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Sorszám: I.  

Tájékoztató 
 

a Képviselő-testület két ülése között történt  

eseményekről, értekezletekről 

Békés Város Képviselő-testületének 

2014. november 10-i ülésére 

 
1. 2014. augusztus 29-én ünnepélyes keretek között került átadásra a Békés város 

felújított nevelési intézménye, a Bóbita Tagóvoda. Az eseményen Izsó Gábor 

polgármester mellett beszédet mondott Dankó Béla országgyűlési képviselő. A 

szalagátvágást követően a jelenlévők bejárták az óvoda épületét. Az átadáson jelen 

volt Tárnok Lászlóné jegyző, Dr. Pálmai Tamás alpolgármester és több 

önkormányzatai képviselő is.  

2. 2014. szeptember 5-7. között tartotta Békés a XVI. Madzagfalvi Napokat. Idén is 

színes, változatos programok várták a helyi lakosokat és a Békésre látogatókat. 

Tizenhat helyszínen mintegy száz program várta a békésieket. Ezúttal is eljöttek 

testvértelepüléseink, a romániai Gyergyószentmiklós, a szerbiai Magyarittabé, és a 

lengyel Myszkow delegációi. A rendezvénysorozaton többek között a nevét viselő 

utcában egykori szülőháza előtt felavatták a 150 éve született Jantyik Mátyás 

festőművész mellszobrát. 2014. szeptember 13-án rendezte meg a Békési Idősekért 

Alapítvány jótékonysági ebédjét az Eötvös József Iskola ebédlőben. Az eseményen 

részt vett Izsó Gábor polgármester. 

3. 2014. szeptember 13-án Békés adott otthont a Békési, Sarkadi és Gyulai Járásokban – 

a lakosság védelmét szolgáló, önkéntesekből álló – újonnan alakult mentőcsoportok 

nemzeti minősítő gyakorlatának mely több helyszínt is érintett. Az eseményen 

kezdetén jelen volt Izsó Gábor polgármester, Barkász Sándor önkormányzati 

képviselő és Deákné Domonkos Julianna bizottsági tag. 

4. 2014. szeptember 14-én került megrendezésre a Zerge Ifjúsági Túrasport Közhasznú 

Egyesület szervezésében, a Békési Önkormányzat és a Békési Kajak-Kenu Club 

segítségével a Indián Kenu Túlélő Versenyt. Békés Város Önkormányzatát Izsó Gábor 

polgármester megbízásából Balázs László önkormányzati képviselő képviselte. 

5. 2014. szeptember 15-én a Polgármesteri Hivatal nagytermében került aláírásra az a 

szerződés melyről a Képviselő-testület döntött és mely során a Kossuth utca 4. szám 

alatti - egykori járásbíróság- épületét állami tulajdonba adja a város, hogy felújítását 

követően, ott lehessen a Békési Járási Hivatal központja. Az eseményen Békési Város 

Önkormányzatát Izsó Gábor polgármester és Tárnok Lászlóné jegyző képviselte a 

Békés Megyei Kormányhivatal részéről jelen volt Gajda Róbert kormánymegbízott 

valamint a Dr. Csarnai Judit a Békési Járási Hivatal vezetője. 

6. 2014. szeptember 17-én ünnepélyes keretek között került átadásra a Református 

Egyházközség fenntartásában lévő, de önkormányzati tulajdonban álló Rákóczi 8. 

szám alatti ingatlan. Az épület egyike azoknak melyet érintett az önkormányzat 

Épületenergetikai fejlesztések energiatakarékos átalakítása” KEOP-5.5.0/A/12-2013-

0024 azonosító számú pályázat „Energiatakarékos átalakítás Békés Város 

intézményeiben” című projektje. Az átadáson Izsó Gábor polgármester mondott 

köszöntőt. 
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7. 2014. szeptember 17-én sajtótájékoztatóval egybekötött szerződés aláírással üzembe 

helyezték a múzeum, buszmegálló és félig a piac által határolt területen az ingyen 

WIFI szolgáltatást Békésen. A Kistérségi üvegszáloptikás hálózat elmúlt éveinek 

eredményes munkájának köszönhetően nem csak Békésen de Mezőberényben is 

sikerült ilyen hálózatot kiépíteni. Az esemény részt vett Izsó Gábor polgármester. 

8. 2014. szeptember 18-án rendezték meg a Magyar-Japán Baráti Társaság és a 

MAPON Gyulai Magyar-Japán Kulturális Egyesület közös szervezésében Gyulán a 

Békés Megyei Japán Napot. Az egész napos rendezvényen Gyula, Békéscsaba mellett 

Békésnek is lehetősége nyílott arra, hogy bemutattassa értékeit. Az eseményen jelen 

volt Kato Kikuko tanácsos, a Magyarországi Japán Nagykövetség képviseletvezető-

helyettese. Békés várost Izsó Gábor polgármester mutatta be a közérdekű 

közönségnek. 

