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Képviselő-testületi ülésről
A szeptember 29- Soros testületi ülés elején
angzott tájékoztatóban szerepelt, hogy az au
~tus 15-23. közötti belvíz- és viharkárok Teri)
éjlesztési Tanácshoz való bejelentése, valamint
atasztrófavédelmi Hivatallal a helyszíni bejárá
megtörténtek. A vis maior esemény elismerés
~erült, a káresemények dokumentálásának befe
~se utána helyreállítási munkák megkezdődhetA magántulajdonú épületekben esett károk
h ítésére vonatkozó kormánydöntés megszüle
A Polgármesteri Kivatal a végrehajtást meg
ite. Az érdekeltek rövid időn belül megkapják
ükséges tájékoztatást,
Az Országos Területfejlesztési Hivatal értesi
a Körösök Völgye Natúrpark Egyesületet,
y támogatásban részesül az a pályázat, amelyBékés is kedvezményezett. Az elnyert, csak931 millió forintból, közel 170 millió forintos
házás valósulhat meg Békésen, a fennmaradó
egből másik 5 település részesül. Ez alapján
~sen megépülhet egy 76 férőhelyes kishajó
elő és kikötő duzzasztónál. Az Erzsébetben megépülhet 2 híd, valamint egy tanös
A beruházások a szükséges közbeszerzési
ást
követően,
valószínűleg
tavasszal
(ezdődnek.
kz ülésen új bizottsági tagokat választott a
iselő-testület. Az elmúlt időszakban nem kép
ő bizottsági tag, lemondott megbízatásáról,
t az áprilisi önkormányzati választás miatti
zások indokolták a döntést. Ez alapján válto
iz Ügyrendi, a Költségvetési, valamint az Okbizottság összetétele. lij bizottsági tagnak
ztották meg Ökrös Imrét a Költségvetési,
; Bálintot a Városfejlesztési és Környezetvé
.

‘.

delmi Bizottságba. Az új tagok az ülésen esküt

tettek.
A lejárt határidejű határozatok végrehajtásá
ról szóló előterjesztés kapcsán a testület döntött a
Saubermacher Hulladékgyűjtő Kit-vel kötött
hulladékkezelési szerzödésről is. A szerződés
megkötését követően olyan helyzet alakult ki,
amely alapvetően befolyásolja azt. Ez alapján egy
éves felmondási határidővel a Képviselő-testület
felbontotta szerződését a kft.-vel, amely a fel
mondási idő alatt köteles a szolgáltatást biztosí
tani.
Á testület módosította a képviselői alap Fel
használásáról szóló helyi rendeletet, az augusztu
si belvízhelyzet okán. A nagy esőzések során
nyilvánvalóvá vált, hogy az egyrejobban elszapo
rodó árokbefedések akadályozzák a gyors csapa
dékelvezetést. Ezért, a módosítás értelmében az
árokbefedésekről a Városfejlesztési és Környe
zetvédelmi Bizottság dönt, amit követhet az eset
leges befedés, megfelelő műszaki irányítással.
Intézményvezető kinevezéséről is döntöttek.
Pályázat útján, újabb 5 évre Baligáné Szűcs Irént
választották meg a Jantyik Mátyás Múzeum igaz
gatójává.
Pályázatot nyújt be az önkormányzat közmunkaprogram megvalósítására. A pályázat kere
tében havi átlagban 50 fő foglalkoztatását céloz
zák meg, 6 hónapon keresztül. Nyertes pályázat
esetén a csapadékvíz és belvízelvezető csatornahálózat karbantartását, utak környezetének kar
bantartását végeznék hátrányos helyzetű, tartós
munkanélküliek. A megpályázott összeg 21 és
fél millió forint.
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Derűs-ház uniós támogatásból
Az Önkormányzat elmúlt évben Derűs-ház
cimmel
pályazatot
nyújtott
be
a
Foglalkoztatáspolitikai
ŐS
Munkaügyi
Ni inisztériumhoz.
A
kedvező
döntés
értelmében Békés Város Önkormányzata 94
%-os támogatásban részesült, mely 20 533 360
Ft támogatást jelent, amely 75 %-a az Európai
Rceionális Fejlesztési Alapból (ERFA), 25 %a hazai l’orrásból származik. A saját erő 3~0
640.- Ft. A pályázat alapján a Kossuth u. 11
alatti
épület
felújítása.
átalakítása,
akadálymentesitése, valamint berendezéseinek
beszerzése valósul meg.
A Derűs-ház elnevezésű,
fogyatékos
emberek
nappali
napközi
otthonának
működésének célja, a tégyatékossággal élő
emberek életkörülményeinek normalizálása, az
életminőség olyanná emelése, mely megfelel
emberi méltóságuknak. A nem fogyatékos
kortárshoz való közelítés elősegítése, a sérült
ember által is megélhető teljes élet
lehetőségének megteremtése. A gondozottak
itt az ép emberekévei megegyező tiszteletben’
bánásmódban részesülnek, minél több szálon
kapesolódva a nem fogyatékkal élő emberek
világához.
A Derűs-házban fogyatékos személyeknek
olyan nappali ellátó intézmény
kerül
kialakításra. ahol szabadidejüket hasznosan
tudják eltölteni, lehetőség van egyéni fejlesztő
programokra épülő foglalkoztatásra’ és az
intézmény elősegíti az önálló életvitelre való
f’elkészülésüket.

