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Újra Majális a főtéren
sztárzenekarral

Színes programok, sör, virsli, kirakodóvásár és 
zenés fellépések lesznek az idei békési Majálison. 
Május 1-jén, szerdán a színpadot a Madzagfalvi 
Napokhoz hasonlóan a Kecskeméti Gábor Kul-
turális Központ előtt állítják fel. 13 órától a IV. 
Békés Megyei „Ki-Mit-Tud?” verseny döntője 
lesz látható és hallható, 16 órától rock slágerekkel 
a Feláldozhatók zenekar ad fergeteges koncertet. 
18 órától pedig igazi sztárzenekar, az 1982-ben 
alapított Bikini lép színpadra. A koncert és vala-
mennyi rendezvény ingyenes. 

A szervezőség vár minden békésit egy igazi, fer-
geteges Majálisra!

Kettő helyett háromszor 
jár a fürdőbérlet

Békés Város Képviselő-testülete korábbi ülésén elfogadta 
azt a javaslatot, melynek értelmében a rekreációs támoga-
tásként igénybe vehető fürdőbérletek száma az eddigi éves 
kettő helyett háromra nőtt. Rekreációs támogatás a 60. élet-
évét betöltött, békési lakhelyű személyek számára adható, 
amennyiben a kérelmező jövedelme nem haladja meg az 
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 500 
százalékát. A rekreációs támogatásként 20 alkalmas bérlet 
biztosított, amely a Békési Gyógyászati Központ és Gyógy-
fürdőben a gyógyvizes gyógymedence használatára és a 
Békési Uszodában a medencék és a működő szolgáltatások 
használatára jogosít. A bérlet a kiállítástól számított hat hó-
napon belül használható fel és nem ruházható át. 
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A legjobbak legjobbjait ismerték el
Békés várossá nyilvánításának 46. évfordulójának alkalmából, április 15-én 
az ünnepi képviselő-testületi ülésen elismeréseket adtak át a település kivá-
lóságainak. A Kecskeméti Gábor Kulturális Központ színházterme zsúfolá-
sig megtelt erre az ünnepi alkalomra.

A Békési Városvédő és Szépítő 
Egyesület kezdeményezésére Díszpol-
gári címmel ismerték el Nagy Sándor 
borászt, aki az elmúlt két évtizedben 

három köztéri szobrot adományozott 
Békésnek. 2001-tól gróf Széchenyi 
István, 2004-től Kossuth Lajos, míg 
2018-tól Petőfi Sándor mellszobra 

gazdagítja városunkat. A lokálpatri-
óta szemléletű, Csongrád megyében 
élő borász betegsége miatt nem tudott 
személyesen megjelenni az ünnepsé-
gen, a díjat már korábban elvitte hoz-
zá Izsó Gábor polgármester. 

Idén is hárman érdemelték ki a Bé-
kés Városért kitüntetést. Balog Gá-
borné népi kismesterségi oktató, a 
Nefelejcs Egyesület alapító elnöke; 
Kádasné Öreg Julianna szociális mun-
kás, a Békés Városi Szociális Szolgálta-
tó Központ igazgatója; valamint Bíró 
György tanító, népnevelő, aki a Bé-
kési Újságban hosszú-hosszú éveken 
át írta a közkedvelt „Beszélő házak – 
épített értékeink” című cikksorozatot. 
Méltatásaikat a három felterjesztő: dr. 
Pálmai Tamás alpolgármester, Deákné 
Domonkos Julianna önkormányzati 
képviselő és Serfecz Dávid városvédő 
olvasta fel.

A képviselő-testület döntése alap-
ján „Civilek a Városért” kitüntetésben 
részesült a Meskete Meseszínház, a 
békési óvónők amatőr színjátszó tár-
sulata. A tagság nevében az alapító, 
Mészárosné Fábián Ilona nyugalma-
zott óvónő vette át az elismerést Izsó 
Gábor polgármestertől.

Borász Békés legújabb díszpolgára
Dr. Pálmai Tamás felvetése alapján a  Bé-

kési Városvédő és Szépítő Egyesület terjesz-
tette fel a Békés Város Díszpolgára címre 
Nagy Sándor borászt. A cím odaítélését 
a képviselőtestület támogatta. Méltatását 
Varga Sándor, a városvédők korábbi titkára 
olvasta fel. Kiemelte a kertészeti és borászati 
szakmérnök, évtizedek óta Hódmezővásár-
hely közelében fekvő Sóshalmon borászatot 
vezető Nagy Sándor lokálpatrióta szellemi-
ségét.

