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Tisztelt békési polgárok!
Mint ahogyan az egyes emberek, a családok élete, úgy az
ország jövıje is döntések sorozatából formálódik.
Magyarország polgárai immár másodszor hozhatnak meg egy
ilyen döntést: ki tudja méltóképpen képviselni hazánkat az
Európai Parlamentben.

Képünk csak illusztráció!

Földrajzi helyzetünk, hagyományaink, és nem utolsósorban
történelmünk ezer szállal Európához kötnek bennünket. Ám ez a
kötıdés nem válik magától gyümölcsözı kapcsolattá, mint ahogyan
azt talán sokan remélték csatlakozásunk idején. Az uniós források
elérése nagymértékben függ az általunk Brüsszelbe delegált
képviselık munkájától, szakértelmétıl. Kinek-kinek magában kell
megvonni az elmúlt öt év mérlegét, levonnia a tanulságokat. A
gazdasági világválság hazánkat üres dióhéjként sodorhatja mind
nagyobb mélységekbe, ám ebben a helyzetben éppen az európai
államok szilárd szövetsége nyújthat támaszt számunkra. Ehhez
azonban szilárd és céltudatos magyar képviselıcsoportra lesz
szükségünk Brüsszelben!

Minden magyar állampolgárnak joga és úgy gondolom kötelessége is, hogy éljen a választás
lehetıségével. Európában és a nagyvilágban is azok az államok tudnak szilárdan állva maradni a mai
nehéz helyzetben, amelyek polgárai saját ügyüknek érzik hazájuk sorsát.
Jól tudom, hogy a mai viszonyok között sokan vannak, akik csalódottak, és talán nem is érzik
igazán magukénak az Európai Parlamenti választás ügyét. Ám csüggedtségünkben sem engedhetjük,
hogy sorsunk pergı homok módjára csússzon ki kezünkbıl!
Bízom abban, hogy sokan leszünk majd azok, akik rászánjuk a vasárnap egy kis részét
arra, hogy felkeressük a szavazófülkéket. Bizonyára sokan meghozták már döntésüket,
kialakították véleményüket. Tegyék hát fel a pontot erre az elhatározásra, és szavazzanak 2009.
június 7-én!
Izsó Gábor
Polgármester
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AZ EURÓPAI PARLAMENT TAGJAINAK MEGVÁLASZTÁSA
HELYI VÁLASZTÁSI IRODA TÁJÉKOZTATÓJA
A Magyar Köztársaság Elnöke 2009. június 7-re tőzte ki az Európai Parlament tagjainak
választását.
Az Európai Parlamenti képviselı választáson csak listás szavazás van. Listát azok a pártok
indíthattak, amelyek legalább 20 000 érvényes ajánlást győjtöttek össze. Az Országos Választási Bizottság
nyolc listát vett nyilvántartásba, és sorsolta ki, hogy milyen sorszámmal szerepelnek a szavazólapon.
Szavazni kizárólag személyesen és – igazolás kivételével – csak a választópolgár lakóhelye szerint kijelölt
szavazóhelyiségben lehet. Az a választópolgár, aki Magyarországon, de a lakcímétıl eltérı helyen kíván
szavazni, a lakcíme szerint illetékes helyi választási iroda vezetıjétıl igazolást kérhet.
Igazolást kérni személyesen vagy meghatalmazott útján 2009. június 5-én 16.00 óráig,
ajánlott levélben pedig úgy lehet kérni, hogy az 2009. június 2-ig megérkezzen a választási irodához.
Igazolást legkésıbb 2009. június 5-én 16.00 óráig lehet kiadni.
Ha az igazolás kiadását követıen a választópolgár meggondolja magát, és mégis a lakóhelye
szerinti szavazóhelyiségben szeretne szavazni, 2009. június 4-ig kérheti a lakcíme szerinti helyi választási
iroda vezetıjétıl, hogy – az igazolás bevonásával egyidejőleg – vegyék vissza a lakóhelye szerinti
szavazókörbe. A választópolgár az igazolással a szavazás napját megelızıen az igazoláson feltüntetett
településen, a helyi választási irodában, vagy a szavazás napján az igazolással szavazásra kijelölt
szavazókörben kérheti a névjegyzékbe vételét.
Igazolással szavazni csak a kijelölt szavazókörben lehet, mely Békésen az 5. számú
szavazókör, Zeneiskola, Petıfi S. u. 1. sz.
A szavazóhelyiségben csak az a választópolgár szavazhat, aki a névjegyzékben szerepel. A
szavazatszámláló bizottság nem vehet fel senkit a névjegyzékbe. ( Kivéve az igazolással szavazásra kijelölt
szavazókör szavazatszámláló bizottságát).
A választópolgárok a névjegyzékbe történt felvételükrıl 2009. április 10-ig kaptak értesítést. Az
értesítésen szerepel annak a szavazókörnek a címe, ahol az értesítésen szereplı személy szavazhat.
