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Békés Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete „Esélyt a fiataloknak − Békés Város ifjúságsegítő programja” címmel pályázatot hirdet a város
jövője szempontjából értékes végzettséggel vagy az adott hiányszakmában
foglakoztatási jogviszonnyal rendelkező, 18-35 év közötti fiatal szakemberek
helyben maradásának/betelepülésének
és egzisztenciájának támogatására. A
projekt egyik célkitűzése, hogy a helyi
sajátosságokhoz, adottságokhoz, igényekhez illeszkedő, egyedi eszközök
támogatása (ösztönzők) révén maradjanak helyben a vidéki fiatalok.
Békés Város Önkormányzata a
következő ösztönző támogatásokat
nyújtja a pályázat keretösszegéből az
adott támogatásra meghatározott öszszeg erejéig:
„A” típusú támogatás: Békés városában közérdeket ellátó, szolgáló, és/
vagy önkéntes feladatokat ellátó (vállaló) fiatalok támogatása

„B” típusú támogatás: „B” típusú
vezetői engedély − Jogosítvány megszerzésének támogatása
„C” típusú támogatás: Nyelvtanfolyam/nyelvvizsga megszerzésének
támogatása
„D” típusú támogatás: Békésen
élő, Békésről ingázó fiatal munkavállaló útiköltség támogatása
„E” típusú támogatás: Békésről
elszármazó, de visszaköltözni szándékozó vagy Békésre költözni szándékozó, munkát vállaló fiatalok támogatása
„F” típusú támogatás: Ifjúsági Díj
− Békési Fiatalok Kiválósági Díja.
Pályázattal kapcsolatos további információk júniustól kezdődően lesznek elérhetők a város honlapján, a
www.bekesvaros.hu címen.
/A támogatások forrása az EFOP1.2.11-16-2017-00046 azonosítószámú, „Esélyt a fiataloknak − Békés
Város ifjúságsegítő programja” című
pályázat/

Úszóversennyel egybekötött gyermekmedence
átadás
Június 16-án, vasárnap 10 órai kezdettel ünnepélyesen átadják a város
új gyermekmedencéjét, ezzel párhuzamosan amatőr, nyílt úszóversenyt
rendeznek az uszodában.
A versenykiírás részleteiről bővebb
tájékoztatás elérhető a www.bekesvaros.hu honlapon.

MEGHÍVÓ

Emlékezzünk együtt
a trianoni békediktátum aláírásának
99. évfordulójára.
Jöjjön el a Honfoglalás térre
június 4-én, kedden 10 órára!

Ünnepi beszédet
Izsó Gábor polgármester mond.

Emlékműsor majd mécses gyújtás.
Mindenki várunk.
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Jelentős fejlesztés a kishajókikötőben
A témában Kálmán Tibor alpolgármester adott tájékoztatást. Elmondta, hogy a magyar kormány Európai
Uniós forrásból mintegy kétmilliárd
forintot szán az aktív vízi turizmus
fejlesztésére, szerte az országban.
- Azért, hogy az Alsó-Tisza és a Körösök is bekerüljön a programba, komoly
lobbi tevékenységet kellett kifejteni. A
program gesztora a Magyar Kajak-Kenu Szövetség, amely az utóbbi időben
erőteljesen nyitott a szabadidős tevékenységek, így a vízi turizmus minél
szélesebb körben történő elterjesztése
iránt. Én, mint a Magyar Kajak-Kenu
Szövetség térségünket képviselő elnökségi tagja, végigkövethettem a Bejárható Magyarország Program folyamatait
– mondta el Kálmán Tibor.
Hozzátette: a fejlesztés a mi régiónkban befejeződött. Összesen közelítően

Fotó: gazsó jános

Befejeződtek a Bejárható Magyarország Program Alsó-Tisza és Körösök
menti aktív vízi turizmust érintő fejlesztései. Ennek a programnak köszönhetően több mint harmincmillió forintos fejlesztés érkezett Békésre.

Szaniterkontéret is felállítottak a kikötőnél - mutatja Kálmán Tibor.
400 millió forint értékben valósult meg
tíz településen, Szarvastól és Gyulától
egészen Szegedig.. Békésre a harmadik legnagyobb összegben, több mint
harminc millió forint értékben érkeztek eszközök. Két darab tízszemélyes
sárkányhajó, túra kajakok, túra kenuk,