9. 2014. szeptember 19-én ünnepélyes keretek között került átadásra városunk 

korszerűsített szennyvíztisztító telepe. A beruházást Izsó Gábor polgármester és 

Dankó Béla országgyűlési képviselő adták át. Az eseményen jelen volt több 

önkormányzati képviselő is.  

10. 2014. szeptember 19-én Gróf Széchenyi István és Kossuth Lajos születési 

évfordulóinak közeledtével hagyományosan emlékezésre hívta a városlakókat a 

Békési Városvédő és Szépítő Egyesület. Kossuth Lajos bronzszobornál Mester Péter, a 

városvédők elnöke, míg gróf Széchenyi István bronzszobránál Izsó Gábor 

polgármester mondott beszédet. 

11. 2014. szeptember 20-án rendezték meg a II. Dr Hepp Ferenc Kosárlabda Kupát a Dr. 

Hepp Ferenc Általános Iskola tornatermében. Az eseményt Izsó Gábor polgármester 

nyitotta meg. 

12. 2014. szeptember 22-én több mint 100 diák részvételével tartotta meg az 

önkormányzat a nemzetközi kezdeményezésű Autómentes Napot. Az önkormányzat 

ebben az évben hagyományteremtő szándékkal egy nagyszabású kerékpártúrát 

szervezett az egykori, nagy múltra visszatekintő tarhosi zenepavilonba. Az autómentes 

napot Izsó Gábor polgármester nyitotta meg Dánfokon. 

13. 2014. szeptember 26-án ünnepélyes keretek között került átadásra a Békési 

Kommunális és Szolgáltató Kft. önerőből kialakított komposztáló telepe a Szarvasi úti 

telephelyén. Az eseményen köszöntőt mondott Izsó Gábor polgármester és Dankó 

Béla országgyűlési képviselő. 

14. 2014. szeptember 27-én kilencedik alkalommal rendezte meg a Nefelejcs Békési 

Kulturális és Hagyományőrző Közhasznú Egyesület a Békési Tökmulatságot A 

rendezvény elején Farkas Zoltán, Békés Megye Önkormányzatának elnöke átadta Izsó 

Gábor polgármesternek a megye címerével ékesített díszzászlót. A mulatság 

helyszínén ülésezett a Békési Megyei Értéktár Bizottság, amely képet nyert a Békési 

Értéktár Bizottság eddigi igen élénk tevékenységéről és arról, hogy a helyi értékek 

közül melyek lehetnek esetlegesen megyei vagy akár országos értékek, hungarikumok. 

15. 2014. szeptember 30-án ünnepélyes keretek között került átadásra a Korona Utcai 

Tagóvoda épülete. Az ingatlan egyike azoknak melyet érintett az önkormányzat 

épületenergetikai fejlesztések az „Energiatakarékos átalakítás Békés Város 

intézményeiben” című projektje. A korszerűsített intézményt Czunyiné dr. Bertalan 

Judit államtitkár, Dankó Béla országgyűlési képviselő és Izsó Gábor polgármester 

adták át. A rendezvényen több önkormányzati képviselő is részt vett.  Az esemény 

után egy köznevelési konferencia került megrendezésre a Dr. Hepp Ferenc Általános 

Iskola nagytermében.  

16. 2014. október 1-jén került átadásra a felújított békési hajléktalanszálló két épülete. 

Az átadáson Izsó Gábor polgármester úr mellett beszédet mondott Dankó Béla 

országgyűlési képviselő. A rendezvényen több önkormányzati képviselő is részt vett.   

17. 2014. október 1-jén a Kecskeméti Gábor Kulturális Központ szervezésében került 

megtartásra az Idősek Világnapja. Az idős embereket Izsó Gábor polgármester 

köszöntötte. 
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18. 2014. október 2-4. között került megrendezésre az ICOMOS Magyar Nemzeti 

Bizottság Egyesület Népi Építészeti Szakbizottsága által szervezett XIX. Békési Népi 

Építészeti Tanácskozás Békésen a kulturális központban. A rendezvény első napján 

Izsó Gábor polgármester köszöntötte a résztvevőket. 

19. 2014. október 2-án az „Ultrahanggal az egészségért” Alapítványt karitatív akciójának 

köszönhetően sikerült megvásárolni azt a nyiroködémát csökkentő orvosi berendezést 

mely ezentúl, sok nyirokkeringés zavarban szenvedő betegnek hozhat gyógyulást. A 

Békési Járóbeteg szakellátóban elhelyezett hullám-masszázsgép a bőr alatti szövetben 

létrejövő nyirokpangást hivatott csökkenteni. Az átadáson jelen volt Izsó Gábor 

polgármester. 

20. 2014. október 4-én a békési Piac téren rendezte meg a Békési Piacfelügyelet az Őszi 

Vásárt. A rendezvényt Izsó Gábor polgármester nyitotta meg. 

21. 2014. október 6-án a Városvédő és Szépítő Egyesület szervezésében emlékezett 

városunk az Aradi Vértanúkra az ’56-os Forradalmi Emlékműnél. A résztvevők 

tiszteletük jeléül egy-egy szál gyertyát helyeztek el a helyszínen. Az eseményen jelen 

volt Izsó Gábor polgármester, Dr. Pálmai Tamás alpolgármester és több 

önkormányzati képviselő. 

