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A legutóbbi beszámoló benyújtása óta az alábbi fontos események, értekezletek történtek.

1. 2021 .08.05-én a Háló Katolikus Egyesület mozgalma által a Kárpát-medence különféle
tájairól érkezett magyar ajkú keresztény önkéntesek és családjaik, magyar testvérek az
előttük álló öt nap során egy tematikus tábor keretében járták körül mindazon témákat,
melyek a „kapcsolatok” igencsak széles fogalomkörébe tartoznak. A program Dánfokon
került megrendezésre, amit Kálmán Tibor polgármester nyitott meg.

2. 2021. augusztus 6-8. között Polgár Zoltán alpolgármester Nánási Lászlóval, a BKSZ Kft.

ügyvezetőjével és Nánási Zsolt Gazdasági Osztályvezetővel részt vett Magyarittabén, a
hagyományos kakaspörkölt főzőversenyen. A rendezvény ünnepi istentisztelettel
kezdődött, majd Sarlay Péter, Magyarország Szabadkai Főkonzulátusának konzulja és
Kerekes József polgármester elhelyezlék a kegyelet virágát a Kossuth-szobornál és a
második világháború áldozatainak emiékművénél. Ezt követően leleplezték a felújított
kultúrotthon új névtábláját. A két település képviselői közösen megkoszorúzták néhai
Mester Péter, a Békési Városvédő és Szépítő Egyesület egykori elnökének emléktábláját,
akinek óriási szerepe volt a két település közötti kapcsolatok kialakításában.

3. 2021.08.06-án került megrendezésre az építőiparosok regionális szakmai napja. Az

Ipartestületek Országos Szövetsége által megvalósított pályázati programnak a Békési

Ipartestület székháza adott otthont, melyen Kálmán Tibor polgármester is részt vett.

4. 2021.08.07-én megrendezésre került III. Békési Aratóünnep a Békési Kisgazdakör által,

melyen Kálmán Tibor polgármester vett részt.
5. 2021.08.10-én tartotta az Aiföldvíz Zrt. soron következő Közgyűlését, melyen Kálmán

Tibor polgármester vett részt.
6. 2021. augusztus 16-án Polgár Zoltán a!polgármesterhez érkezett lakossági megkeresés

eredményeként kátyúzási munkákat végeztek a Révész utcában az ott élők

megelégedésére.
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7. 2021 .08.18-án látogatta meg Kálmán Tibor polgármester a Szilágyi Üzletház
tulajdonosát, Szilágyi Andrást, hogy vállalkozásáról és ajövőbeni terveiről tájékozódjon.

8. 2021. augusztus 18-án Polgár Zoltán alpolgármester kérelemmel fordult a Magyar Közút
Nonprofit Zrt. Békés Megyei Igazgatóságához a Petőf utca és Rákóczi utca találkozásánál
(4238-as jelű és a 470-es jelű utak csatlakozási pontjánál a jelzőlámpás csomópontban)
lévő úthibák, balesetveszélyes kátyúk azonnali kijavítása érdekében. A kereszteződést
2021 . augusztus 26-án javították.

9. 2021.08.19-20-21-22.-én került megrendezésre a XXIII. Madzagfalvi Napok
programsorozata, melyen sok program várta az érdeklődőket. Kálmán Tibor polgármester
mind a négy nap eseményén részt vett.

10. 2021. augusztus 19-22. között Békés város vendégül látta testvértelepülései közül
Magyarittabé, Gyergyószentmiklós és Hegyközkovácsi települések delegációt a XXIII.
Madzagfalvi Napokon. A vendégek programjainak megszervezését és koordinálást Polgár
Zoltán alpolgármester végezte. Az idei Madzagfalvi Napokat sikeresen rendezte meg a
Békés Városi Kecskeméti Gábor Kulturális Központ.

11. 2021.08.20-án a városi Szent István napi ünnepségen együtt emlékezett meg a
testvértelepülésekkel Békés város lakossága. Az ünnepségen Kálmán Tibor polgármester
mondott megemlékező beszédet.

12. 2021. augusztus 20-án Polgár Zoltán alpolgármester kezdeményezésére és szervezésével
elültették a testvértelepülésekről hozott közös földbe az „összetartozás fáját” a
Honfoglalás téren. Az eseményre a trianoni jubileum évben került volna sor, amely a
koronavírus-járvány elleni korlátozó intézkedések miatt hiúsult meg 2020-ban.