- Békés meghatározó a számára. Napra-
készen követi szülővárosának sorsát, tör-
ténéseit. Nagy rajongója és tudója a történelemnek, Békés 
helytörténetének szakavatott ismerője – hangzott el. 

Nagy Sándor az elmúlt két évtizedben három közté-
ri szobrot adományozott Békésnek. Előbb gróf Széchenyi 

István, később Kossuth Lajos, míg tavalytól 
Petőfi Sándor mellszobra gazdagítja váro-
sunk kulturális örökségét, Nagy Sándor és 
felesége, Kenéz Julianna felajánlása nyo-
mán. Mindhárom köztéri szobor Lantos 
Györgyi és Máté István csongrádi művész-
házaspár bronzból készült alkotása. 

A díszpolgári címet az oklevélen megörö-
kítettek szerint a Békésről elszármazottak 
identitásának megőrzéséért, Békés elisme-
résének elősegítéséért, valamint jó hírne-
vének öregbítéséért ítélte oda Békés Város 
Képviselőtestülete. A díjat Izsó Gábor pol-

gármester vitte el Nagy Sándorhoz, aki személyesen nem 
tudott megjelenni az ünnepi közgyűlésen, de videoüzenet-
ben köszöntötte a közönséget. A helyszínen Nagy Sándort 
a családja képviselte.

Az április 15-én megtartott ünnepi képviselő-testületi ülésen díjazottak. Bal-
ról jobbra: Borbély István kézilabdázó, Balogh Ágnes Kíra asztaliteniszező, 
Kádasné Öreg Julianna szociális munkás, Bíró György néptanító, Balog Gá-
borné népi kismesterségi oktató, Mészárosné Fábián Ilona nyugdíjas óvónő, 
a Meskete Meseszínház vezetője, valamint Juhos István ökölvívó.
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Civil szervezetek kaphatnak támogatást
Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

pályázatot hirdet a városban működő civil szervezetek 
vissza nem térítendő pénzbeli támogatására. Összesen 
hárommillió forintos keret áll rendelkezésre, melyből 
olyan, helyben működő civil szervezeteket támogatnak, 
melyek a közösség érdekében közcélú tevékenységet foly-
tatnak. A megítélt támogatást a működéshez szükséges 
költségekre, rendezvények megvalósítására, vagy vala-
mely pályázat önrészének biztosítására lehet felhasznál-
ni. A képviselőtestület a Civil Tanács javaslatának figye-

lembe vételével, az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság 
előzetes véleménye alapján dönt a támogatásokról. 

Pályázni a kitöltött pályázati adatlap és a kötelezően 
csatolandó mellékletek beadásával lehet. A pályázatot 
Békés Város Polgármesterének címezve (5630 Békés, 
Petőfi u. 2.) kell benyújtani személyesen vagy postai 
úton úgy, hogy az legkésőbb 2019. május 31. napján 
beérkezzen. 

A pályázati adatlap letölthető, illetve a részletes kiírás 
megtekinthető a www.bekesvaros.hu honlapon.

Izsó Gábor polgármester ünnepi beszéde
Köszöntöm önöket abból az alkalom-

ból, hogy városi hagyományainknak 
eleget téve ma, április 15-én ismét ösz-
szegyűltünk azért, hogy ünnepeljünk. 
Ünnepeljük Békés várossá válásának 
immár negyvenhatodik évfordulóját, 
és ünnepeljük azon polgártársainkat 
is, akik a közösség soraiból kiemelked-
ve munkásságuk által méltóvá váltak 
arra, hogy köszönetünket, elismerésü-
ket a város, az ünnepi közgyűlés színe 
előtt is kifejezzük. (…) Egy döntés 46 
esztendővel ezelőtt jelentősen megvál-
toztatta Békés életét. Abban az időben 
a városi rang az anyagi lehetőségek 
megsokszorozódást, a település fej-
lődésének számtalan új lehetőségét is 
magával hozta. (…) Napjainkra nem a 
városi rang, hanem a gazdaságföldrajzi 
elhelyezkedés, a népesség összetétele, a 
települést megközelítő úthálózat kor-
szerűsége kényszeríti versenyhelyzet-
be az egyes városokat. (…) Békés egy 
gyönyörű alföldi mezőváros. Erősen 
őrzi hagyományait, lakói óvják a gyö-
nyörű természeti környezetet, az ide 
látogatóknak békét és nyugalmat su-
gároz. Ebben a nyüzsgő, rohanó, esze-
veszett világban szerintem ez a mi leg-
nagyobb erősségünk és ebbe az irányba 
kell továbbhaladnunk. (…) Immár 13 
éve az összefogás, a civil, a polgári, a 
lakossági összefogás tart bennünket 
versenyképes, fejlődésre képes állapot-
ban. Az összefogás, amely korántsem 
politikai, hanem sokkal inkább civil, 
emberi erőforrás. Olyan közösség erő-