A
családok
igénylik
gyermekük
részvételét a hétköznapi és a közösségi
életben. ami minden ember alapvető
szükséglete is. A napi változás a lakás és a
napközi között új impulzusokat. kapcsolatokat
eredményez. Az utcán való megjelenés
növelheti a társadalmi
elfogadottságot.
Mindez együtt növeli a fogyatékkal élő
emberek
életminőségét.
A
család
szempontjából, energiák szabadulnak fel’ ami
pozitívan visszaforgatható a családi kohézió
erősítésére (munkát vállalhat az anya’ több
ideje marad önmagára. stb...).
Az
intézmény
a
rogyatékosokkal
foglalkozó
szervezetekkel
szorosabb
együttműködés
kiépítésére
törekszik a
partnerségbe egyre inkább bevonva az
érdekvédelmi és civil szervezeteket is, Ez a
hálózatépítés.
A
társadalmi
befogadás
elősegítése a szociális területen dolgozó
szakemberek képzésével című intézkedésre
benyújtott nyertes pályázat keretében valósul
meg. Ez a pályázat szintén nyert, hamarosan
ez a pályázati program is elkezdődik.
Békés Város Onkormányzata az általa
fenntartott Békés Városi Családsegítő és
Gyermekjóléti
Szolgálat keretein belül
valósítja meg a Fogyatékosok Nappali
intézményének működését.
Az ellátott
csoportok létszámát fokozatosan kívánják
növelni.
Erdeklödni
lehet
Családsegítő
és
Gyermekjóléti Szolgálatnál (Jantyik M. ül.).

Derűs Ház

Kedvezmény ezett:
Bekés Város dnkormánvzata
5630 Békés. Petőfi u 2

Fogyatékos Emberek
Nappali intézményének kialakítása

Kivitelező:
Kionborg-ÉPterv Építőipari Kivitelező Kit
5600 Békéscsaba, Bessenyei U. 11/1
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A beruházás felelőse;
Pataki István polgármester 5630 Békés, Petőfi u. 2.
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Tel.; 66/41 1-Ui I

A projekt az EU társfinanszirOzásával.
Európa Terv keretében valósul meg.
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Hirdetm ények
Békés Város Önkormányzata 3 éves bérbeadásra meghirdeti a Karacs T u. 7. Ii! II.
szám alatti, 59 m2-es, 2 szobás lakást.

