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Frissen ültetett virágok fogadják a Békéscsaba felől érkezőket.

Városunk főteréről elmondható, hogy
a megye egyik legszebb történelmi épületegyüttesét páratlanul különös és ápolt
park teszi nagyon egyedivé. Sajátos, hogy
a város szerkezetének kialakításában a
természeti tényezőknek, elsősorban a
víznek nagyobb szerep jutott, mint a mérnöki munkának, melynek következménye
a kanyarulatos utcahálózat, zegzugos térszerkezet, a víz máig domináns jelenléte.
Kertészeti szempontból a belváros a
legfontosabb terület, hiszen jórészt ide
koncentrálódik a gyalogos és kerékpáros
forgalom, ugyanakkor a város átmenő forgalma a közszolgáltatások által jelentős.
A zöldfelületek kialakításakor az adott
tér funkcióját és növényzetének összetételét, várostűrő képességét is szem előtt
kell tartani. Különös figyelmet és felelősséget jelent a kertész számára az építészeti és természeti környezet harmóniájának
megteremtése és folyamatos fenntartása.
Elmondható, hogy Békés városa sok
energiát áldoz a reprezentatív városi terek esztétikájának fenntartására. A Széchenyi-tér, Liget, fürdő és a Dánfoki
Üdülőközpont olyan frekventált helyek,
amelyek az idegenforgalmi vonzerő
szempontjából is meghatározóak.
2015. évben mintegy 1000 m2 felületű
virágágyásba több mint 15.000 virágpa-

lánta, ezen belül 23 egynyári növényfaj
40 fajtája került kiültetésre az elmúlt
napokban. A virágágyások önmagukban
nem, környezetükkel összhangban jelentenek igazi díszértéket.
A szépen ápolt gyep, gondozott szegélyek, a hagymás és lágyszárú évelők, továbbá az esztétikus formákban pompázó
cserjék és fák együttese adja az élményt.
A város lakossága megszokta, ezért természetesnek veszi a szépet, pedig azért,
hogy az díszítőértékkel bírjon késő őszig,
nagyon sokat kell tenni. Szakemberek a siker érdekében nap-mint nap öntöznek, tápoldatoznak, gyomlálnak, nyírnak, sajnos
időnként a vandálok pusztítását tüntetik el.
Nem kizárólag szabadföldi virágágyások díszítik a várost, a főtér villanyoszlopain elhelyezett 100 db virágedény, a
városháza ablakpárkányain lévő 25 virágláda is fokozza az esztétikai élményt.
Hisszük, hogy közösségi összefogás
szükséges a szép városkép fenntartásához. A lopások megakadályozása, vandálok pusztításának kiküszöbölése a
rendőrség és polgárőrség, továbbá minden jóérzésű polgár feladata. Tegyünk
meg mindent, hogy városunk az előttünk
álló időszakban szemet gyönyörködtető
legyen, becsüljük egymás munkáját, legyen közös élmény a szép!
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2015. május

ketosz közgyűlés

Az elnökség folytatódik: a KETOSZ
elnökeként a szervezet éves közgyűlésén ismételten megválasztásra került
Izsó Gábor Békés város polgármestere
2015. május 7-én Tata város Önkormányzati Hivatalában a Kerékpáros Települések Országos Szövetsége (KETOSZ) éves közgyűlésének
tisztségviselői választásán Izsó Gábor
Békés város polgármestere ismételten
elnökként megválasztásra került, a
korábbi elnökségi tagokkal Szarvas és
Tata településekkel egyetemben.
A Közgyűlés programja szerint a
polgármesteri és KETOSZ Elnöki
üdvözlést követően a tisztségviselők
megválasztását és a napirend elfogadását az elnökségi beszámoló, az előző évi tevékenységekről és pénzügyi
helyzetről szóló beszámoló követte.
Felügyelő Bizottsági jelentés, vala-