A szavazáson megjelent választópolgártól a szavazatszámláló bizottság köteles elkérni a
személyazonosság és a lakcím megállapítására alkalmas igazolványát, ezért ezeket vigyék magukkal.
Erre a következı érvényes igazolványok alkalmasak:
 Lakcímet tartalmazó személyazonosító igazolvány („régi”, könyvecske formátumú) vagy
 Személyazonosító igazolvány (kártya formátumú), vagy útlevél, vagy 2001. január 1-jét követıen
kiállított vezetıi engedély (kártya formátumú), és mindegyik felsorolt igazolvány mellett a
lakcímigazolvány (lakcímkártya).
A személyazonosság igazolására alkalmas az ideiglenes személyazonosító igazolvány is, a lakcímet pedig
tanúsítja a lakcímigazolvány igénylésének átvételérıl szóló elismervény is.
Vissza kell utasítani azt, aki személyazonosságát és lakcímét nem tudja igazolni, vagy nem szerepel a
névjegyzéken.
Szavazni 2009. június 7-én (vasárnap) reggel 6.00 órától este 19.00 óráig lehet.
A mozgásában gátolt választópolgár mozgóurnát írásban kérhet a szavazás napja elıtt a
Jegyzıtıl (Helyi Választási Iroda vezetıjétıl), illetıleg a szavazás napján a lakóhelye szerinti
szavazatszámláló bizottságtól.
A szavazás ideje alatt a választópolgárok a szavazóhelyiségben csak a szavazatuk leadásához
szükséges ideig tartózkodhatnak. A választópolgárnak a szavazáshoz szavazófülke áll rendelkezésre,
azonban ennek használatára nem kötelezhetı. A szavazólapok kitöltésének ideje alatt csak a szavazó
tartózkodhat a szavazófülkében.
Érvényesen szavazni csak egy listára lehet, a neve felett elhelyezett körbe tollal írt X vagy +
jellel. Egyéb megjelölés érvényes szavazatként nem vehetı figyelembe.
Ha a választópolgár a borítéknak az urnába helyezése elıtt jelzi, hogy a szavazólap kitöltését
elrontotta, egy alkalommal kérheti annak cseréjét.
Dr.Heinerné Dr. Kecskés Aranka (Békés Város Jegyzıje – Helyi Választási Iroda Vezetıje)
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Közösen a vállalkozásokért! – Mit nyújt Önnek a Vállalkozói Centrum?
Egy stilizált házban felkelı nap jelképezi a jövıben a
Békési Inkubátorházat, melyhez új fogalomként épül be a
köztudatba a Vállalkozói Centrum elnevezés. A modern
komplexum 9 + 2 db irodát, a két csarnokban összesen 8 db
mőhelyt és 6 db raktárt kínál kedvezményes bérleti díjakkal,
bérbeadásra, iparági és tevékenységi kör megkötése nélkül.
Az új elnevezés is utal arra, hogy az épület több akar lenni egy
A logó Csökmei László fıépítész terve
fizikai, területi egységnél. A folyamatosan bıvülı üzleti
(vállalkozásokat támogató) szolgáltatások nem csak a betelepülı, hanem a lokális térségben mőködı
minden vállalkozó számára nyitottak. Az érdeklıdık ingyenes és díjtételhez kötött szolgáltatásokat is
igénybe vehetnek.
Milyen ingyenes szolgáltatást kaphat Ön? Informálás hazai és európai uniós pénzügyi
forráslehetıségekrıl, támogatási konstrukciókról, pályázati lehetıségekrıl. Informálás Kkv. (kis és
középvállalkozások) finanszírozási lehetıségeirıl (banki háttér, kamattámogatott hitelek, Széchenyi
Kártyahitel, kereskedelmi hitelek). Tájékoztatás aktuális vállalkozói fórumokról, elıadásokról.
Képzési igények összegyőjtése – képzések generálása, munkaerı közvetítés. Vállalkozásindítással
kapcsolatos üzleti, pénzügyi, jogi, számviteli alapinformációk nyújtása. Vállalkozásfejlesztéshez
kapcsolódó
iránymutató
tanácsadás
(üzlet
politika,
missió,
stratégia,
marketing,
vállalkozásmenedzselés, humánerıforrás stratégia).
A Vállalkozói Centrum már több mint 10 szakmai szervezettel áll kapcsolatban, amelynek
köszönhetıen szakszerő, naprakész tájékoztatást tudnak adni a felmerülı kérdésekre. A vállalkozók
térítésmentesen kapnak segítséget az üzleti partnereknek megtalálásában.
Ugyan a Vállalkozói Centrum építkezése még nem kezdıdött el, de a kínált szolgáltatások már
most is igénybe vehetık. Tájékoztatás és igényfeltárás Domokosné Bartyik Mártánál, a Vállalkozói
Centrum menedzserénél kérhetı a 06-20-281-5590 telefonszámon, Békésen az Agrár Innovációs
Központ földszinti irodájában lehet (SPAR parkoló mögött). A Városházi Krónika következı
számában a Vállalkozói Centrum üzleti alapú szolgáltatásait vesszük sorra.

