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Tisztelt Békési Lakosok!
Az egyre korábban
érkező
esték, az egyre
hidegebb reggelek, figyelmünket önkéntelenül
is a fény, a meleg felé terelik.
Ahogy kezünknek jól esik a kesztyű vagy a kályha melege, úgy öltözteti szíveinket,
gondolatainkat is ünneplőbe az adventi ünnepvárás. A hétről hétre
fellobbanó gyertyák egyre nagyobb
teret világítanak be, aranyló üzenetük egyre világosabban hirdeti:
közeledik a Megváltó születésének
napja. Életünk rohanó léptei talán
lassabbá, tekintetünk merengőbbé
válik, szemünk a jelen mellett egyre
többet fürkészi a múltat. Emlékeink,
a boldogan megélt karácsonyok sora
mindannyiunk adventjét segíti tiszta örömben, csendességben megélni.
A múlt fényei és a jelen csillogása
közösen jelentik az ünnepet, hiszen
fénykörükbe vonják a ma körülöttünk élőket, körénk hívják szeretteinket, barátainkat is. Kövessük hát
minél többen az adventi üzenetet, induljunk közösen a karácsonyest csodája felé úgy, ahogy tették azt egykor a betlehemi királyok. Kívánom
Békés minden lakójának, hogy mire
reánk köszönt a szenteste, mindan�nyian ott állhassunk a szívünknek
legkedvesebb karácsonyfa körül.
Áldott, békés ünneplést, boldog karácsonyt kívánok mindannyiuknak!
Tisztelettel és üdvözlettel:
Izsó Gábor polgármester
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Négy vasárnap négy vásár Békésen

foto: Gazsó János
Négy vasárnapon keresztül helyi
és kézműves termékekkel, szeretetvendégséggel és kirakodó vásárral
készülődnek Békésen a karácsonyra
civil és egyházi szervezetek Békés
Város Önkormányzatával. A főtéren már áll a város karácsonyfája,
a tavalyi díszek mellett további húsz
új, ezüstszínű koszorú került fel rá.
Idén Pataki Lászlóné, békési lakos
fenyőfájára esett a választás, melyet
Békés főterén állítottak fel. A fát a
Békési Kommunális és Szolgáltató
Kft. valamint a Békés-Drén Kft. segítségével szállították a helyére. Az
önkormányzat felhívására ez alkalommal 16 felajánlás érkezett, melyek
közül további két fenyőfa is kiválasztásra került. Ezek ágaiból készítették
el azt a koszorút, amelyen négy kis
fenyőforma fényfüzérrel jelképezi az

advent négy gyertyáját. Az advent
vasárnapjait négy szervezet szeretetvendégséggel egybekötött kirakodó
vásárral és műsorral tarkítja. A város kulturális központja, a Nefelejcs
Egyesület, a békési Piacfelügyelet,
a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége és néhány egyház helyi szervezete összefogásával olyan vásárba
látogathatnak el vasárnaponként az
érdeklődők, ahol helyi és környékbeli
településekről kézműves és helyi termékeket kóstolhatnak, vásárolhatnak,
többek között házi sajtokat, kürtős- és
mézeskalácsokat, halat is árulnak a
sátrakban, Békés főterén. Karácsonyig minden vasárnap 10.30 órakor
gyújtják meg az adventi koszorú jelképes lángjait a Széchenyi téren, ahol
forró teával, borral és lángossal várják az érdeklődőket.

Kellemes karácsonyt és boldog új évet kíván
Békés város minden polgárának a Városháza minden dolgozója és az önkormányzat!
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Könyvkiadásra
pályázik
a békési múzeum
A Nemzeti Kulturális Alaphoz
nyújtott be támogatási kérelmet
a Békés Városi Jantyik Mátyás
Múzeum a közelmúltban. A békési születésű Dr. Sz. Kürti Katalin
művészettörténész, művészeti írónő Békés és Debrecen vonzásában
című könyvének kiadására 450 ezer
forintot igényelt a múzeum.
Az önéletrajzi ihletésű művészettörténeti írás a szerzőnő 75. születésnapja alkalmából jelenik majd meg
a Békési Téka sorozat 53. számaként
600 példányban – nyilatkozta S. Turcsányi Ildikó, a múzeum igazgatója.
A Nemzeti Kulturális Alap várhatóan
ez év decemberében dönt a támogatás
összegének odaítéléséről. A Békési
Téka eddig megjelent számaiból olvasói példányokat a Békés Városi Püski
Sándor Könyvtár őriz.
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Teltházzal üzemel a békési Inkubátorház