ezekhez lapátok, mellények, egy motoros szállító utánfutó, egy túrahajó szállító utánfutó, egy túrakísérő motoros
hajó motorral és felszereléssel. Nagy
öröm, hogy befejezték a régi fémvázas-faszerkezetes stégelemek cseréjét,
modernebb és sokkal könnyebben
kezelhető (felszedhető és összeszerelhető) műanyag elemekre. Ezeknek a
stégelemeknek a beszerzése is ebből
a programból valósult meg. A Békési
Kishajókikötőbe érkezőket mostantól
a komfortérzetet növelő szaniterkonténer (mosdó, toalett) is várja.
Kálmán Tibor elmondta még, hogy a
fejlesztést a „Bejárható Körösök” Program viszi tovább, amely a vízi mellett a
kerékpáros és gyalogos turizmus élénkítését célozza. A Felső-Tiszán tesztjelleggel beindított lakóhajó program pedig sikeresség esetén szintén a Körösök
mentén folytatódhat a közeli jövőben,
térségünkbe vonzva a vízi turisztikára
nyitott, a természeti értékeinkre kíváncsi hazai és külföldi személyeket.

Munkahelyet bővít a családi vállalkozás
Izsó Gábor polgármester az ünnepi eseményen elmondta, egy tősgyökeres békési vállalkozásról van szó, aminek
története azt igazolja, hogy az ország széléről is lehet ambícióval, tudással, elszántsággal és megfelelő támogatási
forrásokkal előrelépni. Kifejtette, az önkormányzat a városrészen ipari területet alakított ki egy pályázat segítségével,
ahol biztosítják a megfelelő infrastruktúrát, illetve kiépítették az utat is. Reményeik szerint más beruházás is megvalósulhat a területen.
– A vállalkozás tulajdonosai bátran és előremutató módon, beruházással erősítik cégüket – vélte Dankó Béla, a
térség országgyűlési képviselője.
A vállalkozás tulajdonosa Gutiné Garas Anikó és Guti
László. Cégük kezdetben zselés édesipari termékek előállításával foglalkozott, majd tevékenységüket folyamatosan bővítették habosított zselés termékekkel, likőrös töltött cukorkákkal, illetve bonbonokkal. Jelenleg hatvanan dolgoznak
náluk főállásban, de a fejlesztés eredményeként ez a szám

további 15 százalékkal növekedhet és gyártási kapacitásuk is
emelkedni fog. A beruházáshoz 527,24 millió forint pályázati forrást nyertek el, 541,49 millió forintot kapcsolódó hitel
segítségével, a fennmaradó részt pedig önerőből finanszírozzák. Az építkezés várhatóan egy éven belül fejeződik be.
/Készült a Békés Megyei Hírlap cikke nyomán/

Fotó: Gazsó János.

Ünnepélyes keretek között letették a Prevail Co. Kft. új, hatezer négyzetméteres édesipari üzemének alapkövét Békésen. Több mint 1,4 milliárd forintos beruházás kezdődhet.

Az alapkőletételnél készült felvételen Dankó Béla, Guti
László és Izsó Gábor.
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Hívogat a nyáron mindenkit a Békési Uszoda
A nyár hónapjaiban is nyitva áll a békésiek és a más
településekről érkezők előtt a Békési Uszoda. Sőt, júliusban és augusztusban a nappali tagozatos diákoknak
kedvezményt is adnak a belépőjegy árából, hogy még
jobban teljen a vakáció!
A nyári forróságban jól esik csobbanni egyet a hűs
habokban, és ehhez el sem utazni távolabbi üdülőkbe,
itt van helyben az Uszoda. 25 méteres, ötpályás, 26-28
fokos úszómedencével, 30-32 fokos vizű tanmedencével, ezek mellett 8-10 fő befogadásra alkalmas szaunával, valamint élményekkel - nyakzuhany, víz alatti derékmasszázs, pezsgőágy - is rendelkezik. Június 16-án
Nyitva tartás 2017. március 1-től jelenleg is
Nyitvatartási
úszóNapok
medeNce

taNulómedeNce

termálmedeNcék
szauNa

kültéri

beltéri

GőzkabiN
szauNa

átadják a kültéri gyermekmedencét, így a kisgyermekes
családoknak ezután még teljesebb élményt adhat a létesítmény. Úszásoktatás, vízi torna, babaúszás szintén
elérhető.
Kedvezmények: Békés Kártyával rendelkezőknek a
bérletből 5%-os, a napijegyből 10%-os kedvezményt adnak, továbbá minden hónap utolsó vasárnapján 50%-os
kedvezmény várja az összes vendéget. A nappali tagozatos diákoknak július 1-je és augusztus 31-e között kedvezményes áron kínálják a belépőjegyet. A hatvan évesnél idősebb békésiek rekreációs támogatásként évente
három alkalommal húsz-húsz belépésre jogosító bérletet
igényelhetnek Békés Város Önkormányzatánál.
ÉrvÉnyes árak 2019. március 1-től
Bérletek
Felnőtt 20 alkalmas
Felnőtt 10 alkalmas

