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BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓJA

Békés Város Önkormányzata
tisztelettel meghívja Önt

Békés
várossá nyilvánításának 

40. évfordulója alkalmából 
tartandó

Ünnepi Képviselõ-testületi 
ülésére,

2013. április 15-én,
hétfõn 15.00 órára,

a
Békés Városi Kecskeméti Gábor 
Kulturális, Sport és Turisztikai 

Központba.
(Békés, Jantyik M. u. 23–25.)

Program: 
Himnusz

Köszöntõt mond: 
Izsó Gábor, 

Békés Város polgármestere
Az ünnepi mûsorban 

közremûködnek:
–  Hajdú Andrea, a Békési 

Színjátszó Stúdió tagja
–  Békés Városi Ifjúsági Fúvós-

zenekar Bagoly László karnagy 
vezényletével

Kitüntetések átadása
Békés városért végzett

tevékeny ség elismeréséért
Szózat

A Meskete Színház vidám 
elõadása

Izsó Gábor
  polgármester

Tisztelt Békésiek, Kedves Olvasó!
Az elmúlt esztendők eseményei, 
évfordulói után ismét egy jubi-
leumi számhoz érkeztünk: 40 
éve kapta vissza Békés a váro-
si címet. Lakóhelyünk, noha 
kívül esik a klasszikus értelem-
ben vett „hadak útján”, mégis 
nagy áldozatok árán érte el 
egykor, hogy városként tekint-
senek rá. Bár úgy érzem, hogy 
azokban az időkben, amikor ez a cím nem 
díszelgett Békés neve után, akkor sem volt 
kevesebb. Hiszen azok voltak az igazi 
küzdelem évei, a fennmaradásért, az újra-
épülésért, értünk, a jelenkor polgáraiért. 
Ha létezett a múltban csapatépítés, hát 
minden bizonnyal ez volt az. Városként 
pedig új kihívások, összetettebb feladatok 
kerültek és kerülnek a lakosok és megválasz-
tott képviselőik elé. Olyan feladatok, 
melyek nek megoldására immár csakis egy 
valódi közösség vállalkozhat sikerrel. 

Békés város alkotó, küzdeni és meg-
újulni tudó közössége pedig sikerre vitte a 
város és önmaga ügyét is. Természetes, 
hogy ez az út – mint minden más helyen – 
nálunk is lejtmenetekkel és emelkedőkkel 
váltakozva haladt előre. Hiszem, hogy 
sokat tanultunk belőle. A legnagyobb, 
napjainkig ható tanulsága pedig a meg-
osztottság elkerülése. Akár a tá volabbi, 
akár a közelebbi múltat nézzük, Békés 
azokban az időszakokban fejlődött a 
legtöbbet, amikor a politikai megosz-
tottságon, a különféle egyéni érdekek 
hajszolásán sikerült felülemelkedni. A 
gyarapodást szinte megsokszorozza, a 
válságokat pedig talán elviselhetőbbé 
teszi az összefogás. Minden közösségre, 
de egy kisvárosra még inkább igaz, hogy 
az egyéni sorsok, a családok boldogulása 
elválaszthatatlan a város felemelkedésétől. 
Ez ma  különös jelentőséggel bír, hiszen 

hazánk s benne Békés is óriási 
próbatételek előtt áll. He -
lyünket keressük a megújuló 
Európában s eközben mi, 
békésiek a helyünket keressük 
újra szer veződő hazánkban is. 
Fi  gyeljünk hát egymásra, 
hiszen az emberi szót, a 
közösségi lét támogató hát-
terét semmi sem pótolhatja. 

Ez tart, ez tarthat csak fenn mindany-
nyiunkat.

Tehát sem 40, sem 400 év nem írható le 
egy város életében másképp, mint az össze-
fogás, a közösségteremtés diadalaként. 
Most tehát, amikor megállunk egy pilla-
natra e 40 éves jubileumon, Békés város 
időtlen és kortalan közössége, a min denkori 
összefogás építő, megtartó ereje előtt 
hajtok fejet.  Visszafelé tekintve a hála és a 
köszönet, előre pillantva pedig a remény 
biztató érzésével teszem ezt, bízva az 
előttünk álló, ma még az ismeretlenségbe 
burkolódzó 40 évben is. 

A világ, ha lassan is de kifelé tart a mát 
uraló gazdasági válságból. Az ezt követő 
felemelkedés nyertesei pedig azok a közös-
ségek lesznek, akiket nem kényszerítettek 
térdre a szűkösebb évek.