A Békési Kommunális és Szolgáltató Kft. a napokban számolt be Békés
Város Önkormányzatának Képviselő-testülete előtt arról, hogy az általa
üzemeltetett Inkubátorház irodáinak,
műhelyeinek és csarnokainak kihasználtsága teljes. Ez azt jelenti, hogy az
újonnan indult és meglévő vállalkozások és vállalkozók biztos alapokat
tudtak teremteni maguknak a működésükhöz az Inkubátorházban. 2011ben nyitotta kapuit a létesítmény,

amelynek elsődleges célja a kezdő és
működő vállalkozások segítése volt,
így kedvező áron bérelhettek csarnokot, műhelyt vagy irodát. 2011 óta az
árakat az önkormányzat igyekezett
ugyanazon a szinten tartani, talán ennek is köszönhetően a bérlők bizalmat
éreznek a város önkormányzata felé.
Egyre több olyan vállalkozás van,
amely már egynél több helyiséget bérel az Inkubátorházban.

4 millió forint tanulmányi ösztöndíj támogatás
a békési hátrányos helyzetű tanulóknak
Dr. Sz. Kürti Katalin munkásságának legnagyobb részét Debrecenben
töltötte, kutatómunkájának köszönhetően 20 évvel ezelőtt a festmények
történetében először Debrecenben,
a Déri Múzeumban volt együtt látható Munkácsy Mihály trilógiája, a
Krisztus Pilatus előtt (1881), a Golgota (1884) és az Ecce Homo (1896).
Többek között felkutatta Munkácsy
Amerikában lévő Krisztus-képeit,
feldolgozta a Krisztus-trilógia történetét, megszervezte az 1994. évi
Munkácsy-emlékülést. Főbb művei
közt található a Munkácsy-ereklyék
és dokumentumok a békéscsabai múzeumban (Békéscsaba, 1994).

A napokban döntött a békési képviselő-testület Oktatási, Kulturális
és Sport Bizottsága a Bursa Hungarica 2016. évre kiírt felsőoktatási ösztöndíjpályázatra benyújtott
kérelmekről. A nyertes 96 tanuló
részére a tavalyihoz közel hasonló
összegű támogatást tud biztosítani
az önkormányzat a tanév második
felétől. Így 4 millió forint áll majd
rendelkezésre mindkét típusú pályázat finanszírozásához.
A pályázatban olyan békési hátrányos helyzetű fiatalok részesülnek két egymást követő tanulmányi
féléven, azaz tíz hónapon keresztül
támogatásban, akik valamely felsőoktatási intézmény nappali tagozatos hallgatói, valamint olyan tanu-

lók kapnak háromszor tíz hónapon
át segítséget, akik főiskolára vagy
egyetemre jelentkeztek, és 2016-ban
nyernek felvételt. A pályázati feltételek között az egy főre jutó jövedelem határa nem haladhatta meg a
62.700 forint összeget, az öregségi
nyugdíjminimum 220 százalékát. Az
általános iskolai tanulók és felsőoktatási hallgatók ösztöndíjáról szóló
önkormányzati rendelet módosítása
tette lehetővé, hogy 2016-ban ezáltal magasabb összegű, havonta átlagosan 4.200 forint támogatásban
részesüljenek a tanulók. Ezt az állam
ugyanennyi összegű támogatással
egészíti ki, így egy tanuló havonta
8.000-10.000 forint közötti összeget
kap támogatásként.
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Tovább szélesíti kapcsolatait Békés Gyergyószentmiklóssal

