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A Képviselő-testület utolsó ülése óta történt fontosabb eseményekről az alábbi
tájékoztatást adom:
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2021. október 19-én Polgár Zoltán alpolgármester és Balog Zoltán önkormányzati
képviselő közlekedésbiztonsági fórumot tartott, amelyen a lakosok részéről elsődlegesen
a gyorshajtás kérdése merült fel.
2021. október 20-án az Európai Mobilitási Hét lezárásaként Kálmán Tibor polgármester
adta át a rendezvényhez kötődő egyik pályázat díját. A környezetkímélő közlekedés
témaköréhez kapcsolódó Kresz Kvízt közel 40 fő töltötte ki és küldte vissza. Hibátlan
eredményt Ilyés Balázs ért el egyedüliként, aki a Dr. Hepp Ferenc Altalános Iskola diákja.
2021. október 20-án és 22-én a Dr. Hepp Ferenc Altalános Iskolában és a Reményhír
Intézményben is megemlékeztek az 56-os forradalom évfordulójáról. A Hepp Iskolában
az ünnepség után Kálmán Tibor polgármester átadta a tanulók kerékpáros aktivitását
elismerő díjat is.
2021. október 21-én a Double One Gym békési edzőterem jótékonysági lépcsőzőgép
versenyt szervezett. A versenyen a felajánlásokkal a Szent Lázár Alapítvány jótékonysági
gyűjtését segítik, melynek célja egy Belly Board elnevezésű betegrögzítő berendezés
beszerzése, a Megyei Onkológiai Központ eszközfejlesztésének támogatása. Kálmán
Tibor polgármester is teljesítette a kihívást és támogatta a kezdeményezést.
2021. október 21-én a sikeres békési vállalkozások sorában Tóth Szabolcshoz is
ellátogatott Kálmán Tibor polgármester. A város egyetlen, minden szükséges engedéllyel
rendelkező keltetője a tojás, a naposcsibe és a kakas termelése terén is a minőség hiteles
megj elenítőj e.
2021. október 22-én, Békés várossá nyilvánításának 48. évfordulójára emlékezett a
képviselő-testület.
2021. október 23-án Polgár Zoltán alpolgármester több képviselőtársával együtt fejet
hajtott az 1 956-os Forradalom és Szabadságharc hősei és mártírjai tiszteletére rendezett
megemlékezésen.
2021. október 25-én rendezte a Mozgáskorlátozottak Békés Megyei Egyesületének Helyi
Szervezete az évