és
külön kiemelte Nagyné Hidvégi Mária
és Kenyeres – Zsebics Emőke, a szervezet elnökének és titkárának az áldozatos munkájukat. Az estét Szabó Ila és
Hajtmann Ildikó előadóművészek fellépése zárta.

Ösztöndíjban részesültek idén

Karácsonyi Kórusok Hangversenye

„Szelek szárnyán, fenyőágon
megérkezett a karácsony.
Fogadjuk meleg szobával,
friss sültekből vacsorával,
ünnepeljük, marasztaljuk,
énekszóval magasztaljuk.”

Békésen közel két évtizedre visszanyúló hagyománya van a református templomban megrendezésre kerülő Karácsonyi Kórusok Hangversenyének, melyen békési
egyházi és iskolai kórusok öltöztetik ünneplőbe a lelkünket. Idén december 19-én
17:00 órától csendülnek majd fel a kórusművek.
Ünnepi köszöntőt mond: Deákné Domonkos Julianna,
önkormányzati képviselő asszony
A belépés díjtalan.
Minden kedves érdeklődőt szeretettel várnak a szervezők!

Szakrendelések szünetelése

A Békési Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő igazgatója, Erdélyi Imola írásban bejelentette, a képviselő-testület engedélyezte,
hogy a járóbeteg szakrendeléseken a szakorvosok és a szakdolgozók szabadsága miatt 2018. december 27-28. 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 Békéscsabán.
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Ismerős Arcok jubileumi koncert Békésen

A zenekar 2019-ben ünnepli fennállásának 20. évfordulóját.
Ebből az alkalomból egy országos koncertturnéra indulnak “Egy
vérből valók vagyunk – 20 év, 20 dalban, 20 helyszínen” mottóval.
Az előadásokon exkluzív környezetben csendülnek fel az elmúlt két évtized legkedveltebb dalai, újragondolva akusztikus
formában. A hagyományos koncertekhez képest hosszabb műsoridővel, más színpadképpel és egyedi megszólalással teszik
emlékezetessé az előadásokat. Ez az esemény egyszeri és megismételhetetlen lesz, hiszen ilyen felállásban és megszólalásban
csak az országos turnéban szereplő helyszíneken mutatják be
a dalaikat.
Helyszín: Kecskeméti Gábor Kulturális Központ (Békés,
Jantyik Mátyás utca 23-25.)
Időpont: 2019. január. 19. (szombat) 20:00 óra
Kapunyitás: 19.30 óra

Békési savanyúságot
az asztalra

Tartósítószer-mentes savanyúságot
készítenek a békési önkormányzat gyümölcs- és zöldségfeldolgozó üzemében. A savanyúság az üzem székhelyén,
a Jantyik Mátyás utca 29. szám alatti
volt bölcsőde épületében vásárolható
meg, megközelítés a Csíkos utca felől
lehetséges.

Árlista

Csemege uborka 5/4 kiszerelés
bruttó 250 Ft
Cékla 680 g
bruttó 200 Ft

Cékla 5 L
bruttó 1.140 Ft
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Jegyek 3.000 és 3.500 Ft-os árban
vásárolhatók a helyszínen, vagy
online a https://tixa.hu/ia20_akusztik_bekes címen.