Békés eddig magabiztosan haladt a 
gyarapodás útján, az elmúlt évek beru há-
zá sainak nagy része már úgy született, hogy 
tekintetünket a múlt helyett a jövőre irányí-
tottuk. Ma, az EU legújabb költségvetési 
időszakának küszöbén, Magyarország 
lehetőségei sokat javultak, nagyobbak az 
elérhető források. Békés város képviselő 
testülete, civil közössége felkészülten várja 
az ehhez kötődő pályázati lehetőségeket.

Kívánom, hogy e reánk váró feladat 
teljesítése után utódaink úgy tekinthessenek 
munkánkra, mint ahogy ma mi emlékezünk 
városunk múltjára, sikereire. 
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Békés, a mi városunk
Négy évtizeddel Békés legutóbbi 
várossá nyilvánítását követően a 
település továbbra is megőrizte köz-
ponti, térségi státuszát, melyre lakói 
büszkék lehetnek. Kistérségi és 2013-
tól járási központként is funkcionáló, 
– egykor Európa legnagyobb falu-
jaként nyilvántartott – várost alkotta 
közösségünk hosszú utat tett meg ez 
idáig. Az 1973-as várossá nyilvánítást 
kísérő ünnepségről és az azt követő 
átalakulásként emlegetett időszakról 
be kell lássuk, keveset beszélünk. 
Pedig a 70-es és 80-as évek örökségei 
továbbra is szerves része hétköznap-
jainknak. 

Megkezdődtek a tömbházas öve-
zeteknek a kialakítása illetve kiépülése. 
Az Ady lakótelep megépítéséről 
1974-ben született döntés és ezzel egy 
időben átadták a Széchenyi tér 1., a Piac 
tér 1. és a Fáy 5/1. szám alatti tömböket, 
lakásokat. Ezt követően jellemzően 
minden évben sor került egy-egy tömb-
épület átadására Békésen.  Érdemes 
szót ejteni a fiatalabb és az idősebb 
korosztály számára is oly közkedvelt 
Dánfoki táborról, melynek építése 
1977-ben kezdődött meg. A békésieknek 
a táborhoz fűződő erős érzelmi 
kötődésük az elmúlt évtizedek során mit 
sem veszített erejéből. Az embereket 
örömmel töltötte el az a tudat, hogy 
2011-től újból az önkormányzat üze-
melteti tovább a létesítményt. Bár az 
1978-as földrengés igen komoly károkat 
okozott és több  lakóingatlan megsérült 

de a város ezúttal is talpra ált. Ekkor 
építették meg – békési lakosok hozzá-
járulásával – a Jantyik Mátyás utcán 
található városi kulturális központ, 
sportcsarnok és az általános iskola 
épületét alkotó hármas egységet. 

A rendszerváltást követő időszak 
újabb kihívás elé állította településünket. 
Az idő tájt a belváros minden utcája 
útalapot vagy aszfaltburkolatot kapott 
és elkezdődött a mára már 100%-osnak 
mondható szennyvízelvezetés. A priva-
ti zációval járó átszerveződés miatt 
sajnos rengeteg munkahely megszűnt, 
az ígért 44. számú főút fejlesztése a mai 
napig nem valósult meg és a vasút 
megszűnésével a város elzártsága 
tovább erősödött. 

Az életminőség javítása érdekében 
egyfajta profilváltásra volt szükség és 
az adott körülményekhez alkalmaz-
kodva, segíteni azt a közösséget, amely 
bizalmat szavazott a mindenkori 
vá rosvezetésnek. Békés, megőrizte 
egyediségét de emellett folyamatosan 
törekedett arra, hogy a kor igényeihez 
igazodva fejlődjön, átalakuljon. Példája 
ennek az újonnan felépült Békési 
Uszoda,  a Körös menti Kishajókikötő, 
a Fábián utcai Bölcsőde, az Inkubátorház 
és a felsorolás még folytatódik. Hisz ide 
sorolhatjuk a teljesen felújított Békési 
Kistérségi Járóbeteg-szakellátó köz-
pontot vagy a Dr. Hepp Ferenc Iskola 
épületét. Termálvizünk jótékony hatását 
pedig mindenki élvezheti hála a két éve 
átadott külső termálmedencének. A 

beruházásoknak köszönhetően turisz-
tikai szempontból is komoly előre 
lépések történtek és a megye névadó 
települése könnyen az erre túrázók ked-
vencévé vált. Csendes, nyugodt, de 
vadregényes természeti adottságaival a 
Kettős-Körös a vízitúrázók központja 
lett. A hatszoros Kerékpárosbarát 
Te lepülés címet elnyert Békés biz-
tonságos kerékpárút hálózatával meg-
oldottá tette a biciklivel való 
ve  szélytelen közlekedést. 