Fókuszban a Parlament: az országgyőlési képviselı kérdez
Erdıs Norbert: az útfejlesztések ügye Békés térségében
Erdıs Norbert országgyőlési képviselı a Békés térségében jelentıs
útfejlesztésekrıl tett fel kérdéseket a szaktárcánál. Elsısorban a
kétszámjegyő utak gyorsforgalmúvá tételére kérdezett rá.
A miniszter válaszában elmondta, hogy a 47-es esetében a Berettyóújfalu és
Békéscsaba közötti útszakasz négysávosítása még hosszú távon sem megoldható. A 44-es
esetében a Kondoros és Tiszakürt közötti szakaszon megtörténtek a megegyezések a
kisajátításokról, azonban az a hír látott napvilágot, hogy az erre szánt 2,5 milliárdból
kettıt visszavont a kormányzat az idei keretbıl, éppen ezért a képviselı szóbeli kérdést is
beadott annak érdekében, hogy legalább az idénre tervezett útfejlesztéseket hajtsa végre a
kormány. A másik kérdése a 4644-es útszakasszal volt kapcsolatos. Erre azt a választ
kapta, hogy 2,6 km felújítása május 30-ra befejezıdik, de a többi szakaszon nem várható
a közeljövıben érdemi lépés.
A képviselı harmadik kérdése a kamuti keresztezıdés körforgalmivá tételérıl szólt. Erdıs Norbert nem
elıször foglalkozott ezzel a problémával, de most elıször kapott pozitív választ. Eszerint a körforgalmú út
átépítésére vonatkozó közbeszerzési eljárás eredményhirdetése április 21-én megtörtént. A nyertes vállalkozó
már alá is írta a szerzıdést, amelyben vállalta, hogy 2009. november 19-re befejezi a beruházást. Így már az idei
évben megszőnik a térség egyik közlekedési veszélyforrása, és egy új körforgalommal gazdagodik Békés
környéke. Erdıs Norbert örömmel konstatálta a választ, hiszen így kifizetıdött az a számtalan írásbeli és szóbeli
kérdésfeltevés, amelyet ez ügyben tett az évek során.
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2009-BEN IS BÉKÉSI SPORTNYÁR
Békés város a békési sportszervezetekkel karöltve egy olyan nyári elfoglaltságot szeretne
biztosítani a város fiataljainak, ahol megismerhetik, kipróbálhatják az adott sportágakat, vagy ha
esetleg már próbálták régebben, akkor föleleveníthetik az élményeket. A programokról az alábbi
elérhetıségeken illetve a Polgármesteri Hivatalban Kálmán Tibornál (06/66-411-011) lehet
érdeklıdni.
Idıpont

Korosztály

Helyszín

Elérhetıség

Atlétika

3. osztálytól

Sportpálya,
Dr. Hepp Ferenc Ált. Isk.

Íjászat

0–99 éves

Dánfok

Sakk

0–99 éves

Békés Városi Kulturális
Központ

Labdarúgás

8–12 éves,
13–16 éves

Sportpálya

Veres Zsolt
06-20/920-6971
Fábi István
06-30/938-8564
Andor László
06-30/489-2132
Bíró Péter
06-30/289-7982

Ökölvívás

10 éves kortól
fiúk, lányok

Sportpálya - tornaterem

Surman Zoltán
06-70/579-4124

Júl. 6–10.

Súlyemelés

1995,1996,1997ben születettek
és bárki

Sportpálya - konditerem

Balogh János
06-30/529-7934

Júl. 6–10.
18.00–20.00 óra

Ökölvívás

8 éves kortól

Ökölvívó terem

Maczik Pál
06-70/272-1731
vagy a helyszínen

Tenisz

10–100 éves
korig az elsı 20
jelentkezı

Sportpálya – teniszpályák

Varga István
06-30/830-7865

Asztalitenisz

0–99 éves

Sportpálya – tornaterem

Fiú
kézilabda

1–2. és 3–4.
osztályosok

Sportcsarnok

Lány
kézilabda

8 éves kortól

Sportcsarnok

Aug. 3–7.
10.00–12.00 óra

Lány
kosárlabda

4. osztályos
kortól

Dr. Hepp Ferenc Ált. Isk.

Aug. 3–7.
15.00–17.00 óra

Aerobik

6–20 éves

Petıfi u. 17.

Aug. 10–14.
14.00–16.00 óra

Kajak-kenu

10 éves kortól,
úszástudás!

Csónakház

Fiú
kosárlabda

1994, 1995-ben
születettek

Dr. Hepp Ferenc Ált. Isk.

Bányai Péter
06-70/774-8728

Fiú
kosárlabda

1996, 1997-ben
születettek

Dr. Hepp Ferenc Ált. Isk.

Balogh Lajos
06-30/648-5962

Fiú
kosárlabda

1998, 1999,
2000-ben
születettek

Karacs Teréz Ált. Isk.