Nemzetközi konferencia keretében beszámolót tartott Izsó Gábor
polgármester a Békésen megvalósult projektekről, jó gyakorlatokról
a szociális gazdaság témában Gyergyószentmiklóson. Testvérvárosába
látogatott december első hetében
Békés Város Önkormányzatának
delegációja.
A polgármester beszámolt többek
között a közmunka programban végzett mezőgazdasági termelésről, a
szociális szövetkezet működéséről,
a hálókötésről. Az idei látogatásnak
nem csupán a konferencia adta az
apropóját. A 22 éves múltra visszatekintő testvérvárosi kapcsolat Békés és
Gyergyószentmiklós között már olyan
szintre emelkedett, hogy a települések
lakosai, civil szervezetei a hivatalos
eseményeken kívül, önszerveződő
csoportokban is szívesen látogatják
egymást. Mi sem igazolja ezt jobban,
mint hogy a Szent Miklós Napokra
meghívást kapott önkormányzati delegáción túl Öreg Gábor és csapata is
részt vett a gyergyószentmiklósi főzőversenyen, valamint a Békés Városi
Ifjúsági Fúvószenekar 40 fős csoportja
is fellépett a rendezvénysorozaton. A
produkció egyben bemutatkozás volt,
ugyanis a Dr. Hepp Ferenc Általános

Iskola Alapfokú Művészeti Iskolájának tagiskola vezetője, Bagoly László
testvériskola kapcsolat kialakításának
lehetőségéről tárgyalt a gyergyói kollégákkal. Izsó Gábor polgármester
hangsúlyozta, hogy a jól működő testvérvárosi partnerség alapját mindig a
civil kapcsolatok teremtik meg.

Az idei Szent Miklós Napok dísztanács ülésén Gyergyószentmiklós
alpolgármestere, Nagy Zoltán Ös�szefogás Díjjal ismerte el a békési
Hegyesi, Paulcsik és Öreg családok
önkéntes jótékonysági munkáját. A

főzőversenyen is induló három család csapata különdíjban részesült, ez
alkalommal Varga István (Csaviga)
jól ismert, kiváló minőségű hurkáját,
kolbászát, májasát tálalták a zsűri és
az érdeklődő közönség elé. A jótékonyság meghatározó szerepet játszik
Gyergyószentmiklós és Békés együttműködésében. Korábban beszámoltunk már a Testvérvárosok Kenyere
jótékonysági akcióról, melyet egy
baráti társaság hívott életre. A testvérvárosok által összeadott lisztből
kenyeret sütnek, azokat értékesítik,
és az abból befolyt összeggel támogatják a gyergyószentmiklósi Szent
Anna Otthon árváit. Idén az akcióból
befolyt összegből két vadonatúj mosógépet és lakossági adományokat
jutattak el Békésről az erdélyi árvák
életének könnyítésére. Ezt viszonozta Gyergyószentmiklós városa azzal,
hogy többek között a tavalyi Szent
Miklós napi rendezvénysorozat keretében megszervezett disznótoros főzőverseny és forraltbor-készítő verseny
során a versenyre készített ételek és
italok bevételéből mintegy 115.000 forint értékű adományt nyújtott át Mezei
János gyergyói polgármester a hétvégi
jótékonysági gyermekétkezést biztosító Hétkrajcár Egyesület javára.

Több mint 40 millió forintot nyert Békés testvérvárosi pályázaton

Békés Város Önkormányzata
135 000 Euro vissza nem térítendő támogatást nyert, melyből egy
konferencia sorozatot fog megvalósítani az európai polgári kezdeményezés folyamatát szimulálva.
A napokban döntöttek Brüsszelben
az EACEA Ügynökség által kiírt
az Európa a Polgárokért Program
Városok Hálózata alprogramjához
benyújtott támogatási kérelmekről.
Idén szeptemberben nyújtotta be
támogatási kérelmét Békés Város Önkormányzata EDGE ALONG – Közösségek hálózata, az európai polgári
kezdeményezés elemzése az európai
demokrácia mentén címmel Brüsszelbe. A résztvevő partnerek öt helyszínen, öt témában fognak értekezni 2016

márciusától egy éven keresztül egy
konferencia sorozaton, melyből két találkozót Békésen rendeznek meg. Tavasszal a szerb Mol, ősszel a lengyel
Bojanow, télen pedig az erdélyi Gyergyószentmiklós, Békés testvértelepülése ad otthont a szakemberek találkozásának. A tematikus konferencia
a horizontális kérdésekkel indul, majd
bemutatja az Európai Bizottságnál
történő regisztráció menetét. Ezt követően az online gyűjtés és tagállami
igazolás lesz a téma és az, hogy hogyan kell támogatói nyilatkozatokat
gyűjteni. Végül arról esik szó, hogyan
lehet egy európai polgári kezdeményezést sikeresen benyújtani, hogy jut el
egy kérdés az Európai Parlament elé
meghallgatásra és hogyan kapják meg

a szervezők az Európai Bizottság válaszát. A pályázatban megjelölt 10
résztvevő partner 8 országot képvisel,
így Magyarország, Románia, Lengyelország, Szlovákia, Szerbia, Finnország, Horvátország valamint Bosznia
és Hercegovina a projektben érintett
civil szervezetei vesznek részt Békés
és Gyergyószentmiklós települések
önkormányzatával együtt. A pályázat
önerőt nem igényel Békés Város Önkormányzatától. A testvérvárosi pályázathoz kapcsolódó cikk végére még
az alábbi szakaszt szeretnénk betenni:
A konferencia sorozat eredményeként
a békési lakosok, érdeklődők és a pályázatban résztvevő partnertelepülések lakosai közelebb kerülnek majd az
Európai Unióhoz, Brüsszelhez.
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Háromszorosára nőtt a békési újszülöttek életkezdési támogatása

Békés Város Képviselő-testülete a korábbi 10.000 forint összegű
életkezdési támogatást 30.000 forintra emelte, erről a decemberi
soros ülésen döntött a grémium.
A támogatás azoknak a gyermekeknek nyújtható, akik Békés városban születnek, és törvényes képviselőjük a születést megelőzően
legalább 12 hónapja Békésen lakóhellyel rendelkezik. Az erre vonat-

Energiatakarékos
fejlesztésre nyert
önerőt Békés
KEOP pályázati felhívásból hívott le Békés Város Önkormányzata a kilenc intézményét megcélzó energiatakarékos átalakításra
mintegy 246 millió forintot. A Belügyminisztérium döntése alapján a
saját forrás felét most nyerte meg,
közel 22 millió forint vissza nem térítendő támogatásban részesült.
A fejlesztések kivitelezéséhez a
Környezet és Energia Operatív Program (KEOP) keretében benyújtott
nyertes pályázatot közel 44 millió
forint önerővel egészítette ki Békés
város, így sikerült korszerűsítenie
kilenc közintézményt, többek között
a Baky utcai óvodát, amely szemléletmódja és nevelési mintája alapján
méltán nyerte el a zöld óvoda címet.
Így 290 millió forintból megújult többek között a Korona Utcai Tagóvoda,
az Epreskerti Óvoda épülete, a Rákóczi Utcai Bölcsőde, a Polgári Iskola,
a Vásárszél utcai rendelőintézet és a
Városháza épületének homlokzata.
A korszerűsítésnek köszönhetően az
intézmények energetikai modernizálása, utólagos hőszigetelése, nyílászáró- és kazáncseréje valósulhatott meg
és évente 12 millió forinttal csökken
a gázszámla a kivitelezés-sorozatnak
köszönthetően. Tavaly a környezettudatosság jegyében cserélte le a hagyományos izzókat LED-es fényforrásokra a város önkormányzata.

kozó kérelmet a Békési Polgármesteri Hivatal Igazgatási Osztályán
kell benyújtani legkésőbb a gyermek
születését követő egy éven belül. Ennek elmulasztása után nincs lehetőség visszamenőleg az életkezdési támogatás igénylésére. Az életkezdési
támogatás igénylésére vonatkozó
rendelkezéseket Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a
gyermekvédelem helyi rendszeréről

szóló 11/2012. (III.30.) önkormányzati rendelete szabályozza.

Környezetbarát energiatermelésre váltanak
a Békési Uszodában

Vissza nem térítendő támogatást
nyert Békés Város Önkormányzata
a Békési Uszoda energetikai korszerűsítésére. Az elnyert mintegy 112
millió forintból, megújuló energiaforrások alkalmazásával fejlesztik
az uszoda technológiai hő- és villamos energia igényét.
Ahogy arról korábban már beszámoltunk, a pályázatot a Környezet és
Energia Operatív Program (KEOP)
keretében, az Európai Regionális
Fejlesztési Alaphoz (ERFA) nyújtotta be Békés Város Önkormányzata
idén októberben, melyet a Kormány
az erre vonatkozó kormány határozata alapján kiemelt projektként kezelt.
A pozitív döntést gyors megvalósítás követett, így december közepére
már be is fejeződnek a kivitelezési