Hétfő

Diák 20 alkalmas
kedd

Diák 10 alkalmas

szerda

8–20 óra

10–20 óra

8–20 óra
csütörtök

8–20 óra

10–20 óra

péNtek

10–20 óra
10–20 óra

szombat
10–20 óra
vasárNap

10–20 óra

Ünnepi hulladékszállítási
rend Békésen
Tisztelt Ingatlanhasználók!
A DAREH BÁZIS Hulladékgazdálkodási Nonprofit Zrt.
tisztelettel tájékoztatja Önöket, hogy pünkösd ünnepére
való tekintettel a kommunális hulladékszállítás időpontja
Békésen az alábbi rend szerint változik:
– Június 7-én (pénteken) szállítják el a cég munkatársai
a kommunális (vegyes) hulladékot és a zöldhulladékot
június 10-e (hétfő) helyett az I. körzetben.
Kérjük, hogy a kukákat, minden esetben reggel 6 óráig szíveskedjen megfelelő állapotban az ingatlan elé vagy a
gyűjtőpontra kihelyezni!
A közszolgáltatással kapcsolatos részletes információkról, ügyintézésről a www.dareh.hu oldalon tájékozódhat.
Együttműködésüket ezúton is köszönjük!
DAREH BÁZIS Hulladékgazdálkodási Nonprofit Zrt.

egyszeri Belépők
18100 Ft
9050 Ft
13400 Ft
6700 Ft

Nyugdíjas 20 alkalmas

13400 Ft

Nyugdíjas 10 alkalmas

6700 Ft

Békés kártya

5%

Felnőtt

1350 Ft

Diák

1100 Ft

Nyugdíjas

1100 Ft

gyermek, 6 év alatt

550 Ft

kísérő

350 Ft

esti úszójegy 19.00-tól

630 Ft

Békés kártya

10%

Minden hónap utolsó vasárnapján 50%-os kedvezmény
várja a vendégeket.
Diákbérletek és diákjegyek CSAK nappali tagozatos
diákok esetében érvényesek!

MEGHÍVÓ
LAKOSSÁGI FÓRUMRA
Békés Város Önkormányzata lakossági fórumot
szervez a hulladékkezelés témakörében.
A lakossági fórum kiemelt témája a zöldhulladék kezelése és az illegális hulladéklerakó helyek felszámolása, illegális lerakatok kialakulásának megakadályozása.
A program lehetőséget ad a szemétszállítás, hulladékkezelés és szelektív hulladékgyűjtés témakörében
való tájékozódásra és kérdések feltevésére. Az esemény célja továbbá, hogy ismertesse az érdeklődőkkel a komposztálás lehetőségeit.
Helyszín: Kecskeméti Gábor Kulturális Központ
kápolna terme (Jantyik M. u. 23-25.)
Időpont: június 13. csütörtök 16 óra
A téma fontosságára való tekintettel
számítunk érdeklődő megjelenésükre!
A HULLADÉK ÉRTÉK,
TARTSUK KÖRFORGÁSBAN!
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XLIII. BÉKÉS-TARHOSI ZENEI NAPOK
2019. június 15–30.
Békés Városi Kecskeméti Gábor Kulturális, Sport és Turisztikai Központ

Június 11. kedd
8.00 A Bétazen beharangozója a békési Piac téren
Közreműködik a Békés Városi Ifjúsági Fúvószenekar
Bagoly László karmester vezényletével

Június 16. vasárnap
16.00 αβγ – Feltöltés alatt...
Rendhagyó kiállítás αpáti-Nagy Lajos és γazsó János
fotósok a βZEN elmúlt tíz évét megörökítő munkájából.
A kiállítás megnyitói és közreműködői:
Fejes Antal és F. Pálfy Zsuzsa, a békési zeneiskola
megalapítói
A belépés ingyenes.
17.00 A Békés Megyei Szimfonikus Zenekar
nyitóhangversenye a kulturális központ
színháztermében
A hangversenyt megnyitja: Fekete Péter,
az Emberi Erőforrások Minisztériumának kultúráért
felelős államtitkára
Vezényel: Gál Tamás Liszt-díjas karmester,
Érdemes Művész
Közreműködik, a Muzsikás Együttes
A koncertet követően pohárköszöntőt mond:
Izsó Gábor, Békés város polgármestere
Belépődíj: 2500 Ft/fő, Békés Kártyával 2000 Ft/fő
Csoportos kedvezmény minimum 10 fő esetén: 2000 Ft/fő

Június 17. hétfő
18.00 A Junior Prima Díjas In Medias Brass rézfúvós ötös
koncertje a békési református templomban
Belépődíj: 2000 Ft/fő, Békés Kártyával 1500 Ft/fő
Csoportos kedvezmény minimum 10 fő esetén: 1500 Ft/fő

Június 19. szerda
19.00 Ablak a kortárs magyar irodalomra címmel
a Bárka folyóirat irodalmi estje a kulturális központ
kápolna termében
Közreműködnek:
Elek Tibor irodalomtörténész, főszerkesztő
Farkas Wellmann Éva költő, szerkesztő
Kiss Ottó költő, író
Kiss László író, szerkesztő
Szil Ágnes író, szerkesztő
A belépés ingyenes.