forrása, amely mindenki előtt nyitva 
áll, aki dolgozni, tenni akar, aki a sza-
vakon, praktikákon túl is készen áll 
arra, hogy magát a városért tenni aka-
rók közé számítsa. A békési összefogás 
egy ilyen, igencsak kiterjedt közösség, 
civil szervezetekkel, országgyűlési kép-
viselőnkkel és vele együtt a Kormány 
támogatásával is városunk mögött. Ez 
az együttműködés hatékony, folyama-
tos és jövőbe mutató. Megférnek benne 
az idősebb, tapasztaltabb elemek épp-
úgy, mint a folytonosságot jövőképpé 
formáló, dinamizmust és lendületet 
jelentő fiatalabb képviselőtársaim, Kál-
mán Tibor alpolgármester úr gene-
rációja. Mellettük, velük együtt pedig 
mindazok, akiknek Békés városáról 
első szóként a JÖVŐ jut eszébe. (…) 
Békés városa évről évre halad előre, ezt 
mindenki látja és elismeri. Az önkor-
mányzat illetve intézményei által meg-
valósított beruházások mellett jelentős 

a magánszektor előrelépése is. (…) Jó 
úton haladunk tehát átvitt értelemben, 
de akár konkretizálhatjuk is ezt a kér-
dést, mert a hőn áhított 44-es gyors-
forgalmi út ebben az évben elkészül, 
javítva az új munkahelyek teremtésé-
nek lehetőségét. A belterületi utakból 
elkészül mintegy 26 ezer négyzetméter 
aszfaltozása ebben az évben. (…) Békés 
mind az önkormányzati választások, 
mind a parlamenti választások alatt bi-
zonyságot tett, hogy a munka mentén 
körvonalazódó polgári összefogás híve. 
Az uniós választásokon is ez a cél, ez a 
feladat. Úgy hiszem, ez a legkevesebb, 
amit egy fejlődő polgári összefogás 
mentén gyarapodó város ma megtehet 
mind Magyarországért, mind Európá-
ért. (…) Kitüntetettjeink munkájukkal, 
hozzáállásukkal nem csak lendületet, 
hanem példát is mutattak mindany-
nyiunknak. Amikor az elvégzett mun-
káért ma köszönetet mondunk nekik, 
ugyanezt teszem mindazon békésiek 
irányába is, akik mindezt megtették a 
maguk területén az elmúlt egy évben. 
Dolgos, munkás emberek, elhivatott 
köztisztviselők, pedagógusok, a jövő 
iránt nyitott és elkötelezett vállalkozók 
éppúgy méltók ma a hála ezen jelké-
pes, ünnepi fénykörére, mint városunk 
mindazon polgárai, akik a civil össze-
fogás részeként  vagy magánemberként 
beálltak a Békésért tenni akarók egyre 
gyarapodó táborába. 

/Részletek a 2019. április 15-én el-
mondott polgármesteri köszöntőből./
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Összefogásból szépült a város
Óriási siker volt az összefogásból 

megvalósult TeSzedd szemétgyűjtési 
és településszépítő esemény, melyet 
idén egy napon tartottak meg a város-
takarítással, március 23-án. Utóbbi-
nak évek óta a Dánfoki Üdülőközpont 
a fő helyszíne, melyet tizennegyedik 
éve az igen jelentős mennyiségű lomb 

összegereblyézésével és seprésével ké-
szítik fel a közelgő szezonra sport-, 
civil- és egyházi szervezetek, valamint 
közintézmények önkéntesei. 

A városszépítés a központban is 
mindenki számára látható nyomokat 
hagyott: az Ady Endre lakótelepi ját-
szótér, Veres Péter téri játszótér és a 

Fáy András utcai játszótér játékainak 
és utcabútorainak lefestése volt esedé-
kes. Az önkéntesek egyben a játszóte-
rek környékét is megtisztították a hul-
ladékoktól. 

A Fenntartható Térségért Alapít-
vány két helyszínre szervezett szemét-
szedést e napon. Dánfok mellett a Fáy 
András utcán a játszótértől az Omni-
áig az általuk mozgósított önkéntesek 
jóvoltából tisztult meg. 

A Békési Kajak-Kenu Klub közel 
40 sportolója kenuikból igyekezett az 
Élővíz-csatorna főtéri szakaszán a víz-
partot megtisztítani a szeméttől. 