munkák a Mátra utcában található
épületen. Az 50 kilovoltamper teljesítményű fotovoltaikus rendszerrel
csökkenthetjük az eddig használt
energiaforrásra fordított költséget.
A medence felfűtését és a medence
temperálását, hőmérsékletének szabályozását most már hőszivattyús
berendezésekkel végzik el az uszodában a pályázatnak köszönhetően. Az
energiatermelés biztosítására 220 db
napcellát helyeztünk fel a déli fekvésű félnyereg tetőfelületre.
A projekt összköltsége 140 millió
forint, így az önkormányzattól 28
millió forint önerőt igényelt a kivitelezés. A környezetbarát energiatermeléssel az üvegházhatást okozó gázok
kibocsátása mintegy évi 58 tonnával
csökken az uszodában.
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Öngondoskodó
termelésre nyert
támogatást a békési
hajléktalanszálló
Pályázati támogatást nyert a
Békés Városi Szociális Szolgáltató
Központ krízisétkeztetésre és innovatív, öngondoskodó megoldásokra
közel 700 ezer forint összegben az
Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Hajléktalanokért Közalapítvány felhívásán. A békési hajléktalanszállón lakók saját maguk
termelhetnek zöldségeket.
A Csallóközi utcán és a Farkas
Gyula utcán található Hajléktalanok
Átmeneti Szállója közül három épülethez kapcsolódik olyan földterület,
amelyen a szállón lakók támogatott
gazdálkodást folytatnak, az így megtermelt javakat az öngondoskodás
keretében felhasználják. Ezekből a
zöldségekből, terményekből több alkalommal főznek közösen a szállón lakók. A pályázat keretében elnyert 400
ezer forintból magvakat, mezőgazdasági szerszámokat, eszközöket, locsolócsöveket, szivattyúkat vásárolhat
a Békés Városi Szociális Szolgáltató
Központ – nyilatkozta Kádasné Öreg
Julianna, az intézmény igazgatója.
A Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ hajléktalan ellátása több
mint 20 éves múltra tekint vissza. Az
intézmény sokrétű feladatkörében a
téli időszakban az utcán, közterületeken, nem lakhatás céljára szolgáló épületekben élők támogatása prioritásként
jelenik meg. Ehhez kapcsolódva 10 éve
minden évben az Emberi Erőforrások
Minisztériuma és a Hajléktalanokért
Közalapítvány által kiírt pályázatokon
nyert összegből oldják meg a krízisétkeztetést. Idén 254 ezer forint támogatást nyertek erre a célra, melyből ez év
novembertől jövő március végéig napi
egyszeri meleg egytálételhez juthatnak a legrászorulóbbak.
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Megújul a békési sportcsarnok

A számos sporteseménynek otthont adó városi sportcsarnok épületének felújítására több mint 25
millió forintot költene Békés Város
Önkormányzata. Az elvégzendő
munkálatokhoz szükséges összeg
legnagyobb részét pályázati forrásból, a 30 százalékos önrészt pedig
az önkormányzat támogatásával
fogják előteremteni.
A felújítási munkák érinteni fogják többek között a sportcsarnok
épületének
tetőszerkezet-javítását,
csatornázását, zsindelyfedését, a
felülvilágítók cseréjét valamint az
épületben található öltözők modernizálását. Évek óta beázás nehezíti meg

az esős időben megrendezett sportesemények lebonyolítását, amely
most végre rendeződhet. A Békési
Férfi Kézilabda Kft. a felújításra a
látvány csapasportágak, köztük a kézilabda támogatására szolgáló TAOprogramon belül nyújtott be támogatási kérelmet több mint 25 millió
forintra. A TAO-program az amatőr
sportolók minél jobb körülmények
közötti sportolási lehetőségeit hivatott megcélozni. A képviselő-testület
legutóbbi soros ülésén döntött arról,
hogy a Békési Férfi Kézilabda Kft.
TAO pályázatához szükséges 30%os önerőt a kft. rendelkezésére bocsátja az önkormányzat, így mintegy
7.660.879 forintot az idei költségvetésében szereplő, a sportlétesítmények
felújítására tervezett összegből biztosít. A férfi kézilabda kft. 2016-ban a
TAO-program és a Magyar Kézilabda Szövetség segítségével új sportcsarnok építését tervezi, amely nem
csak a sport egyesületekben sportolóknak nyújtana további lehetőségeket, hanem a mindennapos testneveléshez szükséges megnövekedett
teremigényre is megoldást teremtene.

Ne tegyen „rossz fát” a tűzre!