Új lendületet kapott a város mind a 
kulturális élet, mind a közösségi 
fejlesztés területén. Településünk egyre 
tisztább, virágosabb, a közbiztonság 
magasan, átlagon felülivé vált. Az új 
arculat eredményeképpen életre keltek 
erős, jól működő sport, civil szer-
vezeteink, akik segítenek abban, hogy 
lehetőleg minden békési jól érezze 
magát itthon, programokat, eseményeket 
találjon. A színvonalas, több lépcsős 
oktatási rendszernek köszönhetően 
Békésen lehetősége nyílik a fiataloknak 
akár versenyképes szakma elsajátítására 
akár felkészülni a továbbtanulásra. 
Hagyományőrző, kulturális ese mé-
nyeink tovább viszik Békés hírnevét a 
megye határain túl, de az elszármazot-
takat is hazavárjuk.  

Lehetőségeink szerények, ugyan-
akkor látnunk kell, hogy a közös munka 
milyen fejlődést eredményezett a 
múltban. Ez ad erőt valamennyiünknek 
ahhoz, hogy büszkék legyünk ered-
ményeinkre és tovább dolgozzunk 
vá rosunkért, együtt a következő nem-
zedékért.  

Belső medencetér a 2011-ben átadott Békési Kistérségi Járóbeteg-szakellátó 
komplexumban
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Nem egészen háromszáz millió 
forint uniós forrás érkezik Békésre

Békés Város Önkormányzata képvise-
letében a napokban írta alá Izsó Gábor, 
polgármester és Tárnok Lászlóné 
jegyző azt a támogatói szerződést mely 
nyomán, ebben az évben közel 
háromszázmillió forint vissza nem térí-
tendő uniós forrás érkezik Békésre.

A megítélt 288 912 300 forintból a 
város különböző turisztikai attrakciók 
és szolgáltatások fejlesztését kívánjuk 
megvalósítani. A Dél-alföldi Operatív 
Program keretében így lehetőség nyílik 
a belvárosi kerékpárút hiányzó ele-
meinek kiépítésére és a már meglévők 
korszerűsítésre, felújítására. A kerék-
párút hálózat teljessé tétele érdekében 
két szakaszon 1,8 km-en keresztül, a 
Békéscsaba felé vezető 470. sz. közút 
melletti Cseresznye utca- Csabai út 
szakaszán és a Mezőberény felé vezető 
szintén 470.sz közút melletti Táncsics 
utcán új kerékpárutakat építünk ki. A 
„Békés Bringa” elnevezésű prog-
ramban ezen felül 3,7 km-en felújítjuk 
és szabványosítjuk a már meglévő, de 
elavult bicikli utakat. A közeljövőben 
kerékpáros nyomvonal is kijelölésre 
kerül, 2,6 km-es szakaszon. Ez utóbbi a 
város központjából a népszerű dánfoki 
táborig vezetne, és egyúttal biztosítaná 
a kétkerekűvel arra járó lakosok és a 
turisták biztonságos közlekedését. 

 Kiemelt cél még a dánfoki 
üdülőterület kerékpáros hálózatba való 
bekötése. Ennek okáért kerékpáros 

pihenőhelyeket építünk bel- és 
külterületen egyaránt, valamint épül 
KRESZ pálya is. Az oktatás bázisa 
pedig a Dánfoki Ifjúsági Tábor lesz. 

Új turisztikai célú elem is található 
a projektben. Dánfokon például 
szabadtéri főzőhely is kialakításra kerül 
és jurtákkal bővül a komplexum szol-
gáltatása. Sor kerül továbbá az Ó 
Fekete-Körös híd restaurálására is 
melynek maradványaira még 2010-ben 
bukkantak a felújítási munkálatokat 
végző szakemberek. 

A pályázat soron következő feladata 
a projektmenedzsment és a köz-
beszerzési szakértő kiválasztása. A 
projekt rendkívül kedvező pályázati 
feltételeket teremt, hiszen száz száza-
lékos támogatottságú, így önerőt nem 
igényel a város költségvetéséből. 