Balogh Vilmos
06-30/480-6340

Jún. 22–26.
16.30 órától
Jún. 22–26.
Jún. 22–aug. 14.
hétfı, csüt. 16.00–18.00 óra
Jún. 29–júl. 3.
9.00–11.00 óra
Jún. 29–júl. 3.
hétfı, szerda, péntek
19.00–21.00 óra

Júl. 13–17.
9.00–11.00 óra
Júl. 20–24.
15.00–17.00 óra
Júl. 27–31.
8.30–10.00 óra
Júl. 27–31.
10.–00–11.30 óra

Aug. 10–14.
9.00–10.30; 14.30–16.00
óra
Aug. 10–14.
9.00–10.30; 14.00–15.30
óra
Aug. 10–14.

Sportág

Balogh József
06-20/316-2837
Polgár Zoltán
06/20-400-2326
vagy a helyszínen
Nagy Mátyás
06-20/986-4279
Kardos Imre
06/70-313–3481
Békési Mihály
06/20-227-8143
Bimbó Katalin
06-30/303-9022
vagy a helyszínen
Pankotai Gábor
06-30/540-1762
vagy a helyszínen
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Békés tulajdonába került a Tarhosi Zenepavilon és a hozzá tartozó összes ingatlan
Ingatlancserérıl állapodott meg Békés városa Békés Megye Önkormányzatával
Hosszú tárgyalássorozat zárult le sikerrel az elmúlt napokban, miután Békés Város
Képviselı-testülete nagy többséggel igent mondott a városunk tulajdonában lévı, de a megyei
önkormányzat által hasznosított ingatlanok tulajdonjogának mindkét fél által megnyugtató
módon történı rendezésére. A megállapodás révén megyei pályázatokból végre elkezdıdhet a
részben rossz állapotban lévı, felújításra váró ingatlanok korszerősítése.
Elızmények:
A megye közgyőlése még 2008 júniusában döntött arról, hogy tárgyalásokat kezdeményez
azon városokkal, ahol olyan megyei fenntartású intézmény mőködik, melynek tulajdonjoga nem a
megyéhez, hanem az adott városhoz tartozik. A kérdés rendezése azért vált fontossá, mert a helyi
források szőkössége miatt a tulajdonos önkormányzatok a karbantartáson túl nem tudják megoldani az
égetıen szükségessé váló felújításokat. A megyei önkormányzat Európai Uniós forrásokból fejlesztené
intézményeit, de természetese igénye, hogy saját tulajdonú ingatlanon fejlesszen.
Békés Város Önkormányzata 1995-ben már lemondott a Farkas Gyula Közoktatási
Intézmény mőködtetésérıl, mivel az üzemeltetés költségei veszteségesek voltak. Békés megye
átvette az intézmény üzemeltetését, ugyanakkor az épületek tulajdonjoga a városé maradt.
Békésnek folyamatos problémát jelentett, hogy a nagy kiterjedéső ingatlanok felújítására a
megye nem költött pénzt, városunk pedig nem tudta fedezni azt.
Mivel mindkét félnek érdeke az intézmények felújítása, tárgyalásokat kezdeményezett a
megyei önkormányzat az áldatlan állapot feloldására, a helyzet megnyugtató rendezésére.
Békés Város Képviselı-testülete hosszas elızetes egyeztetések után több ízben is foglalkozott
az ingatlanátadás lehetséges alternatíváival. Ahhoz, hogy rendezett tulajdonviszonyok jöjjenek létre,
több megoldás is kínálkozott. A megye többi városában a jogszabályok által is megengedett ingyenes
átadás történt, azaz az adott város ingyenesen átadta az intézmények tulajdonjogát a megyének, a
feladatellátással együtt. Minden települést terhelik az állam által meghatározott kötelezıen ellátandó
feladatok (pl.: ivóvíz biztosítása, útkarbantartás, stb.), de azt már helyileg döntik el, hogy ezen felül
mire van pénzük, milyen önként vállalt feladatokat látnak el, pl.: középiskolai oktatás biztosítása. Ez
azt jelentette, hogy pénzügyileg nem kellett bizonyos feladatokhoz költséget biztosítani, a megye
szabadon rendelkezhetett a tulajdonjog felett. A korábbi tárgyalások során minden település ezt a
megoldást választotta.
Békés Város Képviselı-testületének döntése:
Békés városa cserét ajánlott a megyei önkormányzatnak: ingatlanért-ingatlant, tulajdonjogérttulajdonjogot kért. Az eredeti csere ügyletet valamelyest „felülírták” a jogszabályok, melyek
kimondják, hogy egy ingatlancsere csak értékarányosan történhet, azaz amit ad, és amit kap a
település, ugyanannyit kell hogy érjen.
A hivatalos értékbecslés után nyilvánvalóvá vált, hogy nem lehet értékarányosan elcserélni
minden kért ingatlant, mert a megyei önkormányzat nem rendelkezik annyi, és olyan jellegő
ingatlannal Békésen, ami fedezni tudná az általuk kért ingatlanok értékét. A város vezetése komoly
jogi egyeztetések után végül egy kétlépcsıs megoldást választott. A Békés által a megyétıl elkért
ingatlanokért cserébe átadott egyes – a megye által kért – ingatlanokat, míg a megye által kért
többi ingatlan tulajdonjogát a többi településhez hasonlóan feladattal együtt adta át. Békés
Város Képviselı-testülete májusi ülésén nagy többség mellett megszavazta a végleges
megállapodást, melynek részleteit az alábbi táblázatok foglalják össze:
Folytatás a 6. oldalon
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Békés tulajdonába került a Tarhosi Zenepavilon, és a hozzá tartozó összes ingatlan
Ingatlancserérıl állapodott meg Békés városa Békés Megye Önkormányzatával
Folytatás az 5. oldalról
Az ingatlan csere ügyletbe bevont ingatlanok köre:
Békés Város Önkormányzata által
csere keretében átadott ingatlanok
Ingatlan
Település
megnevezés
Megjegyzés
Békés
feladat ellátási
tanmőhely
(ipartelep)
kötelezettséggel
Szarvasi út 44.
Békés
feladat ellátási
középiskola
Vásárszél u.
kötelezettséggel
Békés
feladat ellátási
iskola
Szánthó A. u. kötelezettséggel
8.
Békés
feladat ellátási
kollégium
Szánthó A. u. kötelezettséggel
10.