Becslések szerint összességében leg-
alább 300 személy vett részt a mun-
kákban Békésen március 23-án. 

A Gál Ferenc Főiskola Békési Szak-
képző Iskolája külön napon szedte 
a szemetet Hőzső utcai és Szarvasi 
úti iskolaépületük környékén, ekkor 
mintegy 120 diák kapcsolódott be 
a munkákba. Még egy illegális hul-
ladék-lerakóhelyet is felszámoltak. 
Összesen 30 zsák szemét gyűlt össze 
munkájuk nyomán.

A vÁrostAKArítÁsBAn 
részt vett szervezeteK: 

Ausztráliai és Békési Polgárok egyesü-
lete, Békés város nyugdíjasok érdekvé-
delmi egyesülete, Békési Civil Közössé-
gek Fejlődéséért egyesület, Békési Civil 
szervezetek egyesülete, Békési Horgász 
egyesület, Békési Idősekért Alapítvány, 
Békési Kajak-Kenu Club, Békési Kisgaz-
dakör, Békési Könyvtárért Alapítvány, 
Békési nyugdíjasok egyesülete, Békési 
Polgárőr Közhasznú szervezet, Békési te 
súlyemelő szakosztály, Békési városvé-
dő és szépítő egyesület, Díszmadárked-
velők Békés Megyei egyesülete, Játékos 
tevékenység Óvodai életért Alapítvány, 
nefelejcs egyesület, női Kézilabda tor-
na egyesület, szent Lázár Alapítvány, 
Magyar Pünkösdi egyház országos Ci-
gánymisszió, Dr. Hepp Ferenc Általános 
Iskola, GFF Békési szakképző Iskola, re-
ményhír Intézmény epreskerti Óvodája, 
szegedi Kis István református Gimnázi-
um, Békési Civil szervezetek Háza, BKsz 
Kft., Kecskeméti Gábor Kulturális Köz-
pont, Békési Kistérségi Óvoda és Bölcsőde 
(Földvár és Gólyafészek bölcsőde, Korona 
utcai, teleki utcai és Újvárosi tagóvoda).
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Napelemekkel kisebb az áramköltség
Pályázati forrásokból számos ön-

kormányzati épületnél helyeztek el 
és üzemeltek be napelemeket, me-
lyeknek célja, hogy csökkentsék az 
adott közintézmény villamos energia 
kiadását. Önkormányzati tulajdonú 
alapfokú oktatási intézmények, rend-
szeresen használt közösségi terek, 
klubok, foglalkoztatók, közigazgatási 
funkciót ellátó hivatali intézmények, 
szociális-, egészségügyi- és közneve-
lési, óvodai, bölcsődei szolgáltatást 
végző intézmények, idősek otthona, 
nem professzionális sporthoz kötődő 
sportlétesítmények esetében valósult 
meg a napelemes rendszer kiépítése. 
A TOP-3.2.1-15-BS1 és a TOP-3.2.1-
16-BS1 pályázatok révén évente több 
tízmillió forint értékű villamos ener-

gia árát spórolja meg a városvezetés. A 
környezetkímélő fejlesztéssel jelentős 
mennyiségű szén-dioxid-kibocsátás 

csökkenés érhető el. A beruházás so-
rán összesen 35 békési épületet látnak 
el napelemes rendszerrel. 

A Polgármesteri Hivatalnál is kiépítették a napelemes rendszert. 
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Mindenki
komposztáljon!

A háztartásokban és kertekben rengeteg zöldhulla-
dék képződik, melyek komposztálhatók, azaz lénye-
gében – a különböző szerves anyagok (pl. levágott fű, 
falevél, gallyak, növénynyesedékek, faforgács, faaprí-
ték, stb.) – termőfölddé alakíthatók. A komposztálás 
során a növények számára felvehető és hasznosítha-
tó tápanyagokat tartalmazó, magas humusztartalmú 
komposzt keletkezik, mely javítja a talaj szerkezetét és 
minőségét.

A DAREH BÁZIS Hulladékgazdálkodási Nonprofi t 
Zrt.-től ingyenesen igényelhető 300 literes komposztá-
ló edények pályázati határideje 2019. április 15-én le-
zárult.

Az igényelt komposztáló edények kiszállítása 2019 
áprilisától ütemezetten történik. A komposztáló edé-
nyek átvétele díjmentes.

Bővebb információ kérhető a DAreH Bázis non-
profi t zrt. területileg illetékes ügyfélszolgálatán. 
Felvilágosítást adnak továbbá a komposztáló edé-
nyek igénylésével kapcsolatban a Békési Kommu-
nális szolgáltatónál is, a verseny utca 4. szám alatt, 
ügyfélfogadási időben. telefon: 66/411-174. 

