Előterjesztés Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2021. október 28-i ülésére
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A Képviselő-testület utolsó ülése óta történt fontosabb eseményekről az alábbi
tájékoztatást adom.

1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.

2021. szeptember 14-én Polgár Zoltán alpolgármester Békés Város Önkormányzata
nevében feljelentést tett a Békési rendőrkapitányságon a Karaes Teréz utcai sétányon
elkövetett rongálások ügyében. Az elkövetők 1 3 db szeméttárolót és 1 db padot tettek
tönkre. A Békési rendőrkapitányság nyomozói megtalálták az elkövetőket, az anyagi kár
és a helyreállítási költségek megtérítésére vonatkozó lépések folyamatban vannak.
2021. szeptember 14-én Polgár Zoltán alpolgármester részt vett a Szegedi Kis István
Emlékév és a Trianonjegyében megrendezésre került Magvetés Református Konferencián
a békési református templomban.
2021. szeptember közepén kapott értesítést Békés Város Onkormányzata a Polgár Zoltán
és a Békési Férfi Kézilabda Club által kezdeményezett sportcsarnok felújítással
kapcsolatban. A Magyar Kézilabda Szövetség Országos Tomaterem Felújítási
Programjának VI. ütemében több mint 60 millió forint támogatást nyert a Csíkos utcában
található Városi Sportcsarnok energetikai felújítására. A felújítás érinti a belső nyílászárók
és a kazán cseréjét is magába foglaló fűtéskorszerűsítést.
2021. szeptember 16-án a Polgár Zoltán alpolgármester által életre hívott Sport Tanács
ismét ülésezett. Folyamatosan finomítják a városi sportkoncepció részleteit, melyet a
tervek szerint december 31-ig nyújt be a Tanács a képviselő-testület elé.
2021. szeptember 20-án tartotta ülését az IFT társulási tanácsa, ahol Deákné Domonkos
Julianna tanácsnok asszonyt választották meg elnöknek.
2021. szeptember 21-én került sor a Békési Kistérségi Társulás soron következő ülésére,
melyen Kálmán Tibor polgármester is részt vett.
2021. szeptember 22-én a 20. jubileumi EUROPAI MOBILTAS HET keretében
megrendezésre kerülő esemény célja, hogy a „Maradj egészséges, közlekedj
fenntarthatóan! gondolat jegyében felhívja a fgyeimet a körn yezetre és az egészségre
gyaráit jótékony hatással bíró kerékpáros közlekedés előnyeiie. Békés Város
Onkormányzata a kezdeményezés részeként a Nemzetközi Autómentes Napon bringás
reggelivel várta a kerékpárosokat.
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2021. szeptember 22-én került sor a Békés város által folyósított iskolakezdési
támogatások átadására az oktatási intézményekben és a Városházán.
2021. szeptember 23-án meghívott vendégként vett részt Békés városa az Alföld SIow
konferencián. Szehellédi Zoltán. a Békés Megyei Onkormányzat alelnöke, az A1fZId SIow
Egyesület elnökének meghívására Kálmán Tibor polgármester képviselte a várost az
eseményen.
2021. szeptember 24-én a főtér névadójára, gróf Széchenyi istvánra emlékeztek a Békési
Galériában. melyen Kálmán Tibor polgármester is részt vett. Az este vendége Epeijes
Károly Kossuth-dijas színművész volt, aki a Hídemher című tiimben a magyar reformkor
meghatározó alakját alakítva járult hozzá a kiemelkedő munkásságú arisztokrata
emlékének ápolásához.
2021. szeptember 25-én tizenötödik alkalommal hívta, váita a hagyományok és a jókedv
jegyében kikapcsolódni vágyókat a Nefelejes Egyesület. Az idei Tökmulatság, ezúttal a
tök és a sünjegyében. az ősz két szirnholikusjelképe által, a télre való felkészülést is elénk
idézve teremtett emlékezetes hangulatot. A rendezvényen Kálmán Tibor polgármester
mondott köszöntő beszédet.
2021. szeptember 29-én megrendezésre került a Mihály-napi vásár a Teleki utcai Oviban,
melyen Kálmán Tibor polgármester is jelen volt.
2021. szeptember 30-án sószobávai bővült a békési Bóhita integrált Tagóvoda
felszereltsége. Az ünnepélyes átadón Kálmán Tibor polgármester vett részt.
2021. október 1-jén Kálmán Tibor polgármester délelőtt Dankó Béla országgyűlési