mint a 2015. évi tevékenység és pénzügyi terv ismertetése majd elfogadása
után, a határozati javaslatok megvitatásával és elfogadásával zárult a közgyűlés, amelyet egy rövid látogatás követett a tatai Ökoturisztikai Központban.
A sajtótájékoztató kapcsán elhangzott, hogy a korábbi taglétszám 21-ről
23-ra bővül az idei évben, ugyanis a
közgyűlés a tagjai közé választotta
Nagykanizsa és Sándorfalva településeket. A KETOSZ munkájának
segítése érdekében pártoló tagként
együttműködési megállapodás került
aláírásra Békés Megyei Polgárőrök
Szövetségével, a Közlekedési Koordinációs Központtal és a közel jövőben
további pártoló tagok együttműködésének előkészítése is folyamatban van
a Körösök Völgye Natúrpark Egyesülettel, KTI Közlekedéstudományi

Civil támogatás

Békés Város Önkormányzata pályázatot hirdet a békési székhelyű, Békésen
tagszervezettel rendelkező, a városban működő civil szervezetek számára vissza
nem térítendő támogatás igénylésére.
A támogatás célja:
– a működéshez szükséges költségek támogatása,
– a szervezet tevékenységi köréhez kapcsolódó programok, rendezvények költségeinek támogatása,
– más pályáztató szervezethez benyújtott pályázat önrészének biztosítása
A pályázat feltételeit tartalmazó felhívás, továbbá a pályázat benyújtásának
űrlapjai Békés város honlapján letölthető formában megtalálhatók. A Civil Szervezetek Háza szükség esetén a kitöltésben is segítséget nyújt.
A benyújtási határidő: 2015. június 01. 12.00 óráig történő beérkezés. Legkésőbb eddig az időpontig el kell számolnia a tavalyi felhasználással minden olyan
szervezetnek, amelyik a 2014. évben támogatást kapott.
Bővebb információ a www.bekesvaros.hu internetes honlapon található.

Intézettel, melynek „Élet úton” programjához csatlakozni kíván.
A szervezet tagjainak mozgósításával az idei évben meg kívánja erősíteni a Körösök Völgye Útőri Szolgálat
hálózatát, a mintarendszer és a példa
értékű szakmai munka minél szélesebb körben történő elterjesztését tanulmányok, kiadványok, segítségével.
A kerékpáros létesítményekkel bíró
települések pozitív gyakorlatának
népszerűsítésével fel szeretné hívni
a figyelmet a biztonságos kerékpáros
közlekedés megvalósítására a további
települések csatlakozásának elősegítése érdekében. Fontos feladatnak
tartja a kerékpárlopások elleni tevékenységet, új nemzetközi kerékpáros
nyomvonalak kialakítását a K-Ny-i
irányban, továbbá a kerékpárosbarát
szolgáltatók támogatását is szorgalmazni kívánja.
A szövetség tevékenysége több aspektus alapján is jelentős előnyöket
jelent Békés városának, többek között településfejlesztési, környezet- és
egészségvédelmi, valamint turisztikai
szempontból is.
Békés ismételt megtisztelő, elnökségi tagsága kiemelt fontossággal bír, hiszen a megválasztással további fejlesztési programok megvalósítását szolgáló,
szemléletformáló kezdeményezésekkel
szorgalmazhatja a települések közt
létrejövő, kerékpározás témáját érintő
együttműködések számának növelését,
a kerékpáros közlekedés és turizmus
népszerűsítését, valamint a kerékpározáshoz kapcsolódó infrastrukturális
fejlesztések elősegítését.
Kerékpárosbarát településként – a
szövetkezet alapcéljaival összhangban – fontosnak tartja a helyi Kerékpáros barát munkahelyek számának
és elismertségének növelését, az aktív részvételt más önkormányzatok
kerékpáros irányultságú munkájának
támogatásában, a Békésen is fellelhető
legjobb gyakorlatok minél több fórumon, közösségi hálón történő átadásával, ismertetésével, szakmai közösség
kialakításával.
Bővebb információ a www.ketosz.
hu internetes honlapon található
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Helyi Ízek Kavalkádja
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Szerelmes földrajz Sebestyén Mártával