FELHÍVÁS!
Az elmúlt évek sikeres nagytakarítási 
akcióinak mintájára idén 2013. április 13-án, 
TAVASZI NAGYTAKARÍTÁSI AKCIÓT

szervez
Békés Város Önkormányzata, melyre ezúton 
buzdítjuk Békés város lakosságát, civil 
szervezeteit és a gyülekezetek tagjait. 
Idén az egyik közös feladatunk a Békés-
dánfoki Üdülőközpont takarítása, festése, 
karbantartása, rendbetétele lesz.  

Gyülekezõ:
2013. április 13-án szombaton

8.00 órakor a Dánfoki Üdülõközpontban
Részvételi szándékukat kérjük előzetesen 
jelezzék április 11-én 16.00 óráig, hogy a 
szükséges szerszámokat a Hivatal mindenki 
számára biztosíthassa. 

Jelentkezni Békés Város Polgármesteri 
Hivatala Titkárságán
a 66/411–011
telefonszám 116-os és a 216-os 
mellékén vagy a Békési 
Kommunális és Szolgáltató Kft. 
66/411-174-es
telefonszámán lehet.

Pályázati támogatásból folytatódhat 
tovább a Városháza felújítása

A Városháza homlokzat felújítására ismét 
pályázatot nyújtott be az önkormányzat. A 
Békési Polgármesteri Hivatal épületének 
rekonstrukciója összesen három ütemben 
valósulhatna meg amennyiben a dön-
téshozók támogatják. A Nemzeti Kulturális 
Alap Műemléki és Régészeti Szakmai 
Kollégium kiírása alapján „Unokáink is 
látni fogják?! avagy a Városháza épületének 
felújítása címet viselő projektnek ugyanis 
már vannak előzményei. Első ütemként 
még 2008-ban tetőfelújítást, a másodikban 

tavaly ősszel lábazat-felújítást végeztünk el 
az épületen. Elképzelések szerint a har-
madik ütemben a homlokzat teljes fel-
újítása, a vakolat javítása, festése, 
párkányok helyreállítása valósulna meg. A 
kivitelezés összköltsége 7 842 955 forint és 
mindössze ötven százalékos önerőt igényel 
a várostól. A békési Városháza 1902-ben 
épült eklektikus stílusban. Ma már 
műemlék és impozáns tömegével, nemes 
arányaival és díszes homlokzatával hívja 
fel magára a figyelmet.

Az új szabadtéri főzőhely látvány-
terve

Változások a telep-
engedélyezési eljárásban

2013. február 28-án hatályba lépett a 
telepengedély, illetve a telep létesítésének 
bejelentése alapján gyakorolható egyes 
termelő és egyes szolgáltató tevékeny-
ségekről, valamint a telepengedélyezés 
rendjéről szóló 57/2013. (II. 27.) Korm. 
rendelet. A telepengedélyezés ismételten 
visszakerült a települési jegyzőkhöz, így a 
rendelet hatálybalépését követően ők 
illetékesek eljárni a kistérség székhelye 
szerinti település jegyzője helyett. 
Változás, hogy a telepengedélyezési 
eljárás ügyintézési határidejébe beleszámít 
a szakhatóságok ügyintézési határideje. A 
nem veszélyes, illetve veszélyes hulladék 
gyűjtése, hasznosítása, ártalmatlanítása 
tevékeny séget folytató vállalkozások a 
jelen szabályozás szerint telepenge dély-
köteles tevékenységek. A korábbi szabá-
lyozás szerint ezek a bejelentés-köteles 
tevékeny ségek közé tartoztak, így vannak 
olyan vállalkozások, amelyek bejelentés 
alapján végzik jelenleg is ezeket a tevéke-
nységeket. Az 57/2013. (II. 27) Korm. 
rendelet 17. § (2) bekezdése szerint ezek 
tevékenységek folytatói a rendelet hatály-
balépését követő 30 napon belül kötelesek 
telepengedély iránti kérelmet benyújtani a 
jegyzőhöz. A tevékenységet a kérelem 
jogerős elbírálásáig ezek a vállalkozások 
folytathatják. 
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Idén is támogatja a város 
a civil szervezeteket

Békés Város Önkormányzata kiemelt 
figyelemmel kíséri a városban működő 
civil szervezetek tevékenységét és 
lehetőségeihez képest segíti őket. 
Ennek egyik elemeként Békés Város 
Képviselő-testülete márciusi testületi 
ülésén döntött a 2013-as költségvetés-
ben a civil szervezetek támogatására 
elkülönített összegek felosztásáról.  A 
Civil Tanács javaslata és a testület 
döntése alapján mintegy 63 civil 
szervezet nyert támogatást, a feloszt-
ható 3 200 000 forintból. 

