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1. 2008. szeptember 26-án rendkívüli közgyőlést tartott a Békés Megyei Vízmővek Zrt. 
A közgyőlésen elfogadásra került a Társaság és az önkormányzatok közötti 
Együttmőködési Szerzıdés, mely többek között azt is lehetıvé teszi, hogy az 
önkormányzatok e szerzıdésben rögzített rekonstrukciós feladataik hatékony 
megvalósítása érdekében együttmőködjenek egymással. Városunkat, mint részvényest 
Izsó Gábor polgármester képviselte.  

2. 2008. szeptember 26-án délután a Békési Kistérségi Általános Iskola több kisdiákja 
és pedagógusaik is megtekintették a Tatárjárás címő kiállítást a békéscsabai Munkácsy 
Mihály Múzeumban. Békés városa is örömmel fogadta azt a megyei kezdeményezést, 
mely szerint ingyenes Körös Volán buszokat biztosítottak több megyei településen, 
azért, hogy minél többen megtekinthessék a színvonalas történelmi korképet. A 
belépıdíjat az iskola és Békés Város Polgármesteri Hivatala közösen vállalta fel. 

3. 2008. szeptember 27-én tartotta ebéddel egybekötött találkozóját a Békési Nyugdíjas 
Kosárfonók Klubja a Nyugdíjas Házban. A találkozón részt vett Izsó Gábor 
polgármester is. 

4. 2008. szeptember 30-án ünnepélyes keretek között átadták a Teleky úti Tagóvoda új 
tornatermét. Az óvoda, a város önkormányzata és a szülıi munkaközösség együttesen 
újította fel a szomszéd épületben évek óta üresen álló – korábban még tanteremként 
használt – két termet. Közmunkások bevonásával rendezte a város a külsı környezetet, 
a szülık társadalmi munkával járultak hozzá a munkákhoz. Az intézmény alapítványa 
idén tornaeszközök bıvítésére nyújtott be sikeres pályázatot, ezért kétszázezer forintot 
fordíthattak bordásfalak, zsámolyok, tornaszınyeg és tornapadok vásárlására. Az 
átadáson Izsó Gábor polgármester mondott pohárköszöntıt, jelen volt továbbá Erdıs 
Norbert alpolgármester, Békés és térsége országgyőlési képviselıje is.   

5. 2008. szeptember 30-án tartotta Békés Város Önkormányzata Képviselı-testülete 
soron következı ülését. 

6. 2008. október 1-jén tartotta ülését Békés Megye Képviselı-testülete Mővelıdési, 
Oktatási, Sport Bizottsága, melyen, mint alelnök részt vett Izsó Gábor polgármester úr 
is. 

7. 2008. október 1-jén tájékoztatóra hívta össze Békés Város Polgármesteri Hivatala 
azokat a vállalkozókat, akiket közvetlenül érinteni fog a Verseny utca 4. szám alatt 
felépülı inkubátorház hamarosan kezdıdı kivitelezése. A tájékoztatón megbeszélték 
kit, hol helyezhetnek el az átmeneti idıszakra. A polgármesteri hivatal részérıl jelen 
volt Váczi Julianna osztályvezetı és Nagy József köztisztviselı illetve Méri Zoltán a 
Lisz Kft. ügyvezetıje. 



8. 2008. október 1-jén az Idısek Világnapján több intézmény is programot szervezett. 
Izsó Gábor polgármester a Békés Városi Kulturális Központ és a Békés Megye 
Képviselı-testülete Hajnal István Idısek Otthona meghívásának tett idén eleget és vett 
részt programjaikon. 

9. 2008. október 2-án Békéscsabán került sor a Megyei Védelmi Bizottság ülésére, 
melyen részt vett Izsó Gábor polgármester, mint a Helyi Védelmi Bizottság elnöke és 
Dr. Heinerné Dr. Kecskés Aranka jegyzı, a Helyi Védelmi Bizottság titkára is. 

10. 2008. október 2-án városunkba érkezett Plišek Jaromír, Csehország magyarországi 
nagykövete. A Szarvasról érkezı nagykövetet elkísérte Plíšková Jana a nagykövet 
felesége, Csandal Zsolt tolmács, Csémy Tamás kereskedelmi tanácsos, Lukács 
Ladislav titkár, Gál Evžen a Cseh Centrum igazgatója, Gál Róbert kulturális 
programszervezı, Betty Léderer a CzechTourism budapesti irodájának igazgatója és 
az ATTON Kvartett muzsikusai. A vendégeket Erdıs Norbert alpolgármester, Békés 
és térsége országgyőlési képviselıje fogadta ebédre, majd az Atton Kvartett vezette fel 
a „Csehországról Békésen” rendezvényt a Békés Városi Könyvtárban. A nagykövet 
urat és munkatársait ezután Izsó Gábor polgármester fogadta kötetlen beszélgetésen. A 
látogatás célja a cseh kultúra népszerősítése volt. 

11. 2008. október 3-án tartotta októberi, soron következı ülését Békés Megye Képviselı-
testülete. Az ülésen részt vett Izsó Gábor polgármester is. 