A Békési Piacfelügyelet hagyományteremtő szándékkal rendezi meg
2015. június 5-én a Helyi Ízek Kavalkádját. Jeneiné Lagzi Mária szervező
szerint egy olyan városban, ahol a helyi piac mindig több, mint egyszerű
árusítóhely, közösségi térként is funkcionál, markánsabban meg kell jeleníteni helyi értékeinket.

Sebestyén Márta Kossuth-díjas művésznőt vezette körbe Békésen Izsó Gábor.

Városunk vendége volt a napokban
Sebestyén Márta Kossuth- és más
rangos díjakkal kitüntetett művésznő.
A Duna TV-n futó népszerű műsor
nevét Szabó Zoltán szociográfustól
kölcsönözte. A kéthetente jelentkező
adás vendégei a művészet, közélet,
politika vagy tudomány jeles képA komoly mezőgazdasági hagyományokkal rendelkező város termékskálája igen változatos, amit remélhetőleg a vásár hűen reprezentál. Zöldség,
gyümölcs, füstölt hústermékek, méz,
biotermékek, tej és tejtermékek, feldolgozott gyümölcslevek lesznek nemcsak
kóstolhatóak, hanem egyben megvásárolhatóak is. Természetesen bemutatkoznak a Start Munkaprogramban helyi
alapanyagból készült termékek is.
Reméljük, hogy a Helyi Ízek Kavalkádja sikeres lesz, befolyással bír a
vásárlói szokások megváltoztatására,
a hazai és helyi élelmiszerek keresletét
élénkíti. Várunk minden érdeklődőt!

viselői, akik az általuk kiválasztott
„szerelmes” tájon keresztül vallanak
a szülőföldhöz való kötődésükről,
múltjukról, hozzák közelebb a nézőhöz életük kedves és meghatározó
helyszíneit. A művésznőt május 14én egész napos forgatásra Izsó Gábor
polgármester úr kísérte el.

Új Elnök a Hétkrajcár Egyesület élén
A napokban tartotta elnökségi és
tisztújító közgyűlését a Hétkrajcár
Egyesület. A rászoruló, hátrányos
helyzetű gyermekek, fiatalok támogatására, segítésére létrejött szervezet
2014 óta működik egyesületi formában, de karitatív tevékenységét már
2011 óta végzi. A szervezet 2011 és
2014 között több mint 21 ezer adag
melegételt osztott ki az iskola időszak
alatti hétvégeken az arra rászorulóknak.
A most megtartott tisztújító közgyűlésen az egyesületi tagok új elnököt választottak Nagyné Hidvégi
Mária személyében. A megválasztott
vezető számára nem ismeretlen a feladat, hiszen korábbi munkája során