13. 2021.08.24-én Fülöp Attila szociális ügyekért felelős államtitkárral és Dankó Béla
országgyűlési képviselő úrral ünnepélyes keretek között adta ál Kálmán Tibor
polgármester a Szent Lázár Alapítvány Kieatív Közösségi Műhelyét.

14. 2021.08.27-én láttt vendégül Kálmán Tibor polgármester id. Gonda Lászlót és il]. Gonda
Lászlót, a békésimacaron értékesítőjét és tulajdonosát egy megbeszélés erejéig.

15. 2021.08.28-án 4. alkalommal került megrendezésre a békési nemzetiségek [evékénységét,
örökségét bemutató Békési Nemzetiségi Nap, melynek házigazdája ebben az évben is. a
Békési Német Nemzetiségi Önkormányzat volt, míg a műsorról a Román Nemzetiségi
Önkormányzat gondoskodott. A rendezvényen Kálmán Tibor polgármester köszöntötte a
résztvevőket.

16. 2021. augusztus 29-én befejezték afelújítási munkákat a Szegedi Kis istván Református
Iskola Rákóczi utcai intézményének udvarán. A református egyház és az önkormányzat
Lgyutmukode eLn megto tent a vieivetes, a biikolat csereje ts a terefrendczes is
Polgár Zoltái apoIgármestr irányítsval. .

17 2021 OS 30-an s” totajekoztato keretebc’ in .italta Kalman Tibor polgarrnester Bekes es
tersege lakoss gci i varos legnagyobb m ‘t vissate1 1’ito kulturali rendczve9 ere, a 45

Békés-tuhosi Zci Napokra. Az idci rendtzyénysorozal fővédnöke, Békés kulturális és
lrozos$egi CiCtP1’ elkotelezett tdIO’1OJ” Dani o laorszaggyutesi kcpv $1o ur voll

18. 2021.C.3i-én a Szegedi Kis István Református Gimnázium és Általános Iskola

tanévnyitó ünnc’pségén köszöntötte Kálmán Tibor polgármester a diákokat.

19. 2021. aQgusztus végén megkezdődött a II. Béké4i Kolbászvigalom szcrvezés, Polgár

Zoltán alpolgármester irányításával id,n kétnapos rendezvény várja az érdeklődőket 2021.

október 8-9-éi. Az első napon gyermek kobás2kéítő csapatok részvételével, a második
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napon a felnőttek részvételével zajlik majd a verseny, melyet kiváló koncertek követnek
majd.

20. 2021. augusztus és szeptember hónapban is folyamatosan kézbesítette Polgár Zoltán
alpolgármester a babaköszöntő csomagokat a 2. számú választókerületben.

21. 2021.09.01-én a Dr. Hepp Ferenc Általános Iskola tanévnyitó ünnepségén is részt vett
Kálmán Tibor polgármester, amelyen ünnepi köszöntőt is mondott.

22. 2021.09.02-án adta át Kálmán Tibor polgármester Nagy Zsolt számára a képviselő-
testület által megítélt ifjúsági díjat a hivatalban.

23. 2021. szeptember 3-án a Békési Püski Sándor Könyvtárban író-olvasó találkozón vett

részt Deákné Domonkos Julianna tanácsnok asszony.
24. 2021.09.04-05. között Kálmán Tibor polgármester a testvértelepülésen,

Hegyközkovácsiban járt, ahol felavatták a megújult református templomot. Az
ünnepségen Polgármester Úr beszédet is riondott.

25. 2021. szeptember 4-én Muronyban, a Falunapon Deákné Domonkos Julianna képviselte

Békés várost.
26. 2021.09.05-én került sor a Békés-tarhosi Zenei Napok rendezvénysorozat nyitó

eseményére, amelyet a Békés Megyei Szimfonikus Zenekar hangversenye nyitott meg. A
rendezvényen Kálmán Tibor polgármester mondott beszédet. A nyitóhangversenyen
pohárköszöntőt mondott Deákné Domonkos Julianna tanácsnok asszony.

27. 2021. szeptember 6-án Kálmán Tibor polgármester és Polgár Zoltán alpolgármester
átadta a Gólyafészek Bölcsőde fehijított konyháját. A főzőkonyha helyiségkapcsolatainak

korszerűsítése mellett új konyhai eszközök kerültek beszerzésre. A bölcsőde konyhájának
infrastrukturális felújítására, akadályrriéntesítésére 20,7 millió forint támogatásból került

sor.
28. 2021. szeptember 6-án a Városi Pedagógusnappal kapcsolatban egyeztető

megbeszélését tartott az önkormányzat, melyen Deákné Domonkos Julianna tanácsnok
asszony is részt vett.

