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Sorszám: I.  

Tájékoztató 
 

a Képviselı-testület két ülése között történt  

eseményekrıl, értekezletekrıl 

Békés Város Képviselı-testületének 

2011. május 26-i ülésére 
 
1. 2011. április 25-én rendezte meg a Nemzeti Erıforrás Minisztérium Kultúráért 

Felelıs Államtitkársága és Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata a 
„Nemzeti Gálaest az Új Alkotmány Tiszteletére” elnevezéső rendezvényt 
Békéscsabán. Az eseményen Izsó Gábor polgármestert Pocsaji Ildikó önkormányzati 
képviselı képviselte. 

2. 2011. április 29-én tartották színes, vidám ballagásukat a Farkas Gyula Közoktatási 
Intézmény végzıs diákjai. A diákok az iskola régi és új mezıgazdasági gépeivel 
vonulva vettek búcsút Békés városától. Tárnok Lászlóné jegyzı és Dr. Pálmai Tamás 
alpolgármester a polgármesteri hivatal teraszáról üdvözölte a diákokat, akik hangos 
dudálásokkal felszabadult hangulatban ünnepelték utolsó középiskolában töltött 
napjaikat. 

3. 2011. április 29. és 30. között tartotta városunk az Ifjúsági Napok és Utcazene 
Fesztivált. A két napos rendezvény pénteki napján az Én hangom énekversenyen Izsó 
Gábor polgármester, mint zsőri elnök és Pocsaji Ildikó képviselı asszony, mint 
zsőritag is értékelte a fellépıket. Szombaton Utcazene Fesztivált szervezett a 
Kulturális Központ, így a város több pontján zene szórakoztatta az arra sétálókat, este 
a rendezvénytéren az Adam’s Comedy koncertjével zárult a kétnapos programsorozat. 

4. 2011. április 29. és 30. között rendezték meg a Nagy Sportágválasztó elnevezéső 
családi sportprogramot Békésen. 2008 óta Sportágbörze néven vált népszerővé a 
helyiek és a környezı települések lakosai körében, idén azonban Békés az országos 
rendezvényhez kapcsolódott. A rendezık 1200-1300 résztvevıt számláltak meg a két 
nap alatt és mintegy húsz sportág egyesülete képviseltette magát. A rendezvényen 
részt vett több önkormányzati képviselı is. 

5. 2011. április 30-án tartotta alakuló ülését a Polgármesteri Hivatal Nagytermében az 
Ausztráliai és Békési Polgárok Egyesülete. A szervezet elnökévé Juhász Zoltánt a 
kezdeményezés elindítóját választották.  Alex Brooking, Ausztrália Magyarországra 
akkreditált nagykövete és Dr. Kiss-Rigó László, a Szeged-Csanádi Egyházmegye 
megyéspüspöke lett a két tiszteletbeli elnök, akik egyrészrıl a szervezet Ausztráliához 
főzıdı kapcsolatát, másrészrıl az egyesület keresztény szellemiségét képviselik. 
Kónya István, a Békés Megyei Közgyőlés alelnöke, és Izsó Gábor, Békés város 
polgármestere is tagja lett az újonnan megalakult egyesületnek. A közösség célja a 
kölcsönös partnerség biztosítása a két ország között a hagyományok ápolása, a két nép 
kultúrájának megismerése és megismertetése révén. Az eseményt élı internetes 
kapcsolat segítségével négy Ausztráliában élı és egy Stuttgartban élı magyar család is 
követte. Az eseményen a Polgármester Úr és Jegyzı Asszony mellett több 
önkormányzati képviselı és jelentıs számú érdeklıdı vett részt. 

6. 2011. május 2-án kezdıdött meg a Járóbeteg-ellátó Komplexum mőszaki átadása. A 
mőszaki ellenırök és szakemberek több napon keresztül tesztelik a szakellátó 
rendszereit. 2011. június végén az ünnepélyes átadásra is sor kerül. 
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7. 2011. május 2-án tartotta a Körös Vízgazdálkodási Társulat IV. számú területi egység 
Békés, Murony, Mezıberény, Kamut küldöttválasztó fórumát. Az ülésen 
megválasztották a küldötteket. Az önkormányzati szektorból Mezıberényt, Siklósi 
István polgármester Békést, Izsó Gábor polgármester képviseli. A fórumon Izsó Gábor 
polgármester megbízásából Ilyés Péter környezetvédelmi referens vett részt.  