Június 20. csütörtök
18.00 Nemzetközi Vonószenekari Tábor hangversenye
Gyulán, a Nádi Boldogasszony Plébániatemplomban
A belépés ingyenes.

Június 21. péntek
17.00 Nemzetközi Vonószenekari Tábor záróhangversenye
a Békési Galériában
A belépés ingyenes.

Június 22. szombat
11.00 A Békés-tarhosi Zenebarátok Körének
közgyűlése a tarhosi Wenckheim-kastély
ebédlőjében

15.00 XVI. Békés-tarhosi Kórustalálkozó a békési
református templomban
Művészeti vezető: Sebestyénné Farkas Ilona karnagy
A belépés ingyenes.

Június 23. vasárnap
18.00 Ketten maradtak – Hamvas Béla: A bor filozófiája
című színházi est a Városi Színház Kézdivásárhely
előadásában a kulturális központ színháztermében
A belépés ingyenes.
(Támogató adományt tisztelettel elfogadunk.)
Társrendező és támogató: Keresztény Értelmiségiek
Szövetsége Békési Szervezete

Június 24. hétfő
18.00 A Suttyomba Zenekar koncertje a kulturális központ
kápolna termében
A belépés ingyenes.

Június 25. kedd
19.00 Volt növendékeink hangversenye –
a békési zeneiskolából művészi pályán továbbtanuló
diákok koncertje a Békési Galériában
A belépés ingyenes.

Június 27. csütörtök
10.00 Református „Magvetés” Konferencia a békési
református templomban
Az előadások témája:
Erdély román megszállásának 100., Magyarország
kettős megszállásának 75. évfordulója
A belépés ingyenes.
17.00 XXVI. Nemzetközi Fuvolakurzus záróhangversenye a
Szentháromság Plébániatemplomban
A belépés ingyenes.

Június 28. péntek
18.00 Belencéres Néptáncegyüttes gálaműsora és táncház
a kulturális központ színháztermében
Az élőzenéről a Suttyomba Zenekar gondoskodik.
Belépődíj: 1000 Ft/fő. A gálát követő táncház ingyenes.
Társrendező és támogató: Belencéres
Néptáncegyüttesért Egyesület

Június 30. vasárnap
18.00 Kormorán zenekar koncertje a kulturális központ
színháztermében
Belépődíj: 3500 Ft/fő, Békés Kártyával: 3000 Ft/fő
Csoportos kedvezmény minimum 10 fő esetén: 3000 Ft/fő
Zárszót mond: Kálmán Tibor, Békés város
alpolgármestere
Fesztiválközpont és jegyárusító hely: Békés Városi
Kecskeméti Gábor Kulturális, Sport és Turisztikai Központ
Békés, Jantyik Mátyás u. 23–25. • Telefon/fax: 06-66/411-142
A műsor- és helyszínváltoztatás jogát a rendezők
minden esetben fenntartják!

Bôvebb információ: www.betazen.hu

Támogatóink és partnereink:

BÉKÉSI SZERVEZETE

Dr. Hepp Ferenc Általános Iskola
és Alapfokú Művészeti Iskola, Békés
Békési Református Egyház
Nádi Boldogasszony Plébánia, Gyula
Békés Városi Jantyik Mátyás Múzeum
Szentháromság Plébánia, Békés
Békési Fúvószenekari Közhasznú Egyesület
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Idén is sztárfellépővel zárul a zenei napok
Június 15-30. között rendezik meg városunk legnagyobb komolyzenei fesztiválját, a 43. Békés-tarhosi Zenei Napokat. A nyitóhangversenyen a Békés
Megyei Szimfonikus Zenekar lép fel, karöltve a Muzsikás Együttessel, míg a
záró eseményen a Kormorán ad koncertet.
A két héten át tartó fesztivál programjainak sorában találunk még fotókiállítást, irodalmi estet, színielőadást,
egyháztörténeti előadásokból álló konferenciát, a fiatal zenész tehetségeket
megszólító táborozásokat. A „Szép magyar beszéd” Olvasótábor is folytatja
munkáját, valamint elmaradhatatlan a
kórustalálkozó és a Belencéres Néptánc-