‘

Békés Város Önkormányzata 5 éves bérbeadásra meghirdeti a Piac tér 3. szám alatti, 28
m2 alapterületű üzlethelyiséget.

Békés Város Önkormányzata értékesítésre meghirdeti a tulajdonát képező
-

Békés, Fáy u. 11. I. 3. szám alatti 3 szobás,

-

Békés, Fáy u. 11. II. 12. szám alatti 3 szobás komfortos lakást.

Részletes tájékoztató kérhető az ingatlanokról a
Polgármesteri
Vagyongazdálkodási Osztályán (Békés. Petőfi u. 2.), ügyfélfogadási időben.

Hivatal

Jelentkezésj határidő:
2005. október 14., péntek, 12.00 óra

Gréder beszerzés
Az önkormányzat sikeresen pályázott a
Békés
Megyei
Területfejlesztési
Tanácsnál,
egy
gréder
munkagép
beszerzésére.
A
2,5
méter
munkaszélességű gép 15 millió forintba
került, mellyel a városban, illetve
környékén található f?ildutak karbantartását
fogják végezni.
A megvásárolt gréderrel 160 km
külterületi, 30 km belterületi földutat, 25

km útalap és ezekhez kapcsolódó útpadka,
valamint
195
km
egyéb
padka
karbantartását fogják elvégezni 2 évente I
alkalommal.
A gép kezelésére I fő szakképzett
munkanélküli kezelőt vesz fel az
üzemeltető LISZ Kft. A gréderrel még a tél
beállta
előtt
megkezdik
az
utak
karbantartását.

Múzeumi felújítás
A DARFT Regionális Fejlesztési
Ugynökség Kht. által kiírt decentralizált
terület- és régiófej lesztési célelőirányzatra
benyújtott pályázat révén 8 millió forintos
támogatást nyert az önkormányzat.
A Jantyik Mátyás Múzeum épületének
felújításának III. ütemében a külső
homlokzatot újítják fel. Ezen kívül a

