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Sorszám: I.  

 
Tájékoztató 

 
a Képviselő-testület két ülése között történt  

eseményekről, értekezletekről 
Békés Város Képviselő-testületének 

2010. október 28-ai ülésére 
 

1. 2010. július 30-án tartották a hivatalos megnyitó ünnepségét a XX. Nemzetközi Csuta 
Művésztelepnek a Békési Galériában. A megnyitón Izsó Gábor polgármester mondott 
ünnepi beszédet. 

2. 2010. augusztus 20-án egyik legősibb magyar ünnepünkön, Szent István király 
szentté avatásának illetve az új kenyér napján városi rendezvényt szervezett a Békés 
Városi Kulturális Központ. A hagyományos eseményre rengeteg békési látogatott ki a 
Királyok Kapujához, ahol Izsó Gábor polgármester mondott ünnepi beszédet. 

3. 2010. augusztus 21-22-én tartotta meg városunk nagy sikerű, „Egy hajóban 
evezünk!” kétnapos vízi túráját. A program egyre nagyobb népszerűségnek örvend 
határainkon innen és túl, így az eredetileg júniusra tervezett, de az esőzések miatt új 
időpontra halasztott túrára idén is minden hajó elkelt. A két napot idén is teljesítette 
Izsó Gábor polgármester is.  

4. 2010. augusztus 29-én tartotta tanévnyitó ünnepségét a békési Szegedi Kis István 
Református Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium a református templomban. Az 
eseményen részt vett Izsó Gábor polgármester is.  

5. 2010. augusztus 30-án tartotta tanévnyitó értekezletét a Békési Kistérségi Általános 
Iskola a kulturális központban. Az eseményen részt vett Izsó Gábor polgármester is.  

6. 2010. augusztus 31-én alkalmazotti értekezletet tartott a Farkas Gyula Közoktatási 
Intézmény a kulturális központban. Az eseményen részt vett Izsó Gábor polgármester 
is.  

7. 2010. szeptember 1-jén tanévnyitó ünnepséget tartott a Farkas Gyula Közoktatási 
Intézmény, melyen részt vett Izsó Gábor polgármester is.  

8. 2010. szeptember 3-án tartotta ülését a Pándy Kálmán Megyei Kórház Felügyelő 
Tanácsa, melyen Izsó Gábor polgármester elfoglaltsága miatt Erdős Norbert 
alpolgármester, országgyűlési képviselő vett részt.  

9. 2010. szeptember 5-én tartották a DAOP 4.2.1/2F-2f-2009-0007 azonosító számú, 
Épületkorszerűsítés és eszközfejlesztés a Békési Kistérségi Iskola Dr. Hepp Ferenc 
tagiskolájában című projekt záró ünnepségét, ezzel összekötve pedig a 2010/2011-es 
tanév évnyitó ünnepségét is. A program az iskola főbejáratánál kezdődött, ahol Izsó 
Gábor polgármester és Deákné Domonkos Julianna tagintézmény vezető köszöntője 
után Izsó Gábor polgármester és Erdős Norbert alpolgármester, országgyűlési 
képviselő ünnepélyesen átvágták a nemzeti színű szalagot, ezzel átadva a felújított 
intézményt. Ezt követően a közösségi teremben nyitották meg a Sápiné Turcsányi 
Ildikó által koordinált, Dr. Hepp Ferencről szóló kiállítást. Végül a sportudvaron 
tartották az iskola tanévnyitó ünnepségét, egyben emléklapot kaptak azok, akik részt 
vettek a felújításban, és felavatták a Lőrincz Emőke-Szmola Adrien alkotópáros által 
megálmodott graffitit is.  

10. 2010. szeptember 7-én ülésezett a Közép-Békési Területfejlesztési Önkormányzati 
Társulás, hogy a korábban beadott és nyertes HURO/0901 „Tematikus turisztikai 
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programok szervezése a Körösök Völgyében” elnevezésű pályázat megvalósításával 
kapcsolatban egyeztessen. A korábban a három város által, az önerő mértékéről 
elfogadott határozatok mellett a projekt kivitelezéséhez szükséges tagi kölcsönökről 
szavaztak a tagok. 

11. 2010. szeptember 9-én hivatalosan is aláírta Békés Város Önkormányzata, mint a 
Békési Kistérségi Intézményfenntartó Társulás gesztora azt a szállítói szerződést, mely 
a korábban beadott és nyertessé nyilvánított TIOP 1.1.1-09 pályázathoz kapcsolódik. 
A projekttel több, mint 60 millió forintot nyert a Békési Kistérségi Általános Iskola, 
Alapfokú Művészeti Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat informatikai 
fejlesztésre. A szállítói szerződést az Euro One Számítástechnikai Kft. részéről Benkó 
György, míg Békés Város Önkormányzatától Izsó Gábor polgármester írták alá a 
békési városháza nagytermében.  

