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Sorszám: I.  

Tájékoztató 
 

a Képviselő-testület két ülése között történt  
eseményekről, értekezletekről 

Békés Város Képviselő-testületének 
2011. szeptember 29-i ülésére 

 
1. 2011. augusztus 20-án Szent István Király Ünnepén idén is városi ünnepséget 

rendezett önkormányzatunk a Királyok Kapuja emlékműnél. Az állami ünnepen 
Vámos László tanácsnok, önkormányzati képviselő mondott beszédet. Az ünnepségen 
az egyházak vezetői megáldották az új kenyeret. 

2. 2011. augusztus 25-én nyílt meg a Városháza emeleti folyosóján Banner János és 
Békés című kiállítás. A megnyitón Izsó Gábor polgármester, a képviselő-testület tagjai 
a képviselő-testületi ülésen megjelentek valamint külsős érdeklődők is részt vettek. A 
kiállítást S. Turcsányi Ildikó főmuzeológus nyitotta meg. 

3. 2011. augusztus 28-án tartotta tanévnyitó ünnepségét a békési Szegedi Kis István 
Református Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium a református 
templomban. Az eseményen részt vett Izsó Gábor polgármester és több önkormányzati 
képviselő. 

4. 2011. augusztus 31-én tartotta tanévnyitó értekezletét a Békési Kistérségi Általános 
Iskola az Alapfokú Művészeti Tagiskolájában. Az eseményen részt vett Izsó Gábor 
polgármester és több önkormányzati képviselő. 

5. 2011. szeptember 1-jén tanévnyitó ünnepséget tartott a Tisza Kálmán Közoktatási 
Intézmény, melyen részt vett Izsó Gábor polgármester is.  

6. 2011. szeptember 1-jén tanévnyitó ünnepségét tartotta a Békési Kistérségi Általános 
Iskola Eötvös József Tagiskolájában és a Dr. Hepp Ferenc Tagiskolájában. Az 
eseményen önkormányzatunkat Mucsi András oktatási, kulturális és sport bizottság 
elnöke képviselte. 

7. 2011.szeptember 2-án került megrendezésre az Anyakönyvvezetők Dél-Alföldi 
Regionális Szakmai Találkozója melynek vendégeit idén Békés Város Önkormányzat 
látta vendégül. Az egész napos szeminárium során az anyakönyvvezetők új eljárási 
ismeretekkel gazdagodtak. A találkozón megjelenteket Izsó Gábor, Békés Város 
polgármestere, Tárnok Lászlóné, Békés Város jegyzője és Erdős Norbert Békés 
Megyei Kormányhivatal kormánymegbízottja köszöntötte. 

8. 2011. szeptember 3-4 között tartotta Békés idén a XIII. Madzagfalvi Napok 
rendezvényét. Idén is színes, változatos programok várták a helyi lakosokat és a 
Békésre látogatókat. A Ligetben szombaton mesterségek bemutatója és népi játszóház 
is várta az érdeklődőket. Csak szombaton majd negyven, összesen pedig csaknem 
hetven program közül választhattak a helyiek és a más településekről is szép számmal 
érkező vendégek a mögöttük hagyott hét végén. Vasárnap Békés újratelepülésének 
300. évfordulója jegyében rendezték meg a hagyományos Madzagfalvi Hétpróbát. 
Mindkét napon tehetséges helyi művészek is színpadra léphettek, esténként pedig 
profi előadók szórakoztatták élő koncertjükkel a nézőket. A Madzagfalvi Napokat 
ezúttal is színvonalas tűzijáték zárta. 

9. 2011. szeptember 8-án tartotta a Magyarországi Román Ortodox Püspökség és a 
Békési Román Kisebbségi Önkormányzat a békési román ortodox templom 
Kisboldogasszonynak felajánlott oltárünnepét. Az eseményen önkormányzatunkat 
Izsó Gábor polgármester és Dr. Farkas László aljegyző képviselte. 
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10. 2011. szeptember 10-én rendezte meg a Békési Idősekért Alapítvány jótékonysági 
ebédjét az Eötvös József Általános Iskola ebédlőjében. Az eseményen Izsó Gábor 
polgármester is részt vett. 