22. 2014. október 7-én rendezték meg a 44. Kállai Jenő Emlékversenyt a helyi 

sportpályán, melyet Izsó Gábor polgármester nyitott meg.  

23. 2014. október 7-én köszöntötte otthonában Hunya Ferencé 90 éves szépkorút Izsó 

Gábor polgármester. 

24. 2014. október 9-én ünnepélyes keretek között került átadásra a Rákóczi Utcai 

Bölcsőde épülete. Az ingatlan egyike azoknak melyet érintett az önkormányzat 

épületenergetikai fejlesztések az „Energiatakarékos átalakítás Békés Város 

intézményeiben” című projektje. A korszerűsített intézményt  Izsó Gábor polgármester  

és Dr. Pálmai Tamás alpolgármester adták át. A rendezvényen több önkormányzati 

képviselő is részt vett.   

25. 2014. október 10-én ünnepélyes keretek között került átadásra a Magyar Pünkösdi 

Egyház Országos Cigánymisszió fenntartásában lévő, de az önkormányzat 

tulajdonában álló Epreskerti Óvoda épülete. Az ingatlan egyike azoknak melyet 

érintett az önkormányzat épületenergetikai fejlesztések az „Energiatakarékos átalakítás 

Békés Város intézményeiben” című projektje. A korszerűsített intézményt Izsó Gábor 

polgármester és Durkó Albert miszzióvezető adták át. A rendezvényen több 

önkormányzati képviselő is részt vett.   

26. 2014. október 10-én a Békés Vill Kft. és a Proszerv Kft. adományaiból, illetve 

magánszemélyek összefogásával elkészült az új Fáy utcai játszótér. A gyerekek az 

ünnepélyes átadót követően azonnal birtokba is vették a modern játszóeszközöket. Az 

eseményen köszöntőt mondott Izsó Gábor polgármester és jelen volt több 

önkormányzati képviselő. 

27. 2014. október 11-én került sor arra a főhajtásra mellyel Asztalos Istvánnak, Békés 

első polgármesterének és családjának emléke előtt tisztelgett az önkormányzat és a 

leszármazottak. Az önkormányzat és a család összefogásával sikerült felújítania 

síremléket, ahol Mester Péter, a Békési Városvédő és Szépítő Egyesület elnöke 

ismertetőjét követően áldást és imádságot mondott Katona Gyula esperes. Az 

eseményen jelen volt Izsó Gábor polgármester.  

28. 2014. október 16-án rendezték meg a Kecskeméti Gábor Kulturális Központban a 

Közösség, Média, Művelődés elnevezésű szakmai konferenciát. A tanácskozást Izsó 

Gábor polgármester nyitotta meg.  

29. 2014. október 16-án köszöntötte otthonában Hidvégi Mihály 95 éves szépkorút Izsó 

Gábor polgármester. 

30. 2014. október 17-én tartotta a Dr. Hepp Ferenc Általános Iskola a nevelési 

értekezletét a kulturális központ nagytermében. Az eseményen részt vett Izsó Gábor 

polgármester.   
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31. 2014. október 20-án tartotta alakuló ülését Békés Város Képviselő-testülete ahol 

megválasztásra került az alpolgármester és  három bizottság létrehozásáról és 

tagjainak megválasztásáról is döntött a Képviselő-testület.  

32. 2014. október 21-én tartotta soron következő ülését a Helyi Védelmi Bizottság. Az 

ülésén Békés Város Önkormányzatának képviseltében részt vett Izsó Gábor 

polgármester.  

33. 2014. október 22-én rendezte meg a 1956-os forradalom és szabadságharc 58. 

évfordulója alkalmából a Dr. Hepp Ferenc Általános Iskola ünnepségét. Az 

eseményen Izsó Gábor polgármester vett részt. 

34. 2013. október 23-án tartotta Békés Város Önkormányzata városi ünnepségét az 1956-

os forradalom és szabadságharc évfordulójának alkalmából. Deákné Domonkos 

Julianna önkormányzati képviselő, az oktatási, kulturális és sport bizottság elnökének 

ünnepi beszéde után, a hagyományoknak megfelelően a Történelmi Emlékműnél 

helyezték el koszorúikat a békési önkormányzat, a pártok és a társadalmi szervezetek 

képviselői.  

35. 2014. október 25-én rendezték meg a XI. Fregolina Kupát Kulturális Központban. A 

rendezvényt Izsó Gábor polgármester megbízásából Mucsi András önkormányzati 

képviselő, kulturális tanácsnok nyitotta meg. 

36. 2014. október 24-26. között rendezték meg idén az országos hírű Csabai 

Kolbászfesztivált. A rendezvénysorozat egyik napján Izsó Gábor polgármester 

vezetésével a város csapata hagyományos „békési ízesítésű” kolbászt készített.  

 

 

Békés, 2014. október 30. 

 

 

 

Izsó Gábor 

polgármester 