Értesítés
ÜGYFÉLFOGADÁSI REND
VÁLTOZÁSA
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, 
hogy a Békés Megyei Kormányhivatal 
Békési Járási Hivatala Békés, Kossuth 
u. 3. szám alatti törzshivatala, valamint 
a Járási Gyámhatóság, továbbá a 
Békés, Petőfi u. 2 sz. alatti Ok -
mányiroda ügyfélfogadási ideje 2013. 
május 1-jével megváltozik, az alábbiak 
szerint:

Hétfő: 8.00–12.00; Kedd: 8.00–
12.00; Szerda: 12.30–18.00; Csütörtök: 
12.30–16.00; Péntek: 8.00–12.00

Ez évben is hozzájárul a Képviselõ-testület 
a sportszervezetek mûködéséhez

Békés Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 2013. évi költ ség-
vetésében sportegyesületek támo-
gatására lehetőségeihez mérten idén is 
különített el forrást. Az I. félévben.
5 340 000 Ft kerül szétosztásra a 
sportszervezeteket között. A pénzbeli 
támogatás mellett a békési önkormány-

zat egyéb módon is segíti az egészséges 
életmód és a sportra nevelést, így 
például a sportlétesítmények ked-
vezményes használatával.  A város 
ebben az évben új sportkoncepció kidol-
gozásán is dolgozik. Fő irányelv, hogy 
ösztönözzék pályázatok benyúj tására a 
sportszervezeteket.

Indul a digitális átállás idõszaka
A Nemzeti Média- és Hírközlési 
Hatóság (NMHH) elindította a digitá-
lis átállás lakossági szakaszát, mely 
során a tető- és szobaantennával 
fogható analóg televízióadást felváltja 
a digitális földfelszíni műsorszórás. Az 
átállás mintegy 500 ezer háztartást 
érint, és két ütemben valósul meg. Az 
átállás elsősorban azokat érinti, akik 
előfizetési díj nélkül, szoba- vagy 
tetőantennával televízióznak és ki -
zárólag az M1, az RTL Klub és a TV2 
adásait látják. Ezek a tévénézők a 
hagyományos földfelszíni (analóg) 
adást veszik, amelyet 2013 folyamán 
fokozatosan felvált a korszerű digitális 
adás, ezért ké   szülékeiket át kell állítani 
a digitális vételre.

Azok számára, akik önerőből nem 
tudnák az átállást végrehajtani, szo-
ciális alapú támogatási rendszer 
keretében az NMHH beszerzi és 
beszereli a szükséges dekódert (set-
top-boxot) és antennát, de a jogosultak 
választhatnak a szolgáltatók által nyú-
jtott támogatott csomagok közül is. 
Annak eldöntésére, hogy ki jogosult az 
állami segítségre, a hatóság országos 
felmérést indít, aminek során 
személyesen keresik fel az érintetteket. 

A Nemzeti Média- és Hírközlési 
Hatóság www.nmhh.hu internetes 
honlapon és a 06-80-38-39-40-es 
ingyenes telefonszámon elérhető ügy-
félszolgálaton is teljeskörű tájékoz-
tatást nyújt az érdeklődők részére.

Pályázati felhívás
Békés Város Önkormányzata pályáza-
tot hirdet a 2013. évi költségvetésében 
tervezett Vállalkozói Alap fel-
használására, egyéni vállalkozók, gaz-
dasági társaságok, őstermelők részére. 
A részletes pályázati kiírás letölthető a 
www.bekesvaros.hu honlap Közérdekű 
információi közül, vagy átvehető a 
Polgármesteri Hivatal titkárságán. 

A pályázatok beadásának határ-
ideje: 2013. május 15., 16 óra.