Az illegális hulladékégetés kockázataira figyelmezteti a lakosságot
a Békési Kommunális és Szolgáltató Kft. A leggyakoribb háztartási
hulladékok a műanyagok, amelyek
hosszú idő alatt bomlanak le a természetben, azonban ha elégetjük
őket, szennyezik a környezetet, és
károsíthatják az egészségünket,
rákkeltő, bőr- és szemirritációt okozó, a légző- és immunrendszert, és a
vérképző szerveket súlyosan károsító vegyületek szabadulnak fel.
Fokozottan kérnek mindenkit,
hogy ne égessenek se a szabadban,
se zárt térben (kályhában, kazánban)
műanyagot (palackot, fóliát, kábelt,

elektromos készüléket, szőnyegpadlót), festéket, oldószert (lakásfelújításból származó maradékokat), bútort, ajtót, ablakot, gumiabroncsot,
kerti hulladékot.
Az égetéskor keletkező füst
ugyanis szennyezi a levegőt, a talajt,
a vizeket, mérgez minden élőlényt,
balesetet, tüzet okozhat.
A hulladékoktól való megszabadulás leginkább környezetbarát módja a
szelektív hulladékgyűjtés, amelyhez
érdemes felkeresni a Békési Kommunális és Szolgáltató Kft. munkatársait a Békés, Verseny u. 4. szám
alatt található irodában vagy telefonon a 66/411-184 telefonszámon.
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Nem változnak a helypénzek
a békési piacon 2016. január 1-től
A napokban döntött Békés Város Képviselő-testülete arról, hogy a békési
piacon fizetendő helypénzeket változatlan feltételek mellett hagyja 2016. január 1-től.

Békés Város Önkormányzata által fenntartott
piacon alkalmazandó díjszabás
1.
1.1
1.2
1.3
1.4
2.
3.
4.
5.
6.
6.1
6.2
6.3
7.
8.

I. PIACI HELYPÉNZEK (árak forintban, ÁFÁ-val)
A
Élőállat darabonként, alkalmanként
Lúd, pulyka, nyúl, (kifejlett egyedei)
Kacsa, tyúk, gyöngyös, galamb
Napos baromfi (minden megkezdett 10 db után)
Egyéb hobbiállat (minden megkezdett 10 db után)
Sátrakkal és saját /hozott/állvánnyal, asztallal elfoglalt
hely alkalmanként, minden megkezdett folyóméter után
Piaci asztalról történő árusítás alkalmanként (zöldségek)
asztalonként
Földön történő árusítás esetén alkalmanként, minden megkezdett m² után
Használtcikk piaci díjtétele alkalmanként, földön árusítás
minden megkezdett m² után
Gépjárműből történő árusítás díjtétele
Autó
Utánfutó
Tehergépkocsiról, vagy pótkocsijáról
Pavilonok körüli területek díja, napi helypénz minden
megkezdett m² után (félévente fizetendő a piacvezető által
kiállított számla alapján)
Hadigondozotti igazolvánnyal rendelkező hadirokkant és
hadiözvegy, aki saját kisipari és mezőgazdasági termékeit,
terményeit árusítja

B
150,140,140,140,560,360,240,240,1.100,1.000,1.100,120,Mentes

II. BÉRLETEK (árak forintban, ÁFÁ-val)
A
B
1. Piaci terület bérleti díja (m²/év) napi helypénz megfizetése 3.500,mellett
2. Sátorhely bérleti díja minden megkezdett folyóméter után 1.000,(napi helypénz megfizetése mellett)
3. Asztalbérleti díj (éves) asztalonként a napi helypénz meg- 22.500,fizetése mellett
III. EGYÉB DÍJAK (árak forintban, ÁFÁ-val)