29. 2021.09.07-én látogatott cl Kálmán Tibor polgármester a 30 éves Szemüvegk Fiázának

születésnapi standjára, a Múzeum közben.
30. 2021.09.07-én keriMt sor a békési FIDESZ-KDNP soron következő csoportgyűlésére. A

megjelentek bizalmat szavaztak a helyi FIDESZ-KDNP csoport új elnökségének is.

Elnök: Kálmán Tibor polgármester, alelnökök Deákné Domonkós Juliaima, Balog Zoltán,

Csibor Géza önkormányzati képviselők és Hegyesi Szilárd.

31. 2021. szeptember 7-én kora este Újkígyósra látogatott Dcákné Domonkos Julianna

tanácsnok asszony,’ ahol a KDNP Országos Nőtagozatának elnöke tartott tájékoztatót a

nők közéleti szerepéről, valamint aktulpólitikai információkat osztott meg a

hallgatósággal.
32. 2021.09.08-án Békés városnak egy sokak által ismert vállalkozása, a Napkerék Kft.

életébc nyerhetett bepillantást Kálmán Tibor polgármester.
33. 2021.09.09-én Kálmán Tibor polgármesternek személyesen is volt lehetősége

megtckinLeiii a Békés I’vlegyei Pedagógiai Szakszolgálat Békési Taginlézmény
mindennapi

életél, ahol. Sebők Márta . vezető katauzolta végig a rendkívül érdekes,

változatos termekben.
34 2021 szeptembc 9-en a Bekes Tortaja gatronomwi tortakeszito verseny 2 alkalommal

kei ult megren1ez.sre Polgar Zotan ‘wo]gLrrnLster kouirlinalta veeíiy sr zeset es
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lebonyolítását. 2021 -ben Kertészné Kozma Enikő alkotása, a „Nyári Mámor” lett a Békés
Tortája. A tortát 2021 . október 1-től értékesítik a helyi cukrászdákban.

35. 2021.09.09-én a megye 75 települése, köztük Békés is bemutatta közmunkában előállított
értékeit az idei Közfoglalkoztatási Kiállításon Békéscsabán, melynek megnyitóján
Kálmán Tibor po1gáimester is részt vett.

36. 2021. szeptember 10-én a helyi Kisgazdakör szilvás sütemények zsűrizésében vállalt
szerepet Deákné Domonkos Julianna tanácsnok asszony.

37. 2021.09.11-én került megtartásra a Békés-tarhosi Zenebarátok Körének közgyűlése,
melyen Kálmán Tibor polgármester ás Deákné Domonkos Julianna tanácsnok asszony is
részt vett.

38. 2021.09.11-én rendezték meg a BÉTAZEN keretein belül a Városi Pedagógusnapot,
melyen Kálmán Tibor polgármester mondott beszédet és Deákné Domonkos Julianna
tanácsnok asszony is jelen volt.

39. 2021.09.12-én a Békési Kisgazdakör szervezte meg a már hagyományos szüreti
felvonulást és mulatságot, melyen Kálmán Tibor polgármester és Dankó Béla
országgyűlési képviselő is jelen voltak.

40. 2021.09.12-én került sor a Körös-menti Települések Fejlesziéséért Nonprofit Kft.
taggyűlésére. melyen Kálmán Tibor polgármester vett részt.

41. 2021.09.15-én került megrendezésre Csernik Szende székely mesemondó és lábbáhos
műsora a BÉTAZEN keretein belül, melyen Kálmán Tibor polgármester is jelen volt.

42. 2021. sieptember 16-án ismét ülésezett a Sport Tanács. Polgár Zoltán alpolgármester, a
Sport Tanács tagjaival közösen elsődleges feladatként tekinti 2021 . december 3 1.-ig
megfogalmazni Békés város sportkoncepcióját.

43. 2021. szeptember 17- én, Békéscsabán a Gál Ferenc Egyetem ünnepélyes tanévnyitóján
jelent meg Deákné Domonkos JuliaQna tanácsnok asszony Békés Város Önkormányzata
képviseletében.

44. 2021.09.18-án került sor a BÉTAZEN programsorozat zárásaképpen a Belencéres
Néptáncegyüttes és utánpótlás együtteseinek műsorára, melyen zárszót mondott Támok
Lászlóné jegyző és részt vett Deákné .Domonkos Julianna tanácsnok asszony.

Békés, 2021.szepternber 20.

Kálmán Tibor
polgármester
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