Csökken a vízterhelési díj Békésen
A vízterhelési díjfizetési köte le-
zettséget, annak mértékét a kör-
nyezetterhelési díjról szóló 2003. évi 
LXXXIX. törvény határozza meg, ami 
2004. január 1-je óta van hatályban. A 
hivatkozott törvény szerint a közcsa-
tornán elvezetett, majd felszíni vízbe 
bocsátott vízterhelő anyag után fize-
tendő díjat a szennyvíztisztító telepet, 
illetve a közüzemi csatornahálózatot 
működtető szolgáltató a terhelés 
arányában áthárítja a szolgáltatást 
igénybe vevőkre. Az elmúlt időszakban 
végzett, – környezeti szennyeződést 
vizsgáló – mérések azt igazolták, hogy 
a vízbe kerülő szennyeződés mér-
séklődött. Ezért a tavaly megállapított 

díj mértéke 2013. április 1-től 
jelentősen csökken. 

Míg a lakossági fogyasztók tavaly 
köbméterenként 27,4 forint plusz áfát 
fizettek, addig idén ez az összeg 16,5 
forint plusz áfára mérséklődik. A 
hatósági díjas fogyasztóknak a korábbi 
36,4 forint plusz áfa helyett most már 
csak 20 forint plusz áfát kell fizetniük. 
Sikeres európai uniós pályázatának 
köszönhetően az önkormányzat 
498.749.000 forintból 2014 elejére a 
békési szennyvíztisztító telep 
korszerűsítését tervezi. A telep rekon-
strukciós beruházását követően a fent 
említett vízterhelési díj összege a 
jövőben tovább csökkenhet Békésen.

Tájékoztatjuk a Tisztelt La  kosságot, 
hogy Békés városában az Alföldvíz Zrt. 
2013. április 5-én víztorony mosatást, 
április 8–12. között a hálózat mosatását 
végzi. 
Az említett napokon nyomáscsökkenés, 
esetleges vízhiány várható.



2013. április  52013. április  5Városházi
krónika

A szelektív hulladékgyûjtés bevezetése Békésen
A száz százalékban önkormányzati tulaj-
donú Békési Kommunális és Szolgáltató 
Kft. azzal a céllal alakult 2012. június 
1-jén, hogy a békési és környező más 
települések hulladékgazdálkodási illetve 
közszolgáltatási feladatait ellássa. 
Működését 2012. október 1-jén kezdte 
meg és jelenleg is végzi a települési hul-
ladék begyűjtését valamint szállítását 
Békés városában. 

Tavaly év végén jelentős átala kulások 
történtek a hulladékgazdálkodási jogal-
kotásban. 2013. január 1-jétől hatályba 
lépett az új 2012. évi CLXXXV hul-
ladékgazdálkodási törvény, mely 
2014-től előírja a települések számára a 
szelektív hulladékgyűjtés bevezetését.  A 
jogszabályi előírásokhoz igazodva, 
va la mint a környezetvédelmi szempon-
tokat szem előtt tartva a Békési 
Kommunális és Szolgáltató Kft. ebben az 
évben házhoz menő szelektív hulladék-
gyűjtési rendszer bevezetését tervezi 
Békés városában. 

A szelektív hulladék gyűjtésére 
minden békési lakosnak lehetőséget biz-
tosít a közszolgáltató. Ingyenesen, 
családi házanként 1 darab 120 literes 
kerekes hulladékgyűjtő edény lesz 
igényelhető, a Kft. Verseny u. 4 szám 
alatti ügyfélszolgálatán. A közszolgáltató 
a tömbházas övezetekben lakók számára 
is lehetőséget biztosít az újra hasz-
nosítható hulladékok külön gyűj tésére. 
Ennek értelmében a tömbházak számára 
1100 literes zárható műanyag hulladék-
gyűjtő edényt fog kihelyezni a cég, 

minden tömbegység számára 1 darabot. 
Tervek szerint májusban helye zik ki az 
ingatlanokhoz az említett tárolót, ezen 
pedig fel lesz tüntetve azon hulladékok 
köre melyek a hulladékgyűjtő edénybe 
helyezhetők. 

A következő hulladéktípusok gyű-
jtését tervezi a Békési Kom munális és 
Szolgáltató Kft.: 
–  Műanyag hulladékok (PET palackok, 

öblítős, mosó- és mosogatószeres, 
hy pos flakonok, tejfölös poharak, 
fólia, zacskó, reklámszatyor, bubo-
rékos fólia), 

–  Papír hulladékok (hullámpapír, karton-
papír, újságpapír, szórólap, irodai 
papírhulladék, italos karton), 

–  Fém hulladékok (konzervdoboz, 
alumínium doboz) valamint 

– Textil hulladékok. 
A zöld hulladékok gyűjtésére a 

2013-as évben zöld hulladékgyűjtő zsá-

kokat fognak kiadni. A begyűjtött 
szelektív hulladékok válogatása a Békési 
Kommunális és Szolgáltató Kft. Szarvasi 
u. 64/1. szám alatti telephelyén kial-
akított szelektív hulladékválogató műben 
fog történni. 