ifjúságvédelemért felelős feladatokat
látott el, jelenleg pedig a Dr. Hepp
Ferenc Általános Iskola és Alapfokú
Művészeti Iskola intézményvezetőhelyettese. Az egyesület közgyűlése
új taggal a Bayal Szolgáltató Kft. belépésével tizenegyre bővült.
Békésen a Hétkrajcár Egyesület
mellett az önkormányzat is segíti a
rászoruló gyerekeket. A napokban
pályázatot nyújtott be a városvezetés
gyermekszegénység elleni program
keretében nyári étkeztetés biztosítása
támogatására. A pályázaton elnyerhető összeg 7.744.000 forint. A pályázat
támogatottsága esetén a nyári szünidőben napi egyszeri meleg ebédet
kapnak a rászoruló gyerekek.
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Elkészült Békés Város
Gazdasági Programja
Az áprilisi Képviselő-testületi ülés napirendjén élénk
vitát váltott ki Békés Város Gazdasági Programja. Jogszabály kötelezi a települési önkormányzatokat, hogy fogadjanak el olyan középtávra szóló gazdaságfejlesztési tervet,
mely kiinduló alapja lehet a későbbi fejlesztéseknek.
Tulajdonképpen egy átfogó helyzetelemzés, mellette a
lehetőségek feltárása, kitörési irányok megfogalmazása is
megtörténik. A program felsorolásszerűen bemutatja az
eddig megvalósult beruházásokat, meglévő adottságokat
és gyengeségeket, majd vázolja a fejlesztési elképzeléseket.
Természetes, ha egy város életét meghatározó elképzeléscsomag élénk vitát gerjeszt, különösen a képviselők körében, hiszen városunk jövőjéről van szó. Az sem baj, ha
a politikai paletta szereplői másként látják a lehetőségeket,
kitörési pontokat.
Abban talán konszenzus mutatkozik, hogy az adottságok, mint a tiszta környezet, a folyók adta turisztikai és
idegenforgalmi lehetőségek, a mezőgazdaság és rá épülő
élelmiszeripar, a máig élő kézműves hagyományok, a város néprajzi sokszínűsége olyan értékek, melyekre részben
alapozható a jövő fejlesztéspolitikája.
Nagyon fontos, hogy a célok világosak, realitásokon
nyugvók legyenek. A tervezés során is pontosan kell ismerni a nemzeti és az Európai Uniós fejlesztéspolitika irányait is, hiszen a finanszírozás jórészt pályázati projektek
útján realizálódik. Fő cél természetesen a munkahelyteremtés és az elvándorlás csökkentése. A program céljainak
megvalósítása pályázatok által finanszírozható, viszont a
saját forrás biztosítása az önkormányzat megtakarításaiból
és a komoly vitát kavart építményadóból történik.
Világosan kell látni, hogy egy középtávú programnak
inkább keretjellegűnek kell lennie, a lehetőségeket kell feltárnia. Konkretizálni az egyes fejlesztési projektek előtt
szükséges, mely természetesen a Képviselő-testület hatásköre volt eddig, és marad a jövőben is.
Bővebb információ a www.bekesvaros.hu internetes
honlapon található.

Apró figyelmesség
A város szépítésében résztvevő közmunkások tevékenységét fontosnak és elismerésre méltónak tartja a városvezetés. 2015. május 5-én délután a munka befejeztével a
Városháza kistermébe invitált 23 Start-munkaprogramban
résztvevő békési közmunkást, ahol szerény vendéglátás
közepette kötetlen formában beszélgetett velük a polgármester, egyben megköszönte kimagasló és precíz munkájukat a virágok kiültetéséért.

2015. május

Híd, ami összeköt

A Jámbor utcai híd felújítása zajlik.

Az Ibrányt és a Décseri-kerti városrészt összekötő Jámbor utcai hídnál zajlanak május hónapban a munkálatok.
A híd és a Szőlő utca között számos baleset történt főként esős időben a keskeny, csúszós járda és földút miatt.
Az érintett szakaszon erős alappal bíró, aszfaltozott járda
épül. A költségvetésben a beruházásra 2 millió forintot
különített el az önkormányzat.

Játszótér nyitva tartás

A nyári időszámítás szerint reggel 7 órától este 8 óráig, július 1. és augusztus 31-e között pedig 20.30-ig tart
nyitva a Fáy utcai játszótér.
Felhívjuk a tisztelt lakosság figyelmét, hogy a nyitvatartási időn túl a játszótérre bemenni, ott tartózkodni
tilos.
A jövőben kamera kerül kiépítésre a játszótéren, de
amennyiben rongálást észlelne a játszótér területén, kérjük, értesítsék a Békési Polgárőrséget a 66/643-427-es
telefonszámon vagy hívják a rendőrséget.
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Felhívás!
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Pályázati felhívás!