8. 2011. május 4-én tartotta Békés Város Önkormányzata a DAOP-4.1.3/C-2F-ff-2009-
0004 azonosítószámú „Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások 
komplex-, valamint bölcsıdék önálló fejlesztése” elnevezéső pályázatának projektzáró 
sajtótájékoztatóját. A tájékoztatón Izsó Gábor polgármester és Urkom Szilvia 
projektmenedzser ismertette a bölcsödével kapcsolatos fejlesztéseket. 

9. 2011. május 5-én került lebonyolításra a „Földrengés 2011” elnevezéső 
katasztrófavédelmi gyakorlat. A gyakorlat keretében lebontásra került a volt fürdı 
öltözı épülete. A gyakorlat helyszínei Polgármesteri Hivatal, Békés Kırösi Cs. S. u.-
Tátra u.- Vashalom u.-Fürdısétány u., Duzzasztó, és a Dánfoki Ifjúsági Tábor volt. 
Összesen 106 fı vesz részt a gyakorlatban. A gyakorlatot Izsó Gábor Polgármester, a 
HVB elnöke vezette. 

10. 2011. május 5-én tartották Kondoros Nagyközség Polgármesteri Hivatalában a 
„Belvízrendezés az élhetıbb településekért” címő projekt kapcsán a konzorciumi 
tagok ülését. Az ülésen Izsó Gábor polgármester megbízásából Ilyés Péter 
környezetvédelmi referens vett részt. 

11. 2011. május 5-én harmadik alkalommal rendezte meg a Békés Városi Szociális 
Szolgáltató Központ Derős Ház és a Fogyatékkal Élık Békés Megyei Sportszövetsége 
a Derős Kupát, melyre az egész megyébıl érkeztek csapatok Békésre. A díjakat 
Kálmán Tibor sportreferens adta át. 

12. 2011. május 9-én került sor a Jantyik utcai Tagóvoda szülıi körének összehívására. A 
fórumon az érintettek támogatták a fenntartóváltás kezdeményezését, és elfogadták az 
átadással kapcsolatos elképzeléseket. Az eseményen jelen volt Izsó Gábor 
polgármester, Mucsi András az Oktatási, Kulturális és Sport bizottság elnöke, Vámos 
László tanácsnok, Pocsaji Ildikó képviselı asszony, Sápi András köztisztviselı. 

13. 2011. május 10-én tartotta legutóbbi soros ülését a Békési Kistérségi Társulás. A 
kistérségi Közkincs-kerekasztal tagjaival kibıvített ülést a Békés Városi Kulturális 
Központban tartották. Az ülésen a Társulási Tanács elfogadta a Kistérségi Közoktatási 
Intézkedési Terv felülvizsgált változatát. A dokumentumot a helyi önkormányzatok 
képviselı-testületeinek jóváhagyása, és az idıközbeni változások átvezetése után a 
Tanács ismételten megtárgyalja. Szintén egyhangú szavazással elfogadta a Tanács a 
Közkincs-kerekasztal tagjainak közremőködésével elkészített Békési Kistérség 
Kulturális Koncepcióját, amelyet szintén valamennyi önkormányzat képviselı-
testületének jóvá kell hagynia. A koncepció a jóváhagyásokat követıen a 
www.bekesikisterseg.hu honlapra kerül fel. Ezek után a Tanács zárt ülés keretében 
folytatta a munkáját, ahol a kistérségi informatikai hálózat üzemeltetıjével, az 
Antenna Hungária Zrt-vel folytatandó tárgyalási stratégiát határozták meg. 