Békés Megye Önkormányzata által
városunknak csere keretében átadott ingatlanok
Ingatlan
Település
megnevezés
Megjegyzés
Tarhos
lakások lakottan
A volt
gyógypedagógiai
intézet területén
található
valamennyi
ingatlan:
gyermekotthon,
gazdasági épülettel
14 db lakással,
úttal,
kastély,
konyha ebédlı, 2
szolgálati lakással
Tarhos
Zenepavilon
Tarhos
Közpark, utakkal, lakás lakottan
lakással
Tarhos
erdı
Békés
4 db lakás
lakottan

Városunk a csere-ügylettel 5.504.000 összeggel nagyobb értékő ingatlant kap
Nem fért a csere-ügylet körébe, így térítésmentesen, feladat ellátási kötelezettséggel átadja
Békés városa a Hızsı u. 39. szám alatti belterületi középiskolát a hozzá tartozó belterületi gazdasági
épülettel, udvarral, és a Farkas Gyula u. 2. szám alatti Hajnal István Idısek Otthonát is.
Az átadott ingatlanokon a megállapodás alapján a megye fejleszteni kíván, így bár a
tulajdonjog átadásra került, az épület Békésen marad, és végre megvalósulhat a régóta esedékes
felújítás is, mely hozzájárul békési munkahelyek megtartásához, létesítéséhez. Az ingyenes
átadás addig a határnapig szól, amíg a megye a jelenleg is mővelt kötelezı feladatait ellátja,
ellenkezı esetben 30 napon belül visszaadja azt Békésnek. A tarhosi ingatlan hasznosítására
Békés városának több elképzelése is van, jelenleg is tárgyalásokat folytat a hasznosításra!