Múzeum kerítését elbontják, így egy újabb
átjáró kerül kialakításra a Múzeum köz és a
szökőkutas tér között.
A gyalogosok előtt megnyitott terület
térburkolatot kap, valamint kertészeti
munkák során tovább szépülhet a múzeum
környezete. A munkák végleges befejezése
jövő év tavaszára várható.
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A Marshall sétány fasorának megújítása
Első lépésként a tavasz folyamán
Békés város tájtörténeti múltjának
megtörtént az Új fasor telepítése, szintén
szerves
részét
képezi
az
a
jegenyenyár csemetékkel, melyet a
jegenyenyárfasor~ mely az Elővíz- csatorna
hagyományörzés indokol. Míg második
mentén, az ún. Marshall sétányt kíséri.
lépésként
a vegetációs időszak után
A jegenyenyarak döntő többsége mára
történik az elöregedett fák közül a
elöregedett, ágrendszerük felső harmada
~~~esetveszélyeSsé vált fák kivágása.
elszáradt (csúcsszáladás következett be),
ezzel együtt díszítőértékük csökkent,
A felújítás menetének őszi időpontját
~alesetveszélye5Ség~ azonban
a fák
az is indokolja, hogy a sétány
kidőlésének, Illetve a száraz ágak
fészkelőhelyként funkcionál (védett és
leszakadásának
veszélyét
tekintvefokozottan védett madarak számára is).
megnőtt.
A
Marshall
sétány
mely fészkelőhelyeket a madarak az ősz
növényanyagának megújítása, a balesetek
folyamán elhagyják.
megelőzése miatt sürgető feladattá vált.
-

-

-

Utcai fasorok veszélyei
Az elmúlt hónapokban több bejelentés
is érkezett a Polgármesteri Hivatalba, hogy
az utcákra ültetett fák, növények
~
akadályozzák
a
gyalogos,
kerékpárOs
közlekedést,
balesetet okoztak.
A közterületeken, ingatlanok előtt
ültetett
fák,
cserjék
terméseinek
összegyűjtése, metszése, gondozása az
adott
ingatlantulajdonos
feladata.

Amennyiben a közterületi fák, növények
balesetet okozhatnak vagy okoznak, a
további gondok megelőzése érdekében
kivágásra kerülnek. A veszélyesnek ítélt
fákat szakértők jelölik meg, javaslatuk
alapján kell eltávolítani a növényeket.
Amennyiben ~~~elezettségének nem
tesz eleget az ingatlantulajdollos, akkor a
helyi köztisztasági rendelet alapján az
önkormányzat végezteti el a munkálatokat.

Ingyenes lombzsákok
A városi
~nkormányzata és a
Saubermacher Hulladékgyűjtő Kft. ebben
az évben is ingyenesen biztosít lomb,
falevél, fi’ elszállítására használható
zsákokat.
Családi házanként 6 db, tön,blakásűflkéllt
3 darab zsák kérhető ingyenesen
a Saubermacher Kft. Verseny u. 4. szám

alatti irodájából
2005. október 3-tól,
hétfőtől péntekig 8.00- 12,00 óra között.
A Kft. vállalja, hogy ezeket a zsákokat,
amelyekben
csak
lomb
található,
ingyenesen szállítja ~l az ingatlanoktól.
A hulladékgyűjtő edények mellé
hetente maximum 2 zsákot helyezzenek ki,
inert a szállítási kapacitás véges.

Eb-összeírás
Az állategészségügyről szóló törvény alapján a Polgármesteri Hivatal eb_összeírást végez.
Az igazolvánnyal ellátott munkatársak 2005. október 6-tól keresik fel a lakosokat a város
területén. Az összeírók pénz átvételére nem jogosultak. Az összeírást egy adatbank
összeállítása céljából szükséges elvégezni, amely a városban található ebek nyilvántartását
célozza meg. Az ebek nyilvántartása közös érdekünk.
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Méhnyakrák-szűrés
Hazánkban a Nemzeti Népegészségügyi
Program keretein belül, különböző típusú
szűrő-vizsgálatok folynak. Jelenleg a 25 és 65
év közötti nők méhnyakrák-szűrése, és a 45 és
65 év közötti nők emlőszűrése folyik.
Mindannyiunknak,
bárhol lakunk,
bármilyen körülmények között is
a
lehetőségeink szerint, személyes felelősséget
kell
vállalnunk
saját
egészségünk
megőrzéséért.
Ennek ~a tudatos életvitelnek egyik formáját
ajánlja szíves figyelmükbe az ANTSZ, a
névre szóló, szűrővizsgálatot felajánló
meghívásukat fogadják cl!
A közeljövőben is többen kapnak Onök
közül meghívó levelet méhnyak-szűrésre és
