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1. 2008. május 20-án adta át a Baky Utcai Óvoda mese-zene dramatikus szobáját. 
Önkormányzatunkat Izsó Gábor polgármester elfoglaltsága miatt Deákné Domonkos 
Julianna képviselı asszony képviselte. 

2. 2008. május 22-én tartotta Elnökségi és Felügyelı Bizottsági ülését a Dél-Alföldi 
Térségfejlesztési Társulások Egyesülete (DATTE). Az ülés napirendi pontjai között 
beszámoló hangzott el a DATTE 2007. évi gazdálkodásáról és megtárgyalták a 2008. 
évi költségvetést is. Az ülésen részt vett Erdıs Norbert alpolgármester, Békés és 
térsége országgyőlési képviselıje is. 

3. 2008. május 23-án együttes társulási ülést tartott a Békési és a Körös-szögi Kistérségi 
Társulás, melyen mindkét kistérség részérıl beszámoló hangzott el az eddig 
megvalósult és megvalósulás elıtt álló projektekrıl. 

4. 2008. május 26-án Elnökségi és Felügyelı Bizottsági majd pedig Közgyőlést tartott a 
Körösök Völgye Natúrpark Egyesület, Békéscsabán az egyesület új helyén a 
Széchenyi Ligetben. Az ülésen beszámoló hangzott el a 2007. évi gazdálkodásról és 
elfogadásra került a 2008. évi költségvetést is. Az egyesület határozatot hozott arról, 
hogy a jövıben generált és a tagokat érintı beruházások önerejéhez szükséges 
hitelfelvétel kamatait a továbbiakban nem tudja felvállalni. 

5. 2008. május 27-én panasznapot tartott városunkban – és szerte a megyében - a 
Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogok Országgyőlési Bizottságának Hivatala. 

6. 2008. május 31-én „Tiszta Forrásból” címmel gálamősort rendezett a Belencéres 
Néptánc együttes a Kulturális Központ nagytermében. A gálán Izsó Gábor 
polgármester méltatta az együttes tevékenységét. 

7. 2008. június 1-jén került sor a Pedagógus Nap megrendezésére a Kulturális 
Központban. Az ünnepélyes eseményen Izsó Gábor polgármester mondott köszöntı 
beszédet. 

8. 2008. június 4-én került idén átadásra a KÉSZ díj. A megtisztelı díjat ezúttal id. 
Vámos László érdemelte ki Békés városáért végzett munkásságával. 

9. 2008. június 5-én dr. Petneházi Zsigmond kíséretében informális látogatáson fogadta 
Izsó Gábor polgármester az Igazságügyi és Rendészeti Minisztériumból Dr. Plankó 
Erika fıosztályvezetıt, Dr. Horváth Karolina Romaügyi referenst és Dr. Furmann 
Imrét, az Egyenlı Bánásmód Hatóság szakmai munkatársát. 

10. 2008. június 6-7-8. között rendezték meg Békésen a II. Szilvapálinka Ünnepet. A 
városunkban elıször alkalmazott beléptetı jegyes rendezvény a mostoha idıjárás 
ellenére sokakat vonzott ki a Ligetbe.  



11. 2008. június 11-én tartotta soros ülését a Békési Kistérségi Társulás Társulási 
Tanácsa. Az ülésen tájékoztatót hallgattak meg a kistérségi szélessávú internet-hálózat 
kialakításának jelenlegi helyzetérıl, a projekt befejezésének várható idejérıl. 
Jogszabályi változások, feladatnövekedés miatt szükségessé vált a társulási 
megállapodás, az SZMSZ és a Közbeszerzési Szabályzat módosítása, amelyet ezen az 
ülésen fogadtak el a Társulási Tanács tagjai. 

12. 2008. június 18-án soron kívüli ülést tartott a Békési Kistérségi Társulás Társulási 
Tanácsa. Ezen az ülésen hirdettek eredményt a szélessávú internet-hálózat 
kialakításához szükséges kiegészítı építési munkák elvégzésére kiírt közbeszerzési 
felhívásra beérkezett ajánlat elbírálásáról. A kiegészítı munkákat az eddigi 
fıvállalkozó, az SCI Network Zrt. fogja elvégezni. 
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