Rövid hírek
Békés Város Képviselı-testületének üléseirıl
Kiegyensúlyozottan gazdálkodott 2008-ban a Kézilabda Kft.
Kiegyensúlyozott gazdálkodás jellemezte 2008-ban a Békési Férfi Kézilabda Kft-t. Errıl
számolt be Krizsán Miklós könyvvizsgáló a testület májusi ülésén. A 100 %-ban önkormányzati
tulajdonú Kft. számviteli törvény szerinti beszámolójának elfogadása Békés Város Képviselı-testülete
hatáskörébe tartozik. Legfeltőnıbb elmozdulás a személyi jellegő kifizetéseknél történt. Az elmúlt
idıszakhoz képest jelentısen, több mint 20 millió forinttal visszafogta ezen kiadásait a Kft.
ügyvezetıje, így 2008-as mérlegét 2,148 millió forint plusszal zárta. Folytatás a 7. oldalon
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Rövid hírek
Békés Város Képviselı-testületének üléseirıl
Folytatás a 6. oldalról
A tervezett módon teljesült városunk 2008. évi költségvetése
Minden évben képviselı-testület elé kerül városunk elızı évi gazdálkodásának teljesülése. Az áprilisi
testületi ülésen idén is megtárgyalták a képviselık a 2008. évi költségvetés zárszámadását. A jelen lévı Krizsán
Miklós könyvvizsgáló a helyszínen elmondta, hogy más városokkal ellentétben Békésen kiegyensúlyozott a
költségvetés. A számok mögött pedig tükrözıdik mindaz a rengeteg esemény, melybıl összeáll egy város élete.
A pénzforgalmi adatokból és a vagyoni helyzet értékelésébıl megállapítható, hogy a 2008. évi
költségvetés tejesítése az elvárásoknak megfelelıen, és az elızı évekhez viszonyítva kedvezıbben alakult. A
bevételek és kiadások egyensúlyának megırzésében jelentıs szerepet játszott a kötvényforrás kezelésébıl
származó, tervezettnél magasabb kamatbevétel és a realizált árfolyamnyereség. A nyertes pályázatok
megvalósulásának áthúzódása 2009. évre (szennyvíz, ivóvíz, útaszfaltozások stb.) szintén javították az
önkormányzat pénzügyi egyensúlyi helyzetét, de éppen ezek a 2009. évre áthúzódó beruházások jelentıs terhet
rónak majd a 2009. évi költségvetésre. Ennek érdekében a szükséges forrás bevonásra 2009-ben már lépéseket
tett a képviselı-testület.
Trianon emlékmő kerülhet a Honfoglalás térre
Békés Város Képviselı-testületéhez kérelemmel fordult három békési civil szervezet melyben
kezdeményezték a Honfoglalás téren Trianon emlékmő és történelmi kettıs kereszt felállítását. A kereszt a XIX.
Nemzetközi Csuta Mővésztelep ajándékozná a városnak.
A Békési Városvédı és Szépítı Egyesület, a Békés Mővészetéért Alapítvány és a Keresztény
Értelmiségiek Szövetsége helyi szervezete nem kért anyagi hozzájárulást az emlékmő felállításához, azt civil
összefogás útján tervezték megoldani, amire már érkezett is felajánlás. A testület áprilisban tárgyalta elsı ízben
a beadványt, és egyetértve a benne foglaltakkal kérték a kezdeményezıket, hogy részletes terveket nyújtsanak
be. A grémium következı havi ülésén már konkrét látványtervet vitathattak meg a képviselık, kikérve a városi
fıépítész szakmai véleményét is. A testület szinte egyhangúan támogatta az emlékmő több ütemben történı
megvalósítását azzal, hogy egy szakmai bizottság elızetesen zsőrizze le az alkotásokat.
A Honfoglalás téren kialakításra kerülı emlékpark mindezek alapján a következıképpen nézne ki:
Az emlékmő egy félbehasított kıgömb síkjára rögzített színes kılapok segítségével a történelmi
Magyarországot jelenítené meg, az 1920. június 4-én aláírt trianoni békeszerzıdés következtében elcsatolt
területek különbözı színekkel történı ábrázolásával.
A téren Farkas László és Orosz Gergı alkotómővészek közös, „Történelmi kettıs kereszt” címő mővészeti
alkotása is elhelyezésre kerülne. Néhány képviselı felvetette, hogy az önkormányzat anyagilag is járuljon hozzá
a költségekhez.
Új eszközökkel bıvülhet a Békési Uszoda
Békés Város Képviselı-testülete elfogadta a Békési Uszoda fejlesztésével kapcsolatos egyes pótmunkák
költségeit. A készülı Békési Uszoda megvalósítása során felmerült, hogy az építkezés során megoldható lenne
esetleges késıbbi fejlesztések elıkészítéseként olyan elemek beépítése melyek most még nem járnak bontással.
Ilyenek például egy késıbbi élményfürdı kialakításához szükséges csövek. A bruttó 6,0 millió forint költség
fedezete a Vállalkozói Alap kerete lehet, a munkálatok megvalósítására közbeszerzési eljárást ír ki a
polgármesteri hivatal.
Újra kiírják az iskolafejlesztés közbeszerzési eljárását
A 4709 m2 alapterülető Dr. Hepp Ferenc Tagintézmény felújítására korábban közbeszerzési eljárást írt
ki a polgármesteri hivatal, mely eredménytelenül zárult. A projekt kellı ütemben halad, így semmilyen
késedelem nem hátráltatja a megvalósítást.
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Kerékpáros Napot szervezett a város a Békés-Murony kerékpárút átadására
A szakértık méltatták az országban egyedülálló békési fejlesztéső kerékpártárolót
Ünnepélyes keretek között, szakmai kerekasztal-beszélgetés, és azt követıen
kerékpártúra keretében adták át városunkban a felújított 4644. sz. közút belterületi szakaszát,
és a Békés-Murony közti kerékpárút megépült, I. ütemét.
A kétszeres Kerékpárosbarát Település
cím birtokos Békés szakmai kerekasztalbeszélgetésre hívta azokat a szakembereket,
városvezetıket és politikusokat, akiknek éppoly
fontos a kerékpározás, a kerékpárút-hálózat
fejlesztése, bıvítése, mint Békésnek. Izsó Gábor
polgármester köszöntıje után a megbeszélésen
mutatták be elıször a nyilvánosság elıtt a
„Békés – 2” elnevezéső egyedi fejlesztéső
kerékpártárolót.
A
Közlekedésfejlesztési
Koordinációs Központ részérıl Sztaniszláv
Tamás fıtanácsos, a Magyar Kerékpáros
Túrázók Szövetsége részérıl Székely Zsolt
elnök méltatta a fejlesztést, mely az eddig ismert
biciklitárolókkal szemben egyesít magában
minden olyan követelményt, mely ismérve lehet
Az ünnepélyes átadás pillanata (balról jobbra): Fekete Ferenc
egy jó tárolónak. Felajánlották segítségüket a
Murony polgármestere, Erdıs Norbert országgyőlési
tároló
országos
népszerősítésében
is.
képviselı, Virág Mihály a Magyar Közút Zrt. igazgatója,
Önkormányzatunk
részérıl
elhangzott,
hogy
a
Izsó Gábor Békés polgármestere, Nagy László országgyőlési
következı lépés az új fejlesztéső tároló
képviselı
levédése. A szakmai beszélgetés után a
résztvevık kerékpáron mentek tovább a hivatalos átadás ünnepségére, ahol Erdıs Norbert, Békés és
térsége országgyőlési képviselıje, alpolgármester mondott avató beszédet. A programot kerékpártúra zárta.
A mintegy kétszázötven résztvevı és a meghívott vendégek Muronyig, és vissza Békésre kerekeztek.