12. 2008. október 4-én, szombaton tartotta éves összejövetelét a Békés Megyei 
Mozgáskorlátozottak Egyesületének Békési Helyi Csoportja, Mezıberényben a Tópart 
Vendéglıben. Az eseményre meghívást kapott Izsó Gábor polgármester is, akit 
elfoglaltsága miatt Dr. Heinerné Dr. Kecskés Aranka, városunk jegyzıje képviselt a 
vacsorán. Az eseményen jelen volt Erdıs Norbert alpolgármester, Békés és térsége 
országgyőlési képviselıje is 

13. 2008. október 4–5-én ismét Tökmulatságra vártak kicsiket és nagyokat a Nefelejcs 
Közhasznú Egyesület lelkes szervezıi. A színvonalas programok idén is sok embert 
vonzottak a Durkó utcai tájházhoz. Az eseményekre kilátogatott többek között Izsó 
Gábor polgármester és Erdıs Norbert alpolgármester, Békés és térsége országgyőlési 
képviselıje is. 

14. 2008. október 6-ára, az Aradi Vértanúk tiszteletére megemlékezést szervezett a 
Békési Városvédı és Szépítı Egyesület az ’56-os Forradalmi Emlékmőnél. Az 
emlékezık között Izsó Gábor polgármester is gyertyát helyezett el a helyszínen. 

15. 2008. október 7-én Mihály-napi vásárt szervezett a Teleky úti Tagóvoda, melyre 
kilátogatott Izsó Gábor polgármester is. 

16. 2008. október 7-én, Orosházán, az Olimpiatörténeti Kiállításon vett részt és mondott 
köszöntıt városunk polgármestere. 

17. 2008. október 8-án, ünnepélyes keretek között aláírásra került a Békésen 
megvalósuló inkubátorház támogatási szerzıdése. A Dél-alföldi Regionális Fejlesztési 
Ügynökség Kht. képviseletében Gila Gyöngyi tervezési igazgató-helyettes és Izsó 
Gábor, Békés Város Polgármestere írta alá a 300 millió forintos beruházás 
dokumentumait. 

18. 2008. október 9-én tartotta közülését a Békés Megyei Területfejlesztési Tanács, 
melyen részt vett Izsó Gábor polgármester is. 

19. 2008. október 13-án egyeztetı megbeszélést tartott a Békés Megyei Vízmővek Zrt., 
melynek témája a szeptemberi közgyőlés által elfogadott Együttmőködési Szerzıdés 
XII. fejezet 28. pontja volt, azaz a rekonstrukciós együttmőködés. Az egyeztetésen 
részt vett Izsó Gábor, városunk polgármestere és Nagy József köztisztviselı.  

20. 2008. október 14-én rendezték meg a Kállai Jenı Emlékversenyt a helyi sportpályán, 
melynek megnyitóján jelen volt Izsó Gábor polgármester is.  



21. 2008. október 14-én tartotta soros ülését Békési Kistérségi Társulás. Az ülésen 
napirenden szerepelt a Kistérségi Közoktatási Intézkedési Terv korrekciójának 
elfogadása, valamint tájékoztató hangzott el a szélessávú internet-hálózat 
üzemeltetésre történı átadási eljárás jelenlegi állapotáról. Szintén tájékoztatót 
hallgatott meg a Tanács a kistelepülések részére kifejlesztett Mini-eGOV szoftver 
alkalmazási lehetıségeirıl. 

22. 2008. október 14-én kezdıdött az az elıadássorozat, melyet a Biblia éve alkalmából 
szervezetek a békési keresztény/keresztyén gyülekezetek a Békési Galériában. Az 
elıadás sorozatot városunk polgármestere nyitotta meg. 

23. 2008. október 15-én tartott ülést a DAREH, Orosházán, melyen városunkat Izsó 
Gábor polgármester és Ilyés Péter köztisztviselı képviselte. 

24. 2008. október 15-én a Vasas Szövetség Nyugdíjas Tagozatának összejövetelére 
kapott meghívást Békés Város Polgármestere a Nyugdíjas Házba. Izsó Gábor 
polgármester más irányú elfoglaltságai miatt Tárnok Lászlóné aljegyzı és Váczi 
Julianna a gazdálkodási osztály vezetıje számolt be a város fejlesztéseirıl. 

25. 2008. október 18-án, szombaton a Békési Nyugdíjasok Egyesületének 
ebédmeghívását fogadta el Izsó Gábor polgármester. 

26. 2008. október 20-án ült össze az a Játszótér Bíráló Bizottság, mely az Erzsébet 
ligetben létesítendı játszótérre beérkezett ajánlatokat véleményezte.  

27. 2008. október 21-én színvonalas ünnepi mősorral emlékezett az 1956-os eseményekre 
a Dr. Hepp Ferenc Tagiskola. Az ünnepi eseményen jelen volt Izsó Gábor 
polgármester, Dr. Heinerné Dr. Kecskés Aranka jegyzı és Vámos László a Kulturális 
és Sport Bizottság elnöke is. 

28. 2008. október 22-én a Kulturális Központban tartotta nevelési értekezletét a Békési 
Kistérségi Iskola, melyen Izsó Gábor polgármester köszöntötte a résztvevıket. 

29. 2008. október 22-én ünnepi testületi ülés keretében adták át a Megyeházán a „Békés 
Megyéért” díjat, melyet az idén többek között Békés város egyik polgára, Vámos 
László agrármérnök-tanár, a Békési Városvédı és Szépítı Egyesület tiszteletbeli 
elnöke kapta meg. Békés Megye Képviselı-testülete kiemelte Vámos Lászlónak a  
megyéért, az oktatásért és kultúráért végzett kiemelkedı tevékenységét, munkásságát, 
mellyel kiérdemelte a megtisztelı címet. Az ünnepi eseményen részt vett Izsó Gábor 
polgármester és Erdıs Norbert alpolgármester, Békés és térsége országgyőlési 
képviselıje is.. 

 
 
Békés, 2008. október 21. 

 
 

 Izsó Gábor 
 polgármester 


