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1. 2008. február 22-én, pénteken, Budapesten Izsó Gábor polgármester aláírta a Békés-
Ferment Kft. társasági szerzıdését. 

2. 2008. február 28-án tartotta Békés Város Képviselı-testülete soron következı 
testületi ülését. Az ülés szünetében a képviselık megkoszorúzták Irányi Dániel 
szobrát. 

3. 2008. február 28–március 2-a között került megrendezésre Budapesten az Utazás 
Kiállítás, melyen Békés az idén fı motívumként a vízi turizmust preferálta, és az 
installációt is e köré építette fel. Február 29-én, pénteken a békési standon találkozott 
Izsó Gábor polgármester a város által meghívott vendégekkel. 

4. 2008. március 1-én, szombaton a Békés Megyei Farkas Gyula Oktatási Intézmény 
szalagavató ünnepségén vett részt Izsó Gábor polgármester, ahol Domokos Lászlót a 
megyei közgyőlés elnökét helyettesítette a rendezvényen.  

5. 2008. március 3-án, a Civilházban tartotta ülését a Civil Tanács, ahol Izsó Gábor 
polgármesterrel és Kálmán Tibor sportreferenssel együtt megvitatták a 2008. év civil 
támogatásainak javaslatait. 

6. 2008. március 7-én tartotta soron következı ülését Békés Megye Önkormányzata, 
melyen részt vett Izsó Gábor polgármester is. 

7. 2008. március 7-én tartotta az Újvárosi Tagóvoda Mosolygó Gyermekeiért 
Alapítvány X. Tavaszváró Bálját a Dübögıben, melyen részt vettek Izsó Gábor 
polgármester és Erdıs Norbert alpolgármester, Békés és térsége országgyőlési 
képviselıje is. 

8. 2008. március 8-án, szombaton igen nagy érdeklıdést váltott ki „A nık birodalma – 
Szépség és divat a XX. században” címő kiállítás, melyet a Békési Galériában 
rendeztek meg. Önkormányzatunkat több képviselı mellett Izsó Gábor polgármester 
és Erdıs Norbert alpolgármester, Békés és térsége országgyőlési képviselıje is 
képviselte. 

9. 2008. március 11-én tartotta együttes ülését a Békési Kistérségi Társulás és a Békési 
Kistérségi Fejlesztési Tanács. Az ülésen tájékoztatót hallgattak meg a dél-alföldi 
ivóvíz minıségjavítási program munkáiról, elırehaladásáról. 
Szintén tájékoztatót hallgattak meg Békés Város által beadandó – kistérségi 
jelentıségő – pályázatokról. A Tanács tagjai által aláírt nyilatkozattal támogatja a 
járóbeteg szakellátás fejlesztésére beadandó pályázatot. 
Tekintettel a betegszállítás területén kialakult problémákra szintén nyilatkozattal 
támogatta a Tanács a SANI-MED-TRANS Kft. azon szándékát, miszerint a 
kistérségben betegszállítási tevékenységet kíván folytatni. 



A Tanács megválasztotta a Társulás közbeszerzési bizottságának állandó és külsı 
szakértı tagjait, majd tájékoztatót hallgattak meg a 2008. évi kistérségi állami 
normatívák igénylésérıl és a 2007. évi normatíva elszámolásról. 

10. 2008. március 12-én tartotta jótékonysági vásárát a Teleky Úti Óvoda, melyre 
ellátogatott városunk vezetıje is. 

11. 2008. március 12-én, rendkívüli testületi ülést tartott Békés Város Önkormányzata. 
12. 2008. március 14-én tartotta immár hagyományos nınapi köszöntıjét Békés Város 

Polgármesteri Hivatala, ahol a hivatal férfi dolgozói humoros mősorral és ebéddel 
köszöntötték a hölgyeket. 

13. 2008. március 14-én a létesítendı Tanuszoda terveivel kapcsolatban hívta 
egyeztetésre a képviselıket és az érintett szakembereket Békés város polgármestere. A 
tervezést végzı Fajzi Tamás bemutatta a készülı létesítmény terveit, és beavatta a 
tervezés részleteibe a jelenlévıket. 

14. 2008. március 14-én, a Dübögıben megszervezett Roma Bálon vett részt Izsó Gábor 
polgármester és Erdıs Norbert alpolgármester, Békés és térsége országgyőlési 
képviselıje.  

15. 2008. március 17-én, hétfın, ünnepélyes keretek között írta alá Békés város 
polgármestere a Békés-Murony kerékpárút támogatási szerzıdését a DARFÜ 
képviseletében megjelent Balogh László ügyvezetıvel. A állófogadással és 
sajtótájékoztatóval egybekötött esemény kiemelkedı érdeklıdést váltott ki a helyi és 
regionális médiumok körében. Több képviselı illetve a kivitelezı Vegyépszer Zrt. 
képviselıje mellett az eseményen tiszteletét tette Fekete Ferenc, Murony 
polgármestere, és eljött Erdıs Norbert alpolgármester, Békés és térsége országgyőlési 
képviselıje is.   

 
 
 

 Békés, 2008. március 21. 
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