együttes gálaműsora. A koncertkínálatból néhány: fellép egy rézfúvós ötös,
lesz népzenei koncert és a volt zeneiskolai növendékek hangversenyét szintén
élvezhetik a klasszikus zene barátai. A
záróhangversenyen, június 30-án a méltán nemzetközi hírű Kormorán zenekar
lép fel. A rendezvények fő helyszíne
a Kecskeméti Gábor Kulturális Köz-

pont, de más helyszíneken is zajlanak
majd események. A fesztivál fővédnöke: Fekete Péter, az Emberi Erőforrások
Minisztériumának kultúráért felelős
államtitkára. Művészeti vezető: Bagoly
László, fesztiváligazgató: Túri Andrea.
Jegyárak és információ: betazen.hu.

Régi-új igazgató a bölcsődék-óvodák élén
Újabb öt évre Béres Istvánné kapta meg a Békési Kistérségi Óvoda és Bölcsőde igazgatói kinevezését, augusztus 1-jével kezdődően. A szakember 33 éve
van az óvodapedagógusi pályán, mesterpedagógus.
ken, gyakorlati oktatásokon. Az intézményben jelenleg négy mesterpedagógus dolgozik.

Fotó: Gazsó János.

Kinevezésének meghosszabbításáról a nevelői testület száz százalékos (!)
támogatását szem előtt tartva a Békési
Kistérségi Intézményfenntartói Társulás
döntött. A jelenleg hat békési és egy tarhosi tagóvodában 417 óvodást, továbbá
két békési bölcsődében 141 bölcsődést
nevelő intézményben az előző öt évben
jelentős változások történtek.
- Öt éve, az előző ciklus kezdetén elsődleges célomnak tekintettem, hogy
a tagintézmények jobban megismerjék egymás működését, az óvónők
egymás módszereit, hogy örülni tudjuk valamennyi sikernek és legfőképpen, hogy tudjunk tanulni egymástól.
Úgy érzem, ebben jelentősen előreléptünk – mondta el Béres Istvánné.
De sok más változás is érintette a
Békési Kistérségi Óvoda és Bölcsődét.
Egyebek mellett megnőtt a nevelők
adminisztrációs terhe, folyamatosan alakítani kellett a házirendet és a
gyorsan változó követelmények miatt
az alkalmazott nevelési módszereket.
Sikerként könyvelhető el, hogy az
Oktatási Hivatal Bázisintézménye lettek, rendszeresen fogadnak az ország
egészéből óvónőket továbbképzése-

Béres Istvánné újabb öt évre kapott
bizalmat.
- A következő öt év feladatának
tartom a szülők minél szélesebb körű
felvilágosítását az okos eszközök korai
életkorban történő használatának veszélyeiről. Szeretnék szakemberek bevonásával e témáról előadásokat szervezni a szülőknek. A „kütyük” helyett
a bölcsődés és óvodáskorú gyerekek-

nek SOKKAL nagyobb szüksége van a
játékra, a testmozgásra, a kreativitását
fejlesztő foglalkozásokra, a társaival
való együttlétre. Ezt nem lehet eléggé
hangsúlyozni. Célomnak tartom, hogy
az óvodai játék jelentőségét kiemeljem
minden kolleganőm számra, mégpedig a jelenkori gyerekeket megszólító,
megragadó mai játékokról van szó.
Fontos, hogy a kezdő, fiatal pedagógusokat a pályán tudjuk tartani. Frissességük, újításaik a jövő óvodájának
és bölcsődéjének letéteményeseivé
emelik őket. Nagy hangsúlyt kívánok
fordítani a felzárkóztatásra és a tehetséggondozásra, amely minden óvodában elérhető kell, hogy legyen. A nevelői munkát végzők mentálhigiénéje
csoportépítő tevékenységekkel tartható fenn. Célom, hogy valamennyi
tagóvodavezető mesterpedagógusi minősítést szerezzen és erre ösztönzöm
azokat a kolléganőket is, akik valamely
nevelési területen újításukkal, tehetségükkel az egész intézményre jótékony
hatást képesek gyakorolni – fejtette ki
céljairól Béres Istvánné.
A Békési Kistérségi Óvoda és Bölcsődébe a 2019/2020-as nevelési évre 100
gyermek iratkozott be óvodásként,
és 52 új bölcsődés lesz. A békési két
bölcsőde egyébként 95 százalékos kihasználtsággal működik jelenleg.
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Táborokba várják a gyerekeket
Sok családnak jelent segítséget a nyári időszakban, hogy hasznosan tölthetik el a gyerekeik a hosszú iskolai vakáció heteit a város intézményei által
szervezett táborokban.
A Szociális Szolgáltató Központ június 24-től július 29-ig tart nyári táborozást, heti turnusokban, 7-12 éves
gyerekeknek: június 24-28.: „Indián
nyár”, július 1-5.: „Előttünk a természet”, július 8-12.: „Hagyományőrző
hét”, július 15-19.: „Barátság hete”.
A gyerekek napi háromszori étkezést
kapnak. A tábor helyszíne a Durkó
u. 6. szám alatti ház (egykori tüzeléstechnikai épület). Jelentkezni személyesen lehet a szociális szolgáltatónál,