További fejlesztésekként hulladék-
gyűjtő udvar, nem veszélyes építési/
bontási hulladék előkezelő telep val-
amint a zöld hulladékok kezelésére kom-
posztáló telep létesítését tervezi a Kft. 
Ezek indulásáról minden lakost tájékoz-
tatni fognak a helyi újságban, rádióban, 
televízióban.

 A közszolgáltató az új hulladékgyűj-
 tési módszer bevezetésétől a hulladékle-
rakóba kerülő hasznosítatlan hulladékok 
mennyiségének csökkenését, valamint 
Békés város hulladékszállítási költ-
ségeinek pozitív irányba történő vál-
tozását, ezzel párhuzamosan a lakosság 
terheinek szinten tartását reméli.

Tisztelt Lakosság!
A 2013. január 1-én hatályba lépett új hulladék-
gazdálkodási törvény értelmében a Tiszántúli 
Környezetvédelmi Természetvédelmi és Vízügyi 
Felügyelőség állásfoglalást adott ki, amely szerint 
a lakosságtól és a gazdálkodó szervezetektől csak a 
Békési Kommunális és Szolgáltató Kft. gyűjtheti 
és szállíthatja el a lakossági hulladékhoz hasonló 
hulladékot Békés városában. Ezért kérjük a vál-
lalkozásokat, hogy szerződéskötéssel kapcsolatban 
keressék irodánkat személyesen a Békés, Verseny 
u. 4. szám alatt, további információ kapható tele-
fonon a (66) 411-174 számon vagy a bksz@bekes-
varos.hu e-mail címen. Továbbá tájékoztatjuk a 
kedves lakosságot, hogy elkészült a BKSZ Kft. 
honlapja, ahol hasznos információkat találhatnak. 
A honlap címe: www.bkszkft.hu

Változások
a földhasználati nyilvántartásban

A Közigazgatási Minisztérium Területi 
Közigazgatásért és Választásokért 
Felelős Államtitkárság által kibocsátott 
tájékoztatás szerint a földhasználati 
nyilvántartási eljárással kapcsolatos – a 
356/2007. (XII.23.) kormányrendeleten 
alapuló – ügyintézés 2013. március 13. 
napjával azonnali leállításra került. A 
földhivatalok a zártkerti földekre vonat-
kozóan a földhasználati nyilvántartásba 
történő regisztrálással kapcsolatos ügy-

intézésüket felfüggesztették. Ettől az 
időponttól – egyéb rendelkezésig – nem 
kell bejelenteni az 1994. előtt „zártkert” 
kategóriába so  rolt termőföldek 
művelőinek személyét. Az egyéb ter-
mőterületek földhasználatának 
bejelentési kötelezettsége változatlanul 
fennáll, ennek megfelelően a külterületi 
fekvésű földek használatát a hatályos 
jogszabályok rendelkezéseinek megfe-
lelően továbbra is be kell jelenteni.
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Ajánlja fel személyi jövedelemadója 1%-át 
A „Békési Fürdõért” Közalapítvány javára! 

Adószám: 18386169-1-04
Számlaszám: 11998707-06278340-10000001 Erste Bank

„Az Én hangom” a Te hangod!
Túléltük a Maják világvége jóslatát, így áprilisban ismét megren-
dezésre kerül Békés megye legszínvonalasabb tehetség kutatója, 
„Az Én hangom” énekverseny.
A 15. alkalommal megrendezett nagyszabású rendezvény ebben az évben sem 
fog senkinek csalódást okozni. 

A döntő időpontja: 2013. április 26. (péntek) 18.00 óra
Felnőtt belépő: 1500 Ft/fő,
Békés Kártyával 1000 Ft/fő
Diák belépő: 800 Ft/fő,
Békés Kártyával 600 Ft/fő
Csoportos belépő: (min. 10 fő, vegyes csoport 
esetén is) - felnőtt: 1000 Ft/fő, - diák: 600 Ft/fő

Bővebb információ
hamarosan a bekesikultura.hu oldalon.

Dánfok örökbefogadja 
régi bútorait!