Festettek, takarítottak a békési lakosok
Idén is társadalmi összefogással takarítottak és festettek május 22-én és 23-án Békés lakosai. Izsó
Gábor polgármester is ecsetet ragadott, és részt vállalt a békési sportpálya kerítésének festésében.
Május 22-én a Békési Kistérségi Iskola Dr. Hepp Ferenc
Tagiskolája és az Eötvös József Tagiskola diákjai tisztították meg a
szeméttıl az iskolájuk körüli utcákat. Május 23-án a festéssel egy idıben
civil szervezetek szedték a szemetet a védett területen (a Gerlai út
mentén az Élıvíz-csatorna mellett felsı körgáti zsilip területét).
A békési sportpálya külsı kerítését valamint belsı korlátját
festették civil szervezetek, nemzetırök és egy vallási gyülekezet is az
akció során. A belsı korlátot a város színeit jelképezı kék-fehérre
festették. A szükséges eszközöket, felszereléseket, alapanyagot a
polgármesteri hivatal biztosította. Képviseltette magát a Békési
Múzeumbarátok Köre, a Cigány Szabadidıs Sport Klub, a
Mozgáskorlátozottak Békés Megyei egyesületének Békési Helyi
Csoportja, az állatvédık, a madárvédık, a nemzetırök és a Baptista
Gyülekezet.
A tervezetthez képest jóval többet tudtak teljesíteni a résztvevık.
Békés Város Polgármesteri Hivatala ezúton köszöni minden civil
szervezetnek az együttmőködést.
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BÉKÉS VÁROS
POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK
FELHÍVÁSAI
PIACFELÜGYELET

RÁGCSÁLÓIRTÁS

Békés Város Piacfelügyelete kéri a piacon vásárolni
szándékozókat, hogy
a kulturált vásárlás érdekében a piac területére
kerékpárjaikat
(motorkerékpár, segédmotor kerékpár)
ne vigyék be,
azokat a piac körül lévı tárolókban helyezzék el!

2009. június 22–24. között

Megértésüket köszönjük!
Jeneiné Lagzi Mária (piacfelügyelı)

rágcsálóirtást végeznek a városban.
Igényeiket
a Polgármesteri Hivatal
telefonközpontjában, a
66/411-011 telefonszámon
jelezhetik
2009. június 19–ig.

PARLAGFŐ-MENTESÍTÉS
Idei évben is megrendezésre kerül június 22–28. között a
parlagfő-mentesítési akció, amit az ÁNTSZ Békési Kistérségi
Intézete és Békés Város Önkormányzata közösen szervez a város
teljes területén.
Az akció lényege: a kihúzott parlagfüvet gyökerestıl, 50 dbos kötegekben kell eljuttatni az akció idején, hétfıtıl-vasárnapig
6.00–18.00-ig a polgármesteri hivatal közmunkásokat foglalkoztató
telephelyének portájára, ami helyileg a Vízmő-telep Törökvész utca
felıli bejáratánál található. A helyszínen minden résztvevı egy
cserép egynyári virágot kap ajándékba!
Négy kategóriában a legjobbakat értékes nyereménnyel
díjazzuk. (Gyermek, felnıtt, család valamint civil szervezet
kategóriában.)
Az ünnepélyes díjátadásra a Madzagfalvi Napok rendezvénysorozat
Parlagfő
keretében kerül sor.
Minden lelkes, tevékeny résztvevıt szívesen várnak a szervezık!
Az akcióval kapcsolatban a Polgármesteri Hivatal Mőszaki Osztályán, Ilyés Péter
környezetvédelmi referensnél lehet érdeklıdni személyesen vagy a 411–011/140-es melléken.