A
1. Piaci parkoló használata
2. Gombavizsgálat
3. Nyilvános WC használata

B
Ingyenes
Ingyenes
Ingyenes

2015. december

2016 januárjától indul
Békés város
új honlapja
Jövő év januárjában indul Békés
Város Önkormányzatának megújult,
ügyfélközpontú internetes felülete,
ami azt jelenti, hogy az összes ügyfajta, amely a Békési Polgármesteri
Hivatalban kerül intézésre, leírással, jogszabályi háttérrel és a szükséges nyomtatványokkal együtt
elérhető lesz asztali számítógép,
laptop, tablet és okos telefon segítségével is.
Ügyfélbarát honlapon fogja tájékoztatni a lakosokat és az ügyeiket
intéző állampolgárokat Békés Város
Önkormányzata többek között az
aktuális hírekről, a lakosságot érintő
jogszabályi változásokról, a képviselő-testület döntéseiről. A vakok és
gyengénlátók is könnyen tudnak majd
tájékozódni az oldalon, számukra a
weblap oly módon egyszerűsíti le a
szöveg formátumát, hogy a felolvasóprogramok a mondatokat a képektől
és a formázásoktól mentesen használhassák. A gyengén látóknak a megszokott ikont, a sárga alapon három
fekete pöttyöt kell keresniük majd az
oldalon, hogy a számukra megfelelő
betűméretben olvashassák az információkat. Izsó Gábor polgármester
bízik abban, hogy a megjelenésében
friss és funkciójában ügyfélközpontú
honlap megkönnyíti a lakosok tájékozódását és eligazodását a közigazgatási ügyekben. Igyekeztünk minél
egyszerűbb és sokkal használhatóbb
honlap struktúrát kialakítani, ami
tényleg a lakosság szolgálatába állítható. Az oldalon néhány kiemelt
információ angol és német nyelven
is elérhető lesz – tudtuk meg a polgármestertől. Békés Város Önkormányzatának megújuló honlapjának
címe továbbra is a www.bekesvaros.
hu marad.
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Megújult a békési Városháza díszterme
Folytatódott a békési városháza
felújítása. Békés Város Képviselő-testülete az önkormányzat költségvetéséből különített el mintegy
bruttó három millió forintot a
műemléki díszterem felújítására,
amely számos esemény, esküvők,
sajtótájékoztatók, projektzáró rendezvények színtere.
Az 1902-ben épült, impozáns épületet 2008 óta három ütemben rekonstruálták, elsőként a tető felújítását, másodsorban a lábazat felújítását
végezték el, tavaly a homlokzat teljes
megújulása és a nyílászárók cseréje
valósult meg pályázati forrásból és
az önkormányzat négy millió forintos
önerejéből.
A díszterem renoválása november végére fejeződött be, és mivel az
egész épület műemléki oltalom alatt
áll, így stílusában nem változott a
terem összképe. A munkálatokkal
felfrissítették a falakat, a parkettát, a
fa falburkolatot, az elektromos veze-

foto: Gazsó János
tékek egy részét, valamint az új drapériák is a terem stílusát és funkcióját
erősítik. A világítást energiatakarékos LED izzókkal oldották meg, és a
fal felső harmadában díszvilágítás is
emeli ezen túl az itt megrendezendő
események hangulatát.

A városháza legnagyobb termének
renoválása nemcsak időszerű volt, hanem cél az is, hogy minél több házasulandó pár az ország bármely pontjáról szívesen válassza élete egyik
legfontosabb eseményének helyszínéül Békés műemléki környezetét.

Sikeres faültetési akció
Közel kétszáz facsemetét ültettek civil szervezetek, intézmények
és magánszemélyek november
14-én, szombaton délelőtt Békés
Város Önkormányzatának közterületi faültetési akciójának köszönhetően.
A fákat az önkormányzat faiskolájából termelték ki, és az előzetes
jelentkezések alapján osztották szét
a szép számú érdeklődő között a
városháza udvarán. Platán, szilfák,
kőris, gyertyán és galagonya talált
új otthonra. Mintegy ötvenen vállalták azt, hogy elültetik és a későbbiekben gondoskodnak is az elültetett
növényekről. Az akció keretében
szaktanácsadással segítették a jelentkezőket és bizonyos esetekben
a fák elültetését is a szakemberek
végezték. Hégely László a gazdakört képviselte a programon, aki
egy békési Tündérkert létrehozását
tervezi az önkormányzattal közö-

sen, amely az őshonos gyümölcsfák összegyűjtését célozná meg.
Laci bácsi célja kettős, szeretné a
gyerekek, a fiatalok körében népszerűsíteni a régi gyümölcsfákat,
mindemellett a kertészkedésnek is
új lendületet adnának a figyelemfelhívó programmal.
Néhány évvel ezelőtt hasonló
társadalmi megmozdulással, közös összefogással ültettek ki 103
facsemetét a Fáy utcára, az Élővíz-csatorna mentén. A városszépítő akcióval a Fáy utcai ligetes
parkerdő kialakítása valósult meg.
Akkor számos civil szervezet, magánszemély és vállalkozó vett részt
a faültetési programban, ők azóta
is gondoskodnak az általuk ültetett
növényekről. Ezzel párhuzamosan
indította a faiskolát az önkormányzat, amelyből most a fák kitermelésre kerülhettek.