a Jantyik u. 1. szám alatt, Jákli Szilviánál. A tábor a gyerekek számára ingyenes, míg a napi háromszori étkezés
a rendszeres támogatásban részesülőknek díjtalan, a többieknek az iskolában fizetett kedvezményes étkezés
díját kell kifizetni.
A Kecskeméti Gábor Kulturális
Központ szervezésében ezen a nyáron
háromféle tábor valósul majd meg a
Dánfoki Üdülőközpontban: július 2226. között Honismereti Táborba vár-

ják a 11-15 év közötti gyerekeket, július 22-26. között lesz a Békés Megyei
Amatőr Fotós Tábor, július 29-től augusztus 2-ig tart a Békés Megyei Néptánc Tábor. A táborok díja 15000 Ft/
fő, mely tartalmazza az oktatás díját,
tízórait, ebédet és uzsonnát, valamint
a néptánc és a honismereti táborok
esetében a kézműves foglalkozások
alapanyagköltségét is. Jelentkezni a
www.bekesikultura.hu honlapon elérhető online jelentkezési lap kitöltésével vagy személyesen a kulturális
központ recepcióján lehet. Bővebb
információ kérhető a +36-20/272-3959-es telefonszámon.

Változik a helyiközforgalmú
autóbusz-közlekedés menetrendje
BÉKÉS
HELYI
JÁRAT
Tájékoztatjuk tisztelt olvasóinkat, hogy 2019. június
15-től
Békésen
az alábbi menetrend szerint közlekednek a helyi auÉrvényes: 2019. június 15-től
tóbuszjáratok:
Megállóhely
VOLÁN-TELEP
Vágóhíd (Vízmű)
Kormos Malom
Bocskai u.
Kasza u.
Jantyik u.
Szántó u.
BÉKÉS, aut. áll.
Vésztői elág.
Szociális Otthon
Veres Péter tér
Tisza Kálmán Szki.
Szabó Dezső u.
BÉKÉS, aut. áll.
Vésztői elág.
Városháza
Teleki u. Óvoda
Fürdő
Hunyadi u.
HEPP F. ISKOLA
Fürdő
Szabó Dezső u.
Szántó u.

113
6:45
6:46
6:48
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6:50
6:51
6:52
6:54
6:55

121
7:15
7:16
7:18
6
6
7:22
7:23
6
6
6
6
6
6
6
6
7:26
6
6
7:30
7:33
7:36
7:38
7:40

123
7:20
7:21
7:23
7:25
7:26
7:27
7:28
6
6
7:31
7:32
7:33
7:36
6
6
6
6
6
6
7:40
7:45

105
9:45
9:46
9:48
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
9:50
9:51
9:52
9:54
9:55

J á r a t s z á m o k

129
13:45
13:46
13:48
6
6
6
6
13:50
13:51
13:55
13:56
13:57

169
15:47
15:48
15:50
6
6
15:53
15:54
6
6
6
6
6
15:56
6
6
6
6
6
6
16:00

111
16:25
16:26
16:28
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
16:30
16:31
16:32
16:34
16:35

166

168

126
16:00
16:04
6
6
6
6
6
16:08
16:12
16:13
16:14
6
6
16:17
16:18
16:19
16:20
16:22
16:24
16:25

A JÁRATOK ISKOLAI ELŐADÁSI NAPOKON KÖZLEKEDNEK
Megállóhely
HEPP F. ISKOLA
Hunyadi u.
Fürdő
Teleki u. Óvoda
Városháza
Vésztői elág.
BÉKÉS, aut. áll.
Szabó Dezső u.
Szociális Otthon
Veres Péter tér
Tisza Kálmán Szki.
Vésztői elág.
BÉKÉS, aut. áll.
Szántó u.
Jantyik u.
Kasza u.
Bocskai u.
Kormos Malom
Vágóhíd (Vízmű)
VOLÁN-TELEP