Nem kell a szülőknek többet 
fi zetniük az étkeztetésért

Versenypályázatot írt 
ki Békés Város Önkor-
mányzata a gyermekét-
keztetésre. A kiírásra 
egyetlen szolgáltató, a 
Junior Vendéglátó Zrt. 
nyújtott be pályázatot. 
A cég 2016-ban vette át 
a városi gyermekétkeztetést, és az elmúlt időszakban ösz-
szesen 8,5 százalékos emelést hajtottak végre, miközben az 
alapanyagok árai és a munkabérek ennél sokkal nagyobb 
mértékben emelkedtek. A Junior Zrt. helyben 18 személyt 
alkalmaz és igyekszik békési beszállítókat keresni. Ilyen 
mások mellett a Békési Szociális Szövetkezet, melytől zöld-
ségféléket rendszeresen vásárol – mondta el Boros Attila, 
a Junior Vendéglátó Zrt. élelmezési üzletág igazgatója. A 
szolgáltató a következő két évre 530 Ft-os óvodai és 647 Ft-
os iskolai étkeztetésre adott ajánlatot, ezek napi háromszori 
étkeztetést jelentenek. Az árak a megyében is alacsonynak 
számítanak. 48 hónapra számítva a gyermekétkeztetés költ-
sége városunkban 630,5 millió Ft. A szülők számára ked-
vező hír, hogy a szerződésben rögzített étkezési díjaknál 
a különbözetet nem nekik kell kifi zetniük, hanem azt az 
önkormányzat magára vállalja. Ez mintegy 11 millió forint 
megtakarítást jelent a közétkeztetésben érintett gyermekek 
szüleinek körében. 
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K Ö z L e M é n Y
európai Parlament tagjainak választása 2019. május 26.

tisztelt választópolgárok!
A 2019.évi Európai Parlament tagjainak választása (EP választás) 2019. május 26-án lesz. 
A 2019-es EP választáson két személyi körrel bővült a választójoggal rendelkezők köre: 
-  egyrészt az EU területén kívül lakóhellyel rendelkező (tehát sem Magyarországon, sem más uniós országban nem rendelkezik 

lakóhellyel),
-  másrészt a Magyarországon élő, de lakóhellyel nem rendelkező nagykorú magyar állampolgárok is szavazhatnak regisztrációt 

követően a magyar listára. Mindkét személyi kör levélben juttathatja el szavazatát a választási szervekhez.
Ezzel kapcsolatos bővebb információ megtalálható a valasztas.hu oldalon.

A szavazás május 26-án reggel 6 órától este 19 óráig tart. 
A választópolgár egy listára szavazhat.

Békés városban a szavazóhelyiségek címei nem változtak. A 
nemzeti választási Iroda értesítő kiküldésével tájékoztatta a 
választópolgárokat, arról, hogy melyik szavazóköri névjegy-
zékben szerepelnek, és hol szavazhatnak. Aki nem kapott ér-
tesítést, az szíveskedjen a helyi választási irodához fordulni.

A szavazóhelyiségben kizárólag az szavazhat, aki a névjegyzék-
ben szerepel. szavazni személyesen lehet, az értesítőn megje-
lölt szavazóhelyiségben.
A szavazás céljából megjelent választópolgár személyazonossá-
gát és személyi azonosítóját (régi néven: személyi számát) vagy 
lakcímét az SZSZB (szavazatszámláló bizottság) ellenőrzi. 
A személyazonosság igazolására a magyar hatóságok vagy az 
Európai Unió másik tagállamának hatósága által kiállított ér-
vényes igazolványok alkalmasak: személyazonosító igazolvány, 
ideiglenes személyazonosító igazolvány, vezetői engedély, útle-
vél és lakcímkártya.

MozGÓurnA IGénYLése
Az a választópolgár, aki a szavazóköri névjegyzékben szerepel, 
de egészségi állapota, vagy fogyatékossága, illetve fogva tartása 
miatt nem tud elmenni a szavazóhelyiségbe, hogy ott adja le a 
szavazatát, mozgóurnát kérhet. Egyéb indokok alapján (például 
munkavégzési kötelezettség teljesítése) nincs lehetőség moz-
góurna igénylésre.
A mozgóurnát a választópolgár
-  kérheti a lakcímére, vagy a lakcíme szerinti szavazókörben 

lévő bármely címre,
-  ha előzőleg átjelentkezett, akkor kérheti a település területén 

található bármely címre,
-  ha előzőleg nem jelentkezett át, május 22-én 16 óráig akkor 

is kérheti bármely település területén található bármely címre. 
Ebben az esetben a mozgóurna iránti igényt egyben átjelentke-
zési kérelemnek is kell tekinteni. A két kérelemről egyidejűleg 
dönt akár a választópolgár lakcíme szerint, akár a mozgóurná-
zás helye szerint illetékes HVI.