12. 2010. szeptember 10-12. között rendezték meg idén városunkban a XII. Madzagfalvi 
Napok rendezvényét. A három napos rendezvényen idén is sok izgalmas program 
várta a helyi és a környékbeli látogatókat. A program ideje alatt 
Gyergyószentmiklósról és Magyarittabéról is érkeztek vendégek, „Town Twinning” 
testvérvárosi pályázat keretében pedig a rendezvény hetében vendégdiákok 
ismerkedhettek Békés hagyományaival. 

13. 2010. szeptember 11-én Paraszti Polgárosulás Békésen címmel kiállítás nyílt a Békés 
Városi Jantyik Mátyás Múzeumban. A megnyitón Izsó Gábor polgármester mondott 
megnyitó beszédet. 

14. 2010. szeptember 14-én a „Belvízrendezés az élhetőbb településekért” című projekt 
megvalósításának kivitelezéséhez kapcsolódó közbeszerzés ajánlati bontására hívott 
össze ülést a projekt Közbeszerzési Bizottsága. A bontáson városunkat Izsó Gábor 
polgármester képviselte.  

15. 2010. szeptember 16-án ünnepélyes keretek között átadták a Békési Vállalkozói 
Centrum – Inkubátorházat. Az eseményen Izsó Gábor polgármester mondott ünnepi 
beszédet, majd Erdős Norbert alpolgármester, országgyűlési képviselővel közösen 
vágták át a nemzeti színű szalagot, ezzel hivatalosan is átadva a vállalkozóknak a 
területet. Az esemény zárásaként, a megjelent vendégek előadást hallgathattak meg, a 
centrum nyújtotta szolgáltatásokról. 

16. 2010. szeptember 21-én a „Belvízrendezés az élhetőbb településekért” című projekt 
megvalósításához kapcsolódó közbeszerzés ajánlati bontására hívott össze ülést a 
projekt Közbeszerzési Bizottsága. A bontáson városunkat Izsó Gábor polgármester 
képviselte.  

17. 2010. szeptember 21-én, a „Közlekedj okosan, élj egészségesebben” Európai 
Mobilitási Hét keretében Izsó Gábor polgármester a Városházán átadta a „Hajtva tilos! 
Tolva szabályos!” feliratú, tíz darab táblát, hogy az országban másodikként a település 
olyan gyalogos átkelőhelyeinél helyezzék azokat ki, ahol a kerékpárosok 
biztonságosabb közlekedését segíthetik. Idén ismét megrendezésre került Békésen az 
Európai Autómentes Nap. Ezen a napon a szervezők megmozgatták a gyerekeket és a 
felnőtteket egyaránt. Reggel 6:30 órától Békés Város Önkormányzata a FETA 
(Fenntartható Térségért Alapítvány) közreműködésével péksüteményt és forró teát 
kínált a Múzeum köznél elhaladó kerékpáros és gyalogos járókelőknek. Délelőtt a 
rendezvénytéren a polgármesteri köszöntőt követően útnak indult a kerékpáros 
felvonulás mintegy 150 résztvevővel, demonstrálva ezzel az egészséges életmódot és a 
környezetkímélő autómentes közlekedést. Eközben a kulturális központban filmvetítés 
zajlott. Délután a rendezvénytér aszfaltját elözönlötte az a mintegy négyszáz óvodás és 
iskolás gyermek, akik vetélkedőkön, kerékpáros ügyességi versenyeken, tábla 
felismerő versenyen vettek részt. Miközben az ovisok aszfaltrajzokkal színesítették a 
teret, addig a nagyobbak kerékpáros feladatokat teljesítettek. Este a felnőttek is 
megmozdultak. Mintegy 80 fő együtt kerekezett Békés határától Békéscsaba felé a 
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körforgalomig az új kerékpárúton kivilágított biciklikkel láthatósági mellényben, majd 
Békésre visszaérkezve tombolanyereményeket sorsoltak a töltőállomás parkolójában a 
„Kerékpáros Megvilágosodás” résztvevői között.       

18. 2010. szeptember 22-én a taggyűlést tartott a Vasas Szövetség Békési Gépgyártó 
Városi Nyugdíjas Tagozata a Békési Nyugdíjasházban. A rendezvényen a tagokon 
kívül vendégként részt vett még Hanfeld István a Vasas Szövetség nyugdíjas 
tagozatának elnök helyettese és Izsó Gábor polgármester úr. Először köszöntötték az 
50. és 60. Vasas tagsági évet elért, valamint a 60., 70. és 80. életévüket ünneplő 
tagokat. Ezután Izsó Gábor polgármester beszámolt az elmúlt négy év 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. 