BÉKÉS VÁROS FİÉPÍTÉSZÉNEK
TÁJÉKOZTATÓJA
A közelmúltban Békés Város Képviselı-testülete módosította városunk Településrendezési
Terveit, melynek lezárult az egyeztetési eljárása. Az elkészült településrendezési eszközök 2009.
május 10-én kifüggesztésre kerültek Békés Város Polgármesteri Hivatalának Mőszaki Osztályán.
A településrendezési eszközök elfogadásuk és jóváhagyásuk elıtt 2009. június 15-ig
tekinthetık meg. Az érintettek a közzététel ideje alatt az elkészült településrendezési eszközökkel
kapcsolatban észrevételt tehetnek.
Csökmei László Erik (városi fıépítész)
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BÉKÉSI ÉLET
60 éves a Békés Városi Könyvtár
2004-ben a Nemzeti Kulturális
Örökség
Minisztériuma
a
„Könyvtárpártoló
önkormányzat”
címet adományozta Békés városának
kultúrabarát tevékenységéért.
1949-ben alakult meg az olvasókörök
összevonásával – a megyében az elsık
között – a békési Népkönyvtár. A
könyvtári dokumentumok száma ekkor
1573 db volt. Helytörténeti források
jelentısebb
győjteményekként
megemlítik
Szegedi
Kis
István
reformátor 200 kötetes könyvtárát
1552-bıl, valamint a békési református
gimnázium 300 kötetes tanári és 80
kötetes ifjúsági könyvtárát 1865-bıl.
Az elsı olvasókör, a Magyar
Olvasótársaság Hajnal Ábel professzor
kezdeményezésére jött létre 1840-ben.
A nyilvántartott olvasókörök
száma megközelítette a negyvenet, míg az engedéllyel nem rendelkezı
zugolvasókörök száma is 10-20 között volt. 1963-tól gyermekkönyvtári részleg
is mőködik a könyvtáron belül. Amikor Békés 1973-ban visszakapta a városi
rangot, a könyvtár a Békési járás megszőnésétıl, 1975-tıl Városi Könyvtárként
mőködik. A felújított, 274 m2 alapterületőre bıvült könyvtár átadására 1977.
november 25-én került sor.
A jelenleg több mint 76.000 dokumentummal rendelkezı, 60 éves könyvtár
szeretettel ajánlja az olvasók és a könyvtárlátogatók figyelmébe az évforduló
alkalmából kiírt pályázatokat.

RAJZPÁLYÁZAT
Az évforduló alkalmából a Békés Városi Könyvtár
rajzpályázatot hirdet általános iskolások részére

„AZ ÉN KÖNYVTÁRAM”
címmel.
Könyvtárral, könyvekkel kapcsolatos élmények ábrázolását várják
A/4 vagy A/3 méretben, bármilyen technikával.

A rajzpályázatok beadási határideje: 2009. június 5.
(A Gyermekkönyvtárban)
A rajzokat 2009. októberében a Könyvtári Napokon kiállítjuk, a legjobb
alkotásokat tárgyjutalomban részesítjük. Szorgalmatokat emléklappal
jutalmazzuk.
„Alkotásaitokat szeretettel várják a gyermekkönyvtárosok.”
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BÉKÉSI ÉLET
60 éves a Békés Városi Könyvtár
KIÁLLÍTÁS A RÉGI RELIKVIÁKBÓL
A Békés Városi Könyvtár és a Békési Könyvtárért Alapítvány az évforduló
alkalmából

2009 ıszén kiállítást rendez
a könyvtárral kapcsolatos régi relikviákból.
Az anyaggyőjtéshez kérjük a város lakosainak, a könyvtár hajdani és mai
olvasóinak segítségét. Várunk olyan régi dokumentumokat és tárgyakat, amelyek
kapcsolódnak a könyvekhez és a könyvtárhoz.
Győjtendı dokumentumok: olvasóköri emlékek, fényképek, kiadványok,
könyvjelzık, olvasójegyek, oklevelek, felszólítók és egyéb emlékek.
A leglelkesebb győjtık tárgyjutalomban részesülnek.

Határidı: 2009. augusztus 15.
Kiállítás és eredményhirdetés: 2009. október.
A győjtött anyag leadható a könyvtárban nyitvatartási idı alatt.
A dokumentumokat a kiállítás bezárása után visszakapják a tulajdonosok.

IRODALMI
PÁLYÁZAT
A Békési Könyvtárért
Alapítvány és a Békés Városi
Könyvtár

irodalmi pályázatot
hirdet
az évforduló tiszteletére
középiskolások és felnıttek
számára.
Várjuk komoly, humoros és
érdeklıdésre számot tartó
események, történetek leírását!

A Békés Járási Könyvtár egykori bejárata

Téma: A könyvtárral kapcsolatos emlékek, élmények leírása.
A kiírók a pályamőveket szakértık bevonásával értékelik.
Díjazás: A legjobb munkák tárgyjutalomban részesülnek.

Beérkezési határidı: 2009. augusztus 1.
Eredményhirdetés: 2009. október.
Az összeállítás
a Békés Városi Könyvtár igazgatónıje,
Erdısné Sági Mária hozzájárulásával készült.
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