A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 11§ (1.)
bekezdése, valamint Békés Város Képviselő-testületének az építményadóról szóló 32/2014 (XI.24.)
önkormányzati rendelet 1 §.-a alapján adóköteles az
önkormányzat illetékességi területén lévő építmények közül a lakás és a nem lakás céljára szolgáló
épület, épületrész.

Ezúton felhívjuk ismételten a Tisztelt
Lakosság figyelmét, hogy lakáscélú
építmények utáni építményadó
bevallási határideje
2015. július 31.
Amennyiben a bevallás kitöltése gondot, problémát jelent, úgy ügyfélfogadási időben készséggel
állunk rendelkezésére telefonon vagy személyesen
az alábbi elérhetőségeken.
Békési Polgármesteri Hivatal
5630 Békés, Petőfi u. 2. (25,26,27-es iroda)
Telefonszám: (66) 411-011

Javuló közbiztonság!

A Közép-Békési Területfejlesztési Önkormányzati Társulás munkaszervezete pályázati felhívást tesz
közzé.
Pályázat célja: Ó-Fehér Körös projekthez kapcsolódó
turisztikai adottságok számbavétele, a projekt megvalósításának hatásai Gyula-Békéscsaba-Békés városok idegenforgalmára. Várjuk javaslatukat a fejlesztés hasznosulása és megtérülése vonatkozásában is.
Jelentkezők köre: idegenforgalom, turizmus vagy
marketing területen felsőfokú tanulmányokat folytató fiatalok. A Gyulát, Békéscsabát és Békést összekötő
Élővíz csatorna (volt Fehér-Körös) rehabilitációjában és
fejlesztésében olyan lehetőség rejlik, mely a három város
idegenforgalmi potenciálját hosszú távon meghatározhatja. Az Európai Uniós pályázati lehetőségek megjelenése előtt célszerű a fejlesztéssel kapcsolatos hatástanulmányok elkészítése.
A lehetőségek számbavétele mellett a fejlesztés várható hatásait elemezni, összevetni már működő hazai esetleg nemzetközi modellekkel.
A beérkező tanulmányokat szakemberekből álló zsűri
értékeli, egyben jutalmazza.
I.díj: 50.000 Ft + szállás két fő részére Gyulán
II.díj: 4 nap szállás 2 fő részére Békésen + ingyenes vízitúra vezetés a Kettős-Körösön
III.díj: 2 fő részére belépő a Kolbászfesztiválra

Békés városában a közbiztonság érzete eddig is kiemelkedően jó volt, ehhez hozzájárul a Belügyminisztérium
100%-os támogatása, így közel 3,5 millió forintos beruházással, nyolc kamera került telepítésre.
A Széchenyi tér és a Múzeum köznél kettő, a Fáy András u. és a Piac térnél három kamera, a Malom utca-Petőfi
utca, a Rákóczi út és a Szánthó Albert utca és a Jantyik
emlékműnél egy-egy kamera került kihelyezésre.

Pályázathoz szükséges háttéranyagokat és egyéb információkat a KBC munkaszervezete ad. Bővebb információ
Gulyás Péter munkaszervezet-vezetőnél kérhető, illetve a
www.kozepbekes.hu internetes honlapon.
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XXXIX. BÉKÉS-TARHOSI ZENEI NAPOK
2015. június 20 – július 5.
Békés Városi Kecskeméti Gábor Kulturális, Sport és Turisztikai Központ

Június 19. péntek
8.00 Bétazen beharangozója a békési Piac téren
Közremûködik a Békés Városi Ifjúsági
Fúvószenekar Bagoly László vezényletével

Június 20. szombat
19.00 A Békés Megyei Szimfonikus Zenekar
nyitóhangversenye a kulturális központ
színháztermében
Közremûködik: Nagy Ivett hegedûmûvész
Vezényel: Gál Tamás Liszt-díjas karmester