19. 2010. szeptember 29-én szerdán Mihály napi vásárt tartott a Teleky úti tagóvoda, 
melyen részt vett Izsó Gábor polgármester is.  

20. 2010. szeptember 29-én adták át hivatalos keretek között a Békés Városi Ügyészség 
új helyen kialakított és felújított helyiségeit. Az ünnepségen, mások mellett részt vett 
dr. Kovács Tamás legfőbb ügyész és dr. Veress Gabriella megyei főügyész, 
városunkat Izsó Gábor polgármester képviselte az eseményen. 

21. 2010. szeptember 30 – október 2. között ismét Békésen került megrendezésre a 
XVII. Békési Népi Építészeti Tanácskozás, a Magyar Építészeti Kamara által 
akkreditált konferencia, melynek fővédnöke dr. Fazekas Sándor, Vidékfejlesztési 
Miniszter volt. A programsorozat szeptember 30-ai megnyitóján Izsó Gábor 
polgármester és Erdős Norbert országgyűlési képviselő, alpolgármester mondtak 
köszöntő beszédet. 

22. 2010. október 1-jén fennállásának 16. évfordulóját ünnepelte a Korona úti tagóvoda. 
A születésnapi rendezvényen részt vett Izsó Gábor polgármester is.  

23. 2010. október 1-jén az Idősek Világnapja alkalmából szervezett ünnepséget a Békés 
Városi Kulturális Központ. Az eseményen Izsó Gábor polgármester mondott köszöntő 
beszédet. 

24. 2010. október 1-jén tartotta „Őszülő Napok” címmel rendezvényét a Békés Megyei 
Hajnal István Szociális Szolgáltató Centrum. Az ünnepi műsorral egybekötött 
programon részt vettek Izsó Gábor polgármester és Vámos László önkormányzati 
képviselő is.  

25. 2010. október 5-én jubileumi azaz 40. alkalommal rendezték meg a Kállai Jenő 
emlékversenyt a Városi Sportpályán. Az eseményen idén is részt vett Izsó Gábor 
polgármester is.  

26. 2010. október 6-án Városvédő és Szépítő Egyesület szervezésében az Aradi 
vértanúkra emlékeztek az’56-os Forradalmi Emlékműnél. A nagyszámú emlékező 
tömeg előtt Izsó Gábor polgármester mondott köszöntő beszédet, majd a résztvevők 
egy-egy gyertyát gyújtottak tiszteletük jeléül.    

27. 2010. október 14-én tartotta alakuló ülését a Békési Kistérségi Tanács. A tagok 
maguk közül Izsó Gábor békési polgármestert választották elnöknek.  

28. 2010. október 15-én Balatonfüreden adták át idén a Virágos Magyarországért 
virágosítási, parkosítási és környezetszépítő verseny díjait. Mint minden évben, Békés 
idén is beadta pályázatát, és abban a megtiszteltetésben részesült, hogy megkapta a 
Magyar Önkormányzati Főkertészek Díszkertészek Kertépítők és Parkfenntartók 
Szövetségének elnökségének különdíját kapta meg a város. A Hollóházi porcelán 
vázát és a díszoklevelet  Izsó Gábor képviseletében Turák Helga, a város főkertésze 
vehette át a balatonfüredi Anna Grand Hotel dísztermében. Az ünnepélyes átadáson a 
városi főkertész mellett Mester Péter is részt vett a Békés Városi Városvédő és Szépítő 
Egyesület nevében.  
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29. 2010. október 16-án, a Független Kisgazdapárt megalakulásának 80. évfordulója 
alkalmából ünnepi emlékülést tartott Békésen a Tildy Zoltán Alapítvány és a 
washingtoni Nagy Ferenc Alapítvány. Az eseményt Békés Város Önkormányzata is 
támogatta. A kulturális központban megtartott ülésen Izsó Gábor polgármester 
mondott ünnepi beszédet, városunkat mellette Mucsi András önkormányzati képviselő 
is képviselte.  

30. 2010. október 16-án tartotta hagyományosan elegáns bálját a Dr. Hepp Ferenc 
Tagintézmény. Az idén is sokan váltottak jegyet a jótékonysági rendezvényre, 
melynek bevételét az iskola további fejlesztésére fordítják a szervezők. A rendezvény 
fővédnöke Barkász Sándor önkormányzati képviselő volt, az eseményen részt vett 
Izsó Gábor polgármester és több önkormányzati képviselő is.     

 
 
Békés, 2010. október 19. 
 
 

Izsó Gábor 
polgármester 