képviselő úrral a Hajnal István Idősek Otthonában, majd délután képviselőkkel a városi
rendezvényen köszöntötte idős és szépkorű embertársait.
2021. október 1-jén a zene világnapja alkalmából a Szokolay Sándor Alapfbkú Művészeti
Iskola hangversenyt rendezett. melyen Kálmán Tibor polgármester is részt vett.
2021. október 1-jén Polgár Zoltán alpolgármester irányításával zsűrizésre került az a több
száz rajz, amely a békési iskolákból és óvodákból érkezett a II. Békési Kolbászvigalom
alkalmából meghirdetett rajzversenyre. A zsűri Tagjai voltak: Béres Istvánné, a Békési
Kistérségi Ovoda és Bölcsőde igazgatója, Diószegi Eszter grafikusművész és Horváth
Hajnalka festőművész.
2021. október 2-án fennállásának 55. évfordulóját ünnepelte a Kocsor Istvánné elnök
asszony vezette Békési Nyugdíjasok Egyesülete, mely alkalomból a szervezet zászlajára
Új szalagok kerültek. Ajubileurni rendezvényen Kálmán Tiborral, Békés polgármesterével
közösen köszöntötte Dankó Béla országgyűlési képviselő az egyesület tagjait.
2021. október 4-én a mintegy 40 főt foglalkoztató l-l ealTecb vállalkozás munkáját,
eredményeit tekinthette meg Kálmán Tibor polgármester. Budai Zoltán cégvezető
kalauzolása mellett lehetősége nyílott betekinteni az ott folyó munkába. a jelentős békési
munkahely életébe.
2021. október 6-án Polgár Zoltán alpolgármester részt vett a Korona Utcai Tagóvoda 27.
születésnapja alkalmából rendezett ünriepségen.
2021. október 6-án Polgár Zoltán alpolgármester köszöntőt mondott a Békési
Polgármesteri Hivatal nyugdíjas dolgozóinak megtartott összejövetelen.
2021. október 8-9-én megrendezésre került a II. Békési Kolbászvigalom, melynek
főszervezője Polgár Zoltán alpolgármester volt. Az eseményen Kálmán Tibor
polgármester mellett számos önkormányzati képviselő is látogatást tett, valamint a Békési
Polgármesteri Hivatal kolbászkészítő csapata is jelen volt. Kiváló hangulatú koncertek és
programok várták az érdeklődőket, kolbászkészítőket. Az első napon több száz óvodás és
iskolás gyermek vett részt, a második nap a felnőtteké volt.
2021. október 10-tő! kapható a Békés Tortája verseny idei győztes finomsága, a Nyári
Mámor a békési cukrászdákban. A győztes Kertészné Kozma Enikő döntése értelmében
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minden eladott szelet árából 50 forinttal idén is az Esély Állat- és Természetvédő
Egyesületet segítik a békési cukrászok. Polgár Zoltán alpolgármester a II. Békési
Kolbászvigalmon tette lehetővé, hogy a gyermekek elsőként kóstolhassák meg az idei
tortát.
2021. október 12-én ötödik alkalommal került sor a Mellrák elleni sétára. Békésen immár
hagyomány ajelentős civil és szakmai összefogás nyomán megrendezett figyelenifelkeltő
rendezvény. Dr. Juhász Hajnalka és Dankó Béla országgyűlési képviselők is részt vettek
azon az ismét jelentős érdeklődés mellett megszervezett alkalmon, mely a melirák
veszélyeire, prevenciós kihívásaira és az ellene folytatott küzdelemre hívta fel a figyelmet.
2021. október 13-án a Békés Megyei Önkormányzat elnöke Zalai Mihály és jegyzője dr.
Horváth Mihály tartott tájékoztatást a járási polgármestereknek az elkövetkező uniós
ciklus pályázatairól, ahol áttekintették a város előtt álló lehetőségeket is.
2021. október 14-én a Békés megyei polgármesterek és az Országos Cigártymisszió
futballcsapata avatta fel az Országos Cigánymisszió nemrég elkészült futbalipályáját a
Soványhát utcában. A 20 millió forintos TOP CLLD és közel 5 millió önerős forrásból
megvalósult beruházás keretében füves futball valamint strandröplabda pálya mellett
korszerű világítást építettek és térfigyelő kamerát is kihelyeztek. A Békés Megyei
Polgármesterek Válogatottnak része volt Dankó Béla országgyűlési képviselő és Kálmán
Tibor polgármester.
Békés, 2021.október 22.

Kálmán Tibor
polgármester
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