Június 30. kedd
19.00 Daniel Steer Brass rézfúvós kamarazenekar
elôadása – reneszánsztól a jazzig
Helyszín: kulturális központ, Békés

Július 1. szerda

17.00 Talamba Ütôegyüttes elôadása családoknak
a kulturális központban

19.00 Nyáresti kamaravarázs – a Szegedi
Tudományegyetem Zenemûvészeti Karán
oktató, Artisjus-díjas mûvészek elôadói estje
a kulturális központban
Közremûködik:
dr. Varga Laura fuvolán
Vizsolyi Lívia fagotton
Klebniczki György zongorán

Június 22. hétfô

Július 2. csütörtök

19.00 Somogyi-Tóth Dániel orgonamûvész,
a Kodály Filharmónia Debrecen
igazgató-mûvészeti vezetôjének, valamint
Csôsz János, a Kodály Filharmónia
trombitamûvészének hangversenye a békési
református templomban

19.00 Cselló-Expressz a Békési Galériában

Június 21. vasárnap

Június 23. kedd
17.00 Kürtös Találkozó záróhangversenye
a kulturális központban

Június 24. szerda
18.00 Berecz András népdalénekes, mesemondó
elôadása a kulturális központban

Június 25. csütörtök
18.00 „Békési táncképek” címmel Apáti-Nagy Lajos
és Gazsó János fényképészek kiállításának
megnyitója a kulturális központban
18.30 „20 év Suttyomba” – lemezbemutató koncert
a kulturális központban

Június 26. péntek
10.00 Magvetés Református Konferencia
a békési református templomban
18.00 A 10 éves Belencéres Néptáncegyüttes jubileumi
gálamûsora és táncház a kulturális központban
Közremûködik: Suttyomba Zenekar

Június 27. szombat
15.00 A XXII. Nemzetközi Fuvolakurzus
záróhangversenye
a békési Szentháromság Plébániatemplomban

Június 28. vasárnap
18.00 III. Békési Fúvóstalálkozó a kulturális
központban

Július 3. péntek
18.00 Nemzetközi Vonószenekari Tábor elôadása
Gyulán, a Nádiboldogasszony
Plébániatemplomban

Július 4. szombat
16.00 Nemzetközi Vonószenekari Tábor
záróhangversenye a Békési Galériában

Július 5. vasárnap
10.30 Békés-tarhosi Zenebarátok Körének
Közgyûlése a békési zeneiskolában
15.00 XII. Békés-tarhosi Kórustalálkozó
a református templomban
Díszvendég a fesztivál fôvédnöke:
Dr. Hoppál Péter az Emberi Erôforrások
Minisztériumának kultúráért felelôs államtitkára
Mûvészeti vezetô:
Sebestyénné Farkas Ilona karnagy
Fesztiválközpont és jegyárusító hely:
Békés Városi Kecskeméti Gábor Kulturális, Sport és
Turisztikai Központ
Békés, Jantyik Mátyás u. 23-25., tel./fax: 66/411-142
www.betazen.hu, jegy@bekesikultura.hu
További jegyárusító helyek:
Filharmónia Kelet-Magyarországi Nonprofit Kft.
Békéscsaba, Andrássy u. 24–28., tel.: 06-66/442-120
Tourinform Irodák
Békéscsaba, Széchenyi u. 4., tel.: 06-66/441-261
Gyula, Kossuth L. u. 7., tel.: 06-66/561-680

Június 29. hétfô

A teljes fesztiválra bérlet váltható 7000 Ft-os egységáron.
A mûsor- és helyszínváltoztatás jogát a szervezôk minden
esetben fenntartják.

19.00 Hodozsó Norbert zongoramûvész és
Demeniv Mihály harmonika virtuóz közös
elôadói estje a kulturális központban

Bôvebb információ: www.betazen.hu

Támogatóink és partnereink:

Békés Város
Önkormányzata

Helvetia–Hungaria
Társaság
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