150
6:55
6:56
6:58
6
6
6
7:02
7:03
7:04
7:09
7:10

154

130

158

7:45
7:46
7:48
7:49
7:50

7:10
6
6
6
6
7:12
7:14
7:15

134
9:55
9:56
9:58
9:59
10:00

9:40
6
6
6
6
9:42
9:44
9:45

J á r a t s z á m o k
124
162

13:30
6
13:34
13:35
13:36
6
6
13:38
13:39
6
6
13:41
13:43
13:44

14:00
14:05
14:06

A JÁRATOK ISKOLAI ELŐADÁSI NAPOKON KÖZLEKEDNEK

14:55
15:00
15:01

15:40
15:41
6
6
15:44
15:46
15:47

146
16:35
16:36
16:38
16:39
16:40
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Bemutatták az új
Aszfaltozások városszerte
várostörténeti könyvet
Békés Város Önkormányzata adta ki a Fejezetek Békés város történetéből című könyvet, amelyet 2000 forintos egységáron lehet megvásárolni. A könyvet S. Turcsányi Ildikó
szerkesztette, a szerzők: dr. Seres István, Mucsi András és
Szojka Petronella. A fejezetek nagy részének (őskor-középkor, XX. század) a múzeumigazgató S. Turcsányi Ildikó a
szerzője, míg dr. Seres István a XVIII. századi részeket, az
1848-49-es szabadságharcról és a katolikus egyházról szóló
anyagot írta meg. Szojka Petronella nevéhez a román ortodox egyház története kapcsolódik, míg a városi protestáns
gyülekezetek történetéről Mucsi András írt. A képek, térképek, ábrák a városi múzeum anyagából származnak.
A könyvbemutatón a kiadvány létrejöttéről S. Turcsányi
Ildikó beszélt. Dr. Seres István azt mondta, hogy egy nagyobb várostörténeti könyvre van szükség, de ennek megírása és szerkesztése 5-6 évig is eltart majd. A megyében
sok város rendelkezik szép kiadványokkal, de Békés büszke lehet a saját nívós könyveire, amelyek az elmúlt években jelentek meg. Mucsi András elmondta: a 2014-2019es önkormányzati ciklus elején képviselőként egy trilógiát
álmodott meg, amelyek közül kettő (Üdvözlet Békésről és
Ízig-vérig Békés) az elmúlt 2-3 évben már megjelent, a Családért Alapítvány kiadásában. A harmadik kötet a várostörténet, amely most jött ki a nyomdából.

Már kapható az új
Békés történetéről szóló könyv!
A nemrégiben megjelent „Fejezetek Békés város történetéből”
című kiadvány – amely a kőkortól kezdve napjainkig tárgyalja
a település történetét – 2000 Ft-os darabáron megvásárolható az
alábbi helyszíneken:

▶ Cerka Papírbolt (Piac tér)
▶ Ezüsttoll Papírbolt
(Múzeum köz)
▶ Antikvárium (Piac tér)
▶ Békési Gyógyászati Központ
és Gyógyfürdő
(Kőrösi Csoma Sándor utca)
▶ Békés Városi Püski Sándor
Könyvtár (Széchenyi tér)
▶ Barta Udvar (Szent Pál sor)
Ajándéknak is kiváló!

Fotó: Gazsó János.

Május 20-án mutatták be a városi könyvtárban az új
várostörténeti könyvet, amelyet a szerkesztők ajándékkönyvnek szántak.

Városunk folyamatosan nyújt be pályázatokat utak felújítására, javítására. A közelmúltban két jogcímen nyert az
önkormányzat mintegy 50 millió forintot erre a célra. A zárt
kertek útjainak javítására kiírt pályázatból a Jégvermi kert és
a Nagykert közötti útszakaszt sikerült részben felújítani. A
másik pályázat olyan utak felújítására vonatkozott, ahol közösségi (autóbusz) közlekedés is van. Ebből a forrásból újult
meg a Verseny utca burkolata, mely elkerülő útként szolgál
a nehéz- és mezőgazdasági járművek számára. A Szendrei
utca burkolata nagyon tönkrement a korábbi buszforgalom
és a napjainkban is tapasztalható jelentős (napi sok száz)
gépkocsi forgalom miatt, ezért a rendelkezésre álló forrást
ide költöttük el. Mint ismeretes, a közelmúltban szintén pályázati forrásból két külterületi út szintén le lett betonozva. Mezőberény irányában a Birkás dűlő, és Maróban a volt
szeszfőzde melletti út.
A nyár folyamán további utcák leaszfaltozására is sort kerít az önkormányzat.