11. 2011. szeptember 13-án tartotta soron következő ülését a Kistérségi Társulás. Az 
ülésen véleményezték Békés Megye Területrendezési Terv módosítását. A Társulás 
elfogadta a Kistérségi Esélyegyenlőségi Programot valamint a Kistérségi Szociális 
Szolgáltatástervezési Koncepció felülvizsgálatát. Továbbá elfogadásra került a 
Kistérségi Közoktatási Intézkedési Terv korrekciója és a Társulási megállapodás 
módosítása illetve a Társulás 2011. I. félévi teljesítéséről szóló beszámoló. 

12. 2011. szeptember 15-én tartotta kuratóriumi ülését a Békés Fürdőért Közalapítvány . 
Az ülésen a kuratóriumi tagok döntöttek róla, hogy üzemeltetésre az alapítvány átadja 
Békés Város Önkormányzatának a kültéri termál medencét, amely az alapítvány 
részére befizetett adományokból és az önkormányzat támogatásából valósulhatott meg 

13. 2011. szeptember 15-17. között rendezték meg immár hatodik alkalommal "A 
minőségi magyar termékekért" országos Coop Rally ügyességi autóversenyt. A 
második napon Békés városát is útba ejtették, melynek helyszínt a Békési Pálinka 
Centrum biztosított.  Az eseményen részt vett Izsó Gábor polgármester is. 

14. 2011. szeptember 16-án a Békés Megyei Hajnal István Szociális Szolgáltató Centrum 
békési idősek otthona telephelyén hétfogásos vacsora elkészítéséből vizsgáztak a 
frissen végzett cukrászok és szakácsok. Az eseményen részt vett Kónya István, Békés 
Megye Képviselő-testületének alelnöke és Izsó Gábor, városunk polgármestere. 

15. 2011. szeptember 17-én nagyszabású expón találkoztak Békés, Arad és Bihar megye 
mezőgazdasági vállalkozásai, termelői, üzletemberei Gyulán. A kiállítás után Békés 
Airport mellett letették az uniós segítséggel mintegy 700 millió forintból megvalósuló 
Békés megyei expó alapkövét. Az alapkőletételénél jelen volt Izsó Gábor 
polgármester. 

16.  2011. szeptember 21-én taggyűlést tartott a Vasas Szövetség Békési Gépgyártó 
Városi Nyugdíjas Tagozata a Békési Nyugdíjasházban. A rendezvényen részt vett Izsó 
Gábor polgármester úr és beszámolt az elmúlt évek munkájáról, az elért, megvalósult 
célokról, továbbá a következő időszak rövidebb és hosszabb távú terveiről, 
megvalósítandó feladatairól. Végezetül a vendégek és a tagtársak kötetlen beszélgetés 
keretén belül közös ebéddel fejezték be a taggyűlést. 

17. 2011. szeptember 22-én Békés Város Önkormányzata szervezésében idén is 
megrendezésre került az Európai Autómentes Napon a „Közlekedj Ökosan” 
kerékpáros vetélkedő, mely során megmozgattuk az iskolás gyerekeket. Célunk az 
volt, hogy felhívjuk az autósok, illetve egyéb motoros járművet használó emberek 
figyelemét arra, hogy a közlekedésnek vannak olyan alternatívái is, amelyek óvják a 
környezeti értékeket, nem szennyezik városunk levegőjét és még az egészségünknek is 
jó tesz. A rendezvényt Izsó Gábor polgármester nyitotta meg. 
 

 
Békés, 2011. szeptember 23. 
 
 

Izsó Gábor 
polgármester 

 
                                                                                                                                                                                