A mozgóurna iránti kérelmet a Helyi választási Irodához:
-  levélben vagy ügyfélkapus azonosítás nélkül legkésőbb május 

22-én 16 óráig,
-  személyesen vagy ügyfélkapus azonosítással interneten május 

24-én 16 óráig,
-  május 24-én 16 órát követően ügyfélkapus azonosítással inter-

neten május 26-án 12 óráig.
Az illetékes SZSZB-hez meghatalmazott útján, vagy meghatal-
mazással nem rendelkező személy általi kézbesítéssel a szavazás 
napján május 26-án, legkésőbb 12 óráig. A meghatalmazott 
útján történő benyújtásra az a szabály vonatkozik, hogy a kérel-

met a meghatalmazott írja alá, és ahhoz a közokiratba vagy teljes 
bizonyító erejű okiratba foglalt meghatalmazást is csatolni kell. 
A meghatalmazással nem rendelkező személy általi kézbesítés 
tipikus formája pedig az, amikor valamely családtag, szomszéd, 
illetve egyéb ismerős viszi be a kérelmet a bizottsághoz.
A választópolgár május 24-én 16 óráig kérheti, hogy
-  a korábbi kérelmében megjelölt cím helyett másik címre kap-

jon mozgóurnát, vagy 
-  a korábban igényelt mozgóurna helyett mégis a szavazóhelyi-

ségben szavazhasson.

ÁtJeLentKezés
Átjelentkezéssel az a választópolgár szavazhat, aki a szavazás 
napján Magyarország területén, de a magyarországi lakcíme 
szerinti szavazókörtől eltérő helyen tartózkodik. Tipikus eset-
ben ez azt jelenti, hogy egy másik településen tartózkodó válasz-
tópolgárnak nem kell hazautaznia a választójoga gyakorlásának 
érdekében. A választópolgár május 22-én 16 óráig benyújtott 
átjelentkezési vagy olyan mozgóurna iránti kérelme alapján, 
melyben a kérelmező a lakcímétől eltérő szavazókörbe kér 
mozgóurnát, s így azt egyben átjelentkezési kérelemnek is kell 
kezelni, a helyi választási iroda a választópolgárt felveszi azon 
településnek névjegyzékébe, ahol szavazni kíván. A választópol-
gár május 22-én 16 óráig kérheti, hogy a korábbi kérelmében 
megjelölt település helyett másik településen szavazhasson (azaz 
módosíthatja kérelmét).
A választópolgár
-  levélben vagy ügyfélkapus azonosítás nélkül interneten május 

22-én 16 óráig,
-   személyesen vagy ügyfélkapus azonosítással interneten május 

24-én 16 óráig 
kérheti visszavételét a lakcíme szerint szavazókör névjegyzékébe.

KüLKéPvIseLeten tÖrténő szAvAzÁs
Az a választópolgár, aki a szavazóköri névjegyzékben szerepel 
(kapott értesítőt), de a szavazás napján külföldön tartózkodik, 
Magyarország nagykövetségén vagy főkonzulátusán szavazhat. 
Erre irányuló kérelmét május 17-én 16 óráig nyújthatja be a 
HVI-hez. Aki mégis Magyarországon kíván szavazni, az május 
22-én 16 óráig kérheti törlését a külképviseleti névjegyzékből, 
így visszakerül a lakcíme szerinti szavazókör névjegyzékébe.

Bármely további kérdés esetén szíveskedjenek a Helyi válasz-
tási Irodához (Békési Polgármesteri Hivatal, Békés, Petőfi u. 
2.) fordulni, illetve a valasztas.hu internetes oldalról minden 
szükséges nyomtatvány letölthető és bővebb információ meg-
található.
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Újabb kiadvány Békésről
A napokban jelent meg a Fejezetek 

Békés város történetéből című kiadvány, 
melyet szerzőként S. Turcsányi Ildikó, 
Mucsi András, dr. Seres István és Szojka 
Petronella jegyez. A szerzők bevallása 
szerint ajándékkönyvnek szánt, az ér-
deklődő laikusok számára készült, 160 
oldalas, nívós kivitelű, keményfedeles, 
fotókkal gazdagon illusztrált kiadvány 
egyfajta előtanulmánya a későbbi béké-
si történeti monográfi ának, amelynek a 
megírása hosszú éveket vesz majd igény-
be. A Fejezetek Békés város történetéből 
című könyv a kőkortól kezdve napjain-
kig tárgyalja a település történetét. Ki-
adója Békés Város Önkormányzata, és 
a helyi Földesi Nyomdában nyomták. 
A könyvet a Püski Sándor Könyvtárban 
lehet megvásárolni 2000 Ft-os áron. 