Fuss a nyárba!
A Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ
idén is megrendezi hagyományos
szünidő köszöntő rendezvényét, a Fuss a nyárba!
elnevezésű utcai futóversenyt.
Időpont: június 22. szombat 9 órától
Helyszín: Erzsébet-liget

Program:
8:30-tól
Regisztráció
9 óra
Köszöntők
9:15 	Bemelegítés a Linea Fitnesz Aerobic
Stúdióval
9:30-11:15 	Futamok (futóversenyek életkor szerinti futamokban különféle távokon, kiegészítő versenyszámok,
közben folyamatosan eredményhirdetés)
11:45
Aerobic bemutató
12 óra
Tombolasorsolás
Értékes nyeremények, remek hangulat.
Mindenkit várnak a szervezők!
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Hírek az önkormányzat intézményeiből
▶ Továbbra is Izsó Gábor polgármester látja el a Kerékpáros Települések Országos Szövetsége elnöki feladatait.
Erről a Békésen tartott közgyűlésén határozott a jelenleg 29
magyarországi települést tömörítő civil szervezet.
▶ A nagyszabású városi Majális programjainak sorában,
a nagyszínpadon köszönte meg Izsó Gábor polgármester és
Kálmán Tibor alpolgármester az április 26-i, Szánthó Albert utcai ingatlantűznél tanúsított erőfeletti helytállását a
Békési Önkormányzati Tűzoltóság tűzoltóinak.

▶ Békési gyerekeket is díjaztak a baleset-megelőzési bizottság által meghirdetett Biztonságos közlekedés gyermekszemmel című rajzpályázat megyei fordulójában. A
Békési Kistérségi Óvoda Fürkész Központi Óvodának díjazottjai: Balogh Luca, Balikó Donát, Laukó Balázs, Balogh
Kitti, Kukár Csenge, Karácson Sanel, Kiss Adrienn. Felkészítő óvónők: Bagolyné Szűcs Andrea, Gyaraki Lívia, Polgári Ferencné, Sávoltné Kelemen Tímea.
▶ Közel félezer békési és környékbéli zenebarát élvezte
végig az ország egyik zenei ikonjának, Stevanovity Zoránnak a koncertjét május 16-án a kulturális központban. A 77
esztendősen is örökifjú énekes a pályán eltöltött sok évtizeddel a háta mögött élvezetes és minden jelenlévő számára
emlékezetes, fergeteges koncertet adott, mely végén fennállva tapsolt a hálás és lelkes közönség.

Fotó: GA-Pix Fotó.

▶ Emléküléssel idézték fel a száz évvel ezelőtti román
katonai vérengzés tragédiáját. A kulturális központban tartott emlékezésen dr. Erdész Ádám történész-levéltáros és
Szegfű Katalin újságíró tartott előadást, majd a résztvevők a
malomvégesi temetőben megkoszorúzták a 12 ártatlan civil
áldozat emlékére korábban állított kopjafát.

▶ Országosan ismert sztárszínészek is színpadra állnak
a Madzagos Színházbérlet 2019/2020-as évadában. Az
előzetes információk szerint az ősztől kezdődő szezonban
látható lesz majd Görgey Gábor: Huzatos ház című bohózata, Heltai Jenő: Néma Levente című vígjátéka, továbbá
a „Ketten egymás ellen” és a „Zsákbamacska” című darab.
Színpadra áll mások mellett Koncz Gábor, Mihályfi Győző, Gregor Bernadett, Várkonyi András, Nyertes Zsuzsa
és Esztergályos Cecília. Az előadásokra a bérletek május
20-tól megvásárolhatók a Kecskeméti Gábor Kulturális
Központban.

▶ Csodálatos napsütésben zajlott a Városi Gyermeknap
a Rendezvény téren. Nagy sikert aratott a 13 állomáshelyből álló sportos-ügyességi kihívás, a trambulin, a kézművesség és a tűzoltó bemutató. A színpadi produkciók közül
kiemelendő Mihályi Réka énekesnő Masni és Pocó című
gyermekműsora (képünkön). A napot Belencéres-táncház
zárta.

Szeretne folyamatosan értesülni a békési
önkormányzati hírekről? Keresse fel honlapunkat,
a bekesvaros.hu weboldalt, vagy kövesse a Facebookon!
Címünk: facebook.com/bekesvaros.hu

Fotó: Gazsó János.

▶ A Békési Galéria a nyár hónapjaiban két újonnan megnyílt kiállítással várja a látogatókat. A nagyteremben Grin
Igor békéscsabai természetfotós „A természet hullámhos�szán” című, a szarvasi arborétum területén fotózott tárlata
látható, míg a kisteremben a Munkácsy Mihály-díjas Janáky Viktor, békési születésű, 20 esztendeje elhunyt kerámia
művész életmű-kiállítását lehet megtekinteni.
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