14. 2011. május 10-én tartotta a Körös Berettyói Vízgazdálkodási Társulat 
küldöttválasztó fórumát. Az ülésen megválasztották a küldötteket. Az önkormányzati 
szektort Tarhos és Bélmegyer települései képviselik. A fórumon Izsó Gábor 
polgármester megbízásából Ilyés Péter környezetvédelmi referens vett részt. 

15. 2011. május 11-én fogadta Izsó Gábor polgármester Asztalos Györgyöt Békés város 
elsı polgármesterének leszármazottját. A találkozás fı célja a Rózsa temetıben 
található Asztalos család sírboltjának esetleges helyreállítása, felújítása. Asztalos 
István 1848-ban Békés város elsı polgármestere és a nemzetırség parancsnoka volt, 
valamint haláláig a békési járás fıszolgabírájának tisztségét töltötte be. A 
megbeszélésen részt vett Csökmei László, városi fıépítész és Mester Péter a 
Városvédı és Szépítı Egyesület elnöke.  
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16. 2011. május 13-án tartotta hagyományos „Madarak és Fák” napi rendezvényét a 
Hunyadi téri Tagóvoda. Az eseményen részt vett Izsó Gábor polgármester és Balázs 
László, a pénzügyi bizottság elnöke. 

17. 2011. május 13-án nyitotta meg kiállítását „TulajdonKépp” címmel Gazsó János 
fényképész. A megnyitón részt vett Izsó Gábor polgármester és több önkormányzati 
képviselı is. 

18. 2011. május 13-án gálamősort szervezett az Eötvös Tagiskola a Kulturális 
Központban. Az eseményen részt vett Mucsi András, az Oktatási, Kulturális és Sport 
Bizottság elnöke. 

19. 2011. május 14-én rendezte meg a Békési Német Kisebbségi Önkormányzat a Német 
Kisebbségi Megyei Anyanyelvi Kulturális Napját a Békés Városi Kulturális 
Központban. A rendezvényt Izsó Gábor polgármester nyitotta meg. Az eseményen 
részt vett Tárnok Lászlóné jegyzı és Mucsi András, az Oktatási, Kulturális és Sport 
bizottság elnöke. 

20. 2011. május 14-én, szombaton negyedik alkalommal rendezte meg a Nefelejcs Békési 
Kulturális és Hagyományırzı Közhasznú Egyesület a Nefelejcs Vigalmat a Békési 
Tájházban. A népszerő, hagyományırzı rendezvény sok látogatót vonzott. Izsó Gábor 
polgármester mellett több önkormányzati képviselı is kilátogatott a helyszínre. A 
rendezvényt Mucsi András, az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elnöke nyitotta 
meg. 

21. 2011. május 16-án tartotta Kiss Ottó író „A másik ország” címő könyvének 
bemutatóját a Püski Sándor Könyvtárban.  A rendezvényen részt vett Mucsi András, 
az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elnöke. 

22. 2011. május 18-án rendezte meg kiállítását Görgényi Tamás festımővész és 
Görgényi Éva rajztanár a Békési Galériában. A rendezvényen Izsó Gábor polgármester 
köszöntötte a megjelenteket. 

23. 2011. május 18-án tartotta a Kistérségi Általános Iskola Suligáláját a Kulturális 
Központban. Az eseményen jelen volt Izsó Gábor polgármester és több önkormányzati 
képviselı is. 

24. 2011. május 19-én rendezte meg a  Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi 
Központ Békési Kirendeltsége az Állás és képzési börzét. Az eseményen jelen volt 
Izsó Gábor polgármester és több önkormányzati képviselı is. 

25. 2011. május 19-én Ovis Sport Délelıttöt szervezett a békési Újvárosi tagóvoda 
nevelıtestülete a Városi Sportpályán. A hagyományos program idén 19. alkalommal 
valósult meg, célja a gyermekek egészséges életmódra, rendszeres mozgásra nevelése. 
Az eseményen részt vett Izsó Gábor polgármester és Pocsaji Ildikó képviselı asszony 
is.   

 
 

 

 

 
 
Békés, 2011. május 20. 
 

Izsó Gábor 

polgármester 