Kérjük, ajánlja fel személyi
jövedelemadója 1%-át 
A „Békési Fürdőért”

Közhasznú
Közalapítvány

javára! 

Adószám: 18386169-1-04
Számlaszám:

11998707-06278340-
10000001

Erste Bank

Esélyt ad a fi ataloknak a városvezetés
A Békéshez való kötődés erősítése, az elvándorolt fi atalok hazacsábítása és 
az itteni fi atalság életkezdésének támogatása a célja a városvezetésnek, amely 
„esélyt a fi ataloknak” címmel valósít meg több pilléren nyugvó programot, 
melyről Kálmán tibor alpolgármester nyilatkozott.

- Mindenki tudja, hogy az elván-
dorlási szándék, a nyugati munka-
vállalásra való igény milyen erős a 
fiatalok jelentős részében. Ez sok-
szor jó dolog, de mindenképpen 
fontos lenne, hogy a munkatapasz-
talat megszerzésével, a felhalmozott 
tudással, idővel visszatérjenek ezek 
a fiatalok. Ehhez az kell, hogy a vá-
roshoz kötődést megerősítsük és 
minden lehetséges módon segítsük 
az itthoni újraindulásukat, illetve 
az itthon maradottaknál az életkez-
dést. Segítsük állással, lakhatással, 
mindazzal, ami az önkormányzat 
hatáskörében áll. Ezt szem előtt 
tartva dolgoztunk ki az „Esélyt a fi-
ataloknak” programot – mondta el 
Kálmán Tibor.

Milyen lábakon áll a program? 
Például 19 önkormányzati bérlakást 
újítottak fel teljes körűen, minden 
igényt kielégítően, fi atalos stílus-

ban, melyekre a 18-35 éves békési, 
hiányszakmában dolgozó fi atalok 
pályázhattak.  A lakásokban két évig 
élhetnek. Lakbért nem kell fi zetniük, 
de vállalniuk kell a lakáscélú taka-
rékosságot és bizonyos társadalmi 
munka elvégzését. A programra 33 
fi atal adta be a pályázatát, melyeket 
május végén tárgyal meg a képviselő-
testület. Rendelkezésre áll továbbá 
nyolcmillió forint egyéb támogatá-
sokra, melyekkel szintén a Békéshez 
kötődést erősíthetik, ösztönözhetik. 
18-35 évesek pályázat útján kap-
hatnak támogatást mások mellett 
nyelvvizsgájukhoz vagy jogosítvá-
nyuk megszerzéséhez. Támogatják a 
közérdeket ellátó szervezetekben ön-
kéntes munkát vállalókat, és a kultu-
rális életben kiemelkedőt nyújtókat. 
A harmadik pillér az álláskereső fi -
atalok és a munkáltatókra egymásra 
találását segítő állásbörzék megtartá-

sa. Egy ilyen már lezajlott és az őszre 
terveznek egy másodikat, együttmű-
ködésben az illetékes hivatalos szer-
vekkel, remélve, hogy az még sike-
resebb lesz, mint az előző – mondta 
el a Városházi Krónikának Kálmán 
Tibor alpolgármester.

Kálmán tibor: fecskelakás program, 
pénzbeli támogatás és állásbörze se-
gíti a fi atalokat.

Fo
t

ó
: G

A
z

só
 J

á
n

o
s.



8  Városházi Krónika

Impresszum: Városházi Krónika • Kiadja: Békés Város Önkormányzata 
Cím: 5630 Békés, Petőfi u. 2. • telefon: 66/411-011 

Honlap: www. bekesvaros.hu • e-mail cím: varoshaza@bekesvaros.hu 
Felelős szerkesztő: Izsó Gábor polgármester 

nyilvántartási szám: 75.998-1997 • terjeszti: Magyar Posta Zrt. 
nyomtatás: Délkelet-Press Kft., Békéscsaba • HU ISSN 1419-7146

Hírek az önkormányzat intézményeiből
▶ A közelmúltban ünnepélyesen átadták az Ady utca és a 

Baky utca sarkán kialakított szabadtéri kondiparkot. Az Em-
beri Erőforrások Minisztériumának pályázatán elnyert 17 
millió forintos támogatásból készült el a150 négyzetméteres 
szabadtéri kondipark, ahol tizenöt, úgynevezett „saját testsú-
lyos” sporteszköz kapott helyet. A Nemzeti Sportközpontok 
által kivitelezett létesítményhez önerőt nem kellett hozzáten-
ni. A kondipark minden igényt kielégítő eszközeit az átadón 
a Békési Kajak-Kenu Club fiatal sportolói mutatták be Dobi 
István edző vezetésével. A sporteszközök balesetveszélyesek, 
így mindenki csakis saját felelősségére veheti igénybe.