A békési emberek szívében a Dánfoki 
Üdülőközpont mindig is kivételes helyet 
foglalt el. Sokan a két kezükkel építették a 
tábort, és vannak, akik évről évre vissza-
térnek hozzánk, hogy a Civil Takarító Nap 
alkalmából önkéntes munkával járuljanak 
hozzá a megújuláshoz. Látva a helyi embe-
rek lelkesedését és elkötelezettségét az 
üdülőközpont működése iránt, ezúton 
szeretnénk segítséget kérni. Szeretnénk, ha 
az üdülőközpont olyan tárgyakkal lenne 
berendezve, amihez a városi emberek
is kötődnek, ez még szorosabb elköte-
leződést jelentene a lakosok és a tábor 
között. Ezen szándékból  „bútor örökbe-
fogadást” hirdetünk a békési lakosság 
körében. Ha szeretne bútort örökbe adni a 
Dánfoki Üdülőközpontnak, kérjük jelezze 
a 20/586-8280 telefonszámon. Vállaljuk, 
hogy előre egyeztetett időpontban, 
elszállítjuk az üdülő központ területére. A 
felajánlásokat 2013. április 30-ig vár-
juk. Szíves közreműködésüket előre is 
köszönik a Dánfoki Üdülő központ dol-
gozói és vendégei.

Pályázati felhívás: Dánfoki élményeim
Pályázat célja:
A Dánfoki Üdülőközpont közel 40 

éves üzemelése alatt nagyon sok 
vendéget fogadott. Voltak, akik még az 
építésében is részt vehettek. Sok békési 
lakos illetve látogató őriz szép emlé-
keket, élményeket, érzéseket az üdülő-
központtal kapcsolatban. Szeretnénk 
felidézni az üdülőközpont múltját a 
városlakók és látogatók szemszögéből, 
és célunk szorosabbra húzni azt a 
köteléket, ami a békési emberek és az 
ifjúsági tábor között már hosszú évek 
óta megtalálható.

Ezen emlékeik felidézése és a nyil-
vánossággal való megismertetés cél-
jából a Dánfoki Üdülőközpont pályá-
zatot hirdet több korosztályban egyéni 
pályázók, illetve általános iskolák 
részére „Dánfoki élményeim” címmel. 

Kérjük, hogy a pályázatban részt -
vevő írja le, milyen élmény köti őt az 
üdülőközponthoz (pl. ott tanult meg 
úszni, első bentalvós táborozása, ott 

ismerte meg élete szerelmét, stb.), mi az 
az élmény, ami meghatározó volt 
számára. Ha tud, akkor kérjük fényképet 
is csatoljon a fogalmazás mellé.

Fényképek beküldése:
A fényképeket a danfok@danfok.

hu email címre kérjük megküldeni. A 
levél tárgya Dánfoki élményeim 
legyen. A fénykép mellé kérünk egy 
részletest leírást: mikor és pontosan hol 
készült a kép, kik láthatók a képen, 
milyen apropóból készült, miért küldte 
be hozzánk a pályázó. A levélben fel 
kell tüntetni a beküldő nevét, ennek 
hiányában nem tudjuk a beadott 
szöveges pályázathoz csatolni.

Pályázat terjedelme:
Minimum 1/2 gépelt A/4 oldal, 

maximum egy gépelt A/4 oldal, 12-es 
Times New Roman betűtípussal.

Beadási határidő: 2013. április 30. 
Pályázók köréről és bővebb in-

formációért kattintson a danfok.hu 
honlapra.

Online is igényelhetõ

Újdonsággal készülünk a 2013-as 
Békés Kártyát igénylőknek. Online 
igénylőlapunkon keresztül akár ott-
honából is vásárolhat Békés Kártyát. 

Az online igénylőlap, valamint az 
elfogadóhelyet ez évi listája www.
bekesikultura.hu Békés Kártya menü-
pontjából érhető el. A 2013-as kártyák 
árát a tavalyi évhez képest nem 
emeltük, a Békés Kártya 1000 Ft-ba, a 
Turista Békés Kártya 500 Ft-ba kerül. 
Mindkét kártyatípus mellé kísérő 
füzetet adunk, ami tartalmazza az 
elfogadóhelyek részletes listáját.

Ez évben 40 szolgáltató került be a 
kiadványba, köztük immáron két 
vidéki szolgáltató is kedvezményt ad a 
kártya felmutatójának. 
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