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1. 2008. június 20-án a Városi Kulturális Központ színház termében tartotta tanévzáró 
értekezletét a Békési Kistérségi Iskola tantestülete. Az értekezleten részt vett Izsó 
Gábor polgármester is. 

2. 2008. június 21 - július 9. között tartotta rendezvénysorozatát a XXXII. Békés-tarhosi 
Zenei Napok. A nyitóhangversenyre június 21-én került sor, ahol Domokos László a 
Békés Megyei Közgyőlés elnöke mondott köszöntıt. A rendezvényen részt vett Izsó 
Gábor polgármester, Erdıs Norbert alpolgármester Békés és térsége országgyőlési 
képviselıje és dr. Heinerné dr. Kecskés Aranka jegyzı is.  

3. 2008. június 24-én tartotta egyeztetı konferenciáját részvényeseivel a Békés Megyei 
Vízmővek Zrt.. A konferencián vitatott témaként merült fel a regionális rendszerek 
tulajdoni viszonyaira vonatkozó rendezés sürgıssége. A konferencián városunk is 
képviseltette magát. 

4. 2008. június 27-én, pénteken tartotta soron következı ülését Békés Megye Képviselı-
testülete. Az ülésen részt vett Izsó Gábor polgármester is. 

5. 2008. július 9-én, szerdán a BÉTAZEN programsorozat zárásaként a kürtkurzus 
mővésztanárainak és hallgatóinak közremőködésével záróhangversenyt szerveztek a 
Kulturális Központban. A hangverseny köszöntıjét és egyben a zárszót Erdıs Norbert 
alpolgármester, Békés és térsége országgyőlési képviselıje mondta. 

6. 2008. július 14-20. között Békés Város Önkormányzata az ÁNTSZ-el együttmőködve 
egy hetes parlagfő mentesítési akciót szervezett. Az egy hét alatt a lelkes önkéntesek 
55000 tı parlagfüvet győjtöttek össze, és vittek be a Verseny utcai telephelyre.  

7. 2008. augusztus 2-án, Dánfokon tőzoltó tábort szervezett Békés Város Önkéntes 
Köztestületi Tőzoltósága. A tábor keretében szalagátadásra került sor a békési tőzoltók 
eddig eltelt 125 éves jubileumának tiszteletére. Békés Város Önkormányzata is 
szalaggal tisztelgett a köztestület munkája elıtt.  

8. 2008. augusztus 9-én, ismét Magyarittabéra, falunapra várták Békés város 
küldöttségét. Békés Város Önkormányzatát ezúttal Deákné Domonkos Julianna 
képviselı asszony képviselte, aki több civil szervezet tagjával együtt vett részt többek 
között a kakaspörköltfızı versenyen, ahol különdíjjal jutalmazták fıztjüket. 

9. Idén elsı alkalommal hirdette meg Békés város a „Virágos Békés” környezetszépítı 
versenyt bízva abban, hogy hagyományt teremthet a város lakói körében. Összesen 43 
pályázat érkezett, legtöbben a virágos udvar és az ingatlan elıtti közterület 
kategóriában neveztek. A pályamővek, fotók a Madzagfalvi Napok ideje alatt 
megtekinthetıek lesznek. A kategóriák nyertesei is a három napos rendezvény ideje 
alatt lesznek jutalmazva. 



10. Békés város idén is részt vesz a „Virágos Magyarországért” országos versenyben, a 
részvételen túl azonban felkérést kaptunk az országos zsőrizésen való részvételre is. 
Városunk képviseletében egy négyfıs zsőri bírálta az országos versenyre szintén 
benevezett Tarhos, Kamut és Köröstarcsa települések virágos környezetét.  

11. 2008. augusztus 20-án, Szent István Király Ünnepén városi ünnepséget rendezett 
önkormányzatunk a Királyok Kapuja emlékmőnél. Az állami ünnepen Izsó Gábor, 
városunk polgármestere mondott beszédet. Az ünnepségen az egyházak vezetıi 
megáldották az új kenyeret. A városi ünnepség napján avatta fel testvérvárosunk 
Gyergyószentmiklós Szent István Király ereklyéinek templomát, a templom 
felépülését városunk is segítette.   

12. 2008. augusztus 20-án, Szent István királyunk ünnepén, a Magyar Köztársaság Ezüst 
Érdemkeresztjét vehette át Pakucza József békési származású erımővész Sólyom 
Lászlótól, a Magyar Köztársaság elnökétıl. Benéné Szeretı Hajnalka, Békés Város 
Kulturális Központjának volt igazgatója pedig a Magyar Köztársasági Érdemkereszt 
Lovagkeresztjét kapta meg. 

13. Elkészült Békés Város Önkormányzatának a kötvénykibocsátáshoz kapcsolódó Likvid 
pénzeszköz- és kockázatkezelési szabályzata, amelyet a szeptemberi testületi ülésen 
terjesztjük a testület elé jóváhagyásra. A döntés elıtt a tervezetet vitára bocsátjuk, a 
szabályzat megtekinthetı és átvehetı a Gazdálkodási Osztályon. 
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