NEM LESZ
ÜGYFÉLFOGADÁS
a Polgármesteri
Hivatalban
Békés Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala tájékoztatja a lakosságot, hogy a
Képviselő-testület által elfogadott
rendelet alapján 2015. december
21. napjától 2015. december 31.
napjáig igazgatási szünet lesz a
Polgármesteri Hivatalban. Ebben
az időszakban az általános ügyfélfogadási rend szünetel. Halaszthatatlan ügyekben (anyakönyvi
ügyek, egyes hatósági ügyek) ezen
időszak alatt is történik intézkedés. Kérjük a lakosság megértését.
Tárnok Lászlóné jegyző

8. oldal

Erdélyi Imola
Erzsébetet
választották a
rendelőintézet
igazgatójának
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Minősített Könyvtár elismerő címet célozzák meg

A képviselő-testület a decemberi
soros ülésén döntött arról, hogy a Békési Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő élére Erdélyi Imola Erzsébet
klinikai biokémikust választja, aki
korábban a gyulai kórházban dolgozott. Az új igazgató 2016. január 1-től
tölti be tisztségét.

BÉKÉS VÁROS

A Békés Városi Püski Sándor
Könyvtár minősített könyvtárrá
szeretne válni 2017-ben. A szakmai elismerés elnyerését komoly
felkészülés előzi meg. Az előkészítő munka szakszerű lebonyolítását
teszi lehetővé a Nemzeti Kulturális
Alaptól elnyert 441 350 forint vis�sza nem térítendő támogatás is.

ÖNKORMÁNYZATÁNAK

TÁJÉKOZTATÓJA
Szakrendelések szünetelése

A Békési Gyógyászati Központ
és Gyógyfürdő igazgatója, Dr. Gulyás Zsuzsanna ezúton értesíti és
tájékoztatja a Tisztelt Lakosokat,
hogy a szakorvosok és a szakdolgozók szabadsága miatt
- a járóbeteg szakrendeléseken
2015. december 28-31. között a
rendelés szünetel,
- a Gyógyfürdőben 2015. december 22-31. között a betegellátás
szünetel.
A betegek sürgős szakorvosi ellátását – a fenti időszakban – a békéscsabai Dr. Réthy Pál Kórház és
Rendelőintézet szakrendelései biztosítják.

Az NKA által biztosított támogatás
feltétele többek között az volt, hogy
a könyvtár két éven belül pályázzon
a Minősített Könyvtár elismerő cím
megszerzésére. Az intézmény egy korábbi pályázaton elnyert támogatásból

a kötészeti műhely fejlesztését valósította meg, melyet szintén a Nemzeti
Kulturális Alap tett lehetővé. A sérült könyvek javítására, újra kötésére,
kötészeti anyagok beszerzésére 269
500 forint összegű támogatást nyert
a békési könyvtár. Október végén
helyszíni szakértői vizsgálat zajlott
könyvtárunkban, amelyet Dr. Vígh
Annamária, az Emberi Erőforrások
Minisztériuma Közgyűjteményi Főosztály főosztályvezetője rendelt el –
nyilatkozta lapunknak Erdősné Sági
Mária, a Békés Városi Püski Sándor
Könyvtár igazgatónője. – A magyarországi nyilvános könyvtári rendszer
hatékony működése alapvető fontosságú az ágazati irányítás számára,
mert ez a rendszer biztosítja, hogy a
könyvtárhasználók bárhol hozzájussanak a könyvtárakban őrzött dokumentumokhoz és információkhoz. A
vizsgálat célja azoknak az alapkövetelményeknek a teljesítése volt, melyet
a 2014-ben hatályba lépett kormányrendelet ír elő a nyilvános könyvtárak
jegyzékének vezetéséről. A helyszíni
vizsgálatot végző könyvtári szakértő
pozitív benyomásairól biztosította a
könyvtárosokat mind a dokumentáció, a könyvtári környezet és a könyvtári szolgáltatások tekintetében.
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