emtőszűrésre. A levélben a szűréssel
kapcsolatos összes tudnivaló benne van.
-

-

A korábban kapott meghivó levéllel is lehet a
szűrést végző rendeléseken jelentkezni. A
meghívó levelet a szűrésre vigyék magukkal!
Békés városából emlőszűrésen az eddig
meghívottak 48%-a vett részt. Ez nagyon
sajnálatos.
Emlőszűrés
esetén
Békés
megyében a legjobb megjelenési arány: 82 %!
A méhnyakrák-szűrés megjelenési százaléka
eddig igen alacsony volt Magyarországon
(5%). A kezelésre későn került méhnyakrák
miatt évente közel 600 család vészíti el az
édesanyát hazánkban. Onökre szüksége van a
családjuknak.
Bármilyen
szűréssel
kapcsolatos
kérdésével keresse fel háziorvosát, vagy
telefonon hívja az ANTSZ Békés Megyei
Intézete Szűrési Koordinációs Csoportját!
(Tel:66/540-880/l 74)

Rajzpályázat
A városi Kábítószeregyeztető Fórum
rajzpályázatot
hirdet
a
következő
kategóriákban:
Ovodásoknak: Miértjó otthon?
Altalános iskolásoknak: Egészséges életmód
-Középiskolásoknak: Drog „lebeszélő” plakát.
-

munkát megjelentetnek illusztrációként a KEF
közeljövőben megjelenő kiadványában.
A művek hátoldalán olvashatóan fel kell
tüntetni,
óvodások esetén a rajzot készítő gyermek
nevét, óvoda és csoport nevét,
általános va~y középiskolások esetén a rajzot
készítő gyermek nevét, az iskola nevét és
osztályát.
Az alkotásokat a következő címen lehet
leadni 2005. október 15-ig: Békés, Petóji ii. 4.
Sz. Gyám hivatal 37-es vagy 38-as iroda.
-

-

Várják minden alkotni szerető gyerek
egyéni munkáját. A technikát mindenki maga
választja meg.
A legjobbakat korcsoportonként díjazzák
és kiállítást szerveznek, valamint néhány

Békés Városi Művelődési Központ
rendezvényei
október 7. Békés Megyei Nótaéneklési Verseny
október 23. Az 1956-os forradalomra emlékezünk városi ünnepség
november 1. Hősök és áldozatok napja
november 5. “Liliomfi” a Színjátszó Stúdió előadása
december 3. “Fehér Anna” Színjátszókörök bemutatója
december 5-6. “Házhoz megy a Télapó”
december 14. Karácsonyi Hangverseny
december 15. Andersen: A kis gyufaárus lány rnesejáték
-

-

-

-
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Embléma-pályázat

A Békés Városi Könyvtár pályázatot
hirdet embléma-tervének elkészítésére. A
pályázat mindenki számára nyitott. A nyertes
mű alkotója 20.000 Ft díjban, a 2. és 3.
helyezett könyvjutalomban részesül, valamint
rnindhármukat örökös könyvtári tagság illeti

meg.
Az

embléma egyszerű, mértani
alakzatba rendezett I rendezhető ábra legyen
keretben vagy anélkül-, melynek színei szürke
árnyalatos formában is érvényesülnek. Az ábra
fej ezze ki a könyvtár szerepét a 21. század
társadalmában, és I vagy utalhat a könyvtár
feladataira, tevékenységére. Az embléma szín-

és formavilága illeszkedjen a felújított
könyvtár
arculatához.
Az
embléma
tartalmazza az alábbi szöveget (betűtípusát
kérik mellékelni): Békés Városi Könyvtár.

A pályázatokat A4 formátumban egy
színes és egy szürkeárnyalatos formában kell
beküldeni. Az alkotáson szerepeljen a pályázó

által választott jelige. A pályázó adatait lezárt
borítékban csatolja a pályázathoz (név, jelige,
telefonszám, életkor, esetleg foglalkozás.
iskola,
munkahely).
További
részletes
információ kérhető a Könyvtárban.

cím,

Beküldési határidő: 2005. október 15.

BÉKÉSI NYÍLT NAPOK
2005. OKTÓBER 15-ÉN, SZOMBATON
12,00-15,00 óra között
A GALÉRL&BAN

BÉKÉ~S

RONGYBABA-KÉSZÍTES És ÖLTEZTÉS
KÉZMŰVES FOGLAKOZÁSRA VÁRJUK
AZ ÉRDEKLŐDŐKET.
A kézműves foglalkozás ~kapcsolódik a Galériában október 15-ig
megtekinthető „Egy hazában” című, Zorkóczyué Lázi Eva babakészítő népi
iparművész viseletes babakiállításáboz.

Lelzetővég szerint a résztvevők a babakészítéshez szükséges anyagokat, textíliákat
hozzanak magukkaL
Minden egyéb szükséges alapanyagot biztosítunk!
.

A programon való részvétel ingyenes!
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