▶ Bővülhet azoknak a köre, akik jogosultak az úgyne-
vezett Önkormányzati gyógyszerköltség támogatásra. A 
nemrégiben elfogadott rendeletmódosítás értelmében ilyen 
támogatásra az a személy jogosult március elsejétől, akinek 
a családjában az egy főre számított jövedelem nem haladja 
meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 
300 százalékát, egyedülálló személy esetén a 400 százalé-
kát, a havi rendszeres gyógyító költségének a mértéke az 
öregségi nyugdíjminimum 15 százalékánál nagyobb, és 
nem jogosult alanyi vagy normatív jogcímen megállapított 
közgyógyellátásra. A békési rászoruló lakosság számára 
kedvezően módosított szabályozásból adódó többletkiadá-
sokat az idei települési költségvetés szociális előirányzata 
lehetővé teszi. Erre a célra az önkormányzat a korábbi 13 
millió helyett idén 20 millió forintot szán.

▶ Rendületlenül folytatja munkáját a Hét Krajcár Egye-
sület. A rászoruló gyermekek körében hétvégi gyermek-

élelmezési programmal szolgáló karitatív szervezet évente 
több ezer adag ételt oszt ki. Munkáját helyi civil és egyházi 
szervezetek, vállalkozók, cégek, közintézmények és ma-
gánszemélyek segítik. Amennyiben anyagi hozzájárulással 
szeretné segíteni a szervezők munkáját, pénzbeli támogatá-
sát a Hétkrajcár Egyesület bankszámlájára várják az alábbi 
számon: Endrőd és Vidéke Takarékszövetkezet 53200077-
11095103 (Közlemény: Hétkrajcár)

▶ Óriási közönségsikert aratott a Virágvasárnapi Vásár 
a piacon. A kellemetlenül hűvös, esős idő ellenére sok-
sok család választotta vasárnap délelőtti kikapcsolódásul 
a Piac felügyelet által életre hívott rendezvényt, melynek 

során egyebek mellett barkaszentelésre került sor, voltak 
zenés és táncos fellépések, gyermekprogramok. Kiugró 
siker volt a süteménykészítő és a töltött káposztafőző ver-
seny, melyekre rekordszámú nevezés érkezett.

Szeretne folyamatosan értesülni a békési 
önkormányzati hírekről? Keresse fel honlapunkat, 

a bekesvaros.hu weboldalt, vagy kövesse a Facebookon! 
Címünk: facebook.com/bekesvaros.hu

Kamatmentes kölcsönre pályázhatnak a vállalkozók
Békés Város Önkormányzata pályázatot hirdet a 2019. 

évi költségvetésében elkülönített Vállalkozói Alap terhé-
re, a településen megvalósuló beruházások támogatásá-
ra. Olyan beruházásokra lehet pályázni, melyek esetében 
bizonyított a munkahelyteremtő és/vagy munkahely-
megtartó hatás. A pályázat keretében az Önkormányzat 
kamatmentes kölcsönt nyújt azon egyéni vállalkozók, ős-
termelők illetve gazdasági társaságok részére, akik/ame-
lyek vállalják, hogy a megvalósított beruházás eredmé-
nyeként szervezetükön belül új álláshelyet hoznak létre, 

vagy legalábbis az alkalmazottak állománya nem csök-
ken. A támogatás minimális összege 500 ezer Ft. Saját erő 
a pályázathoz nem kell. 

A pályázatot Békés Város Polgármesterének címezve 
(5630 Békés, Petőfi u. 2.) kell benyújtani postai úton vagy 
személyesen legkésőbb 2019. május 24-én 12 óráig. A bo-
rítékon kérik jól láthatóan feltüntetni: „Vállalkozói Alap 
Pályázat”. A pályázati részletes kiírása elolvasható vagy le-
tölthető a a www.bekesvaros.hu honlapról, illetve átvehető 
a Polgármesteri Hivatal 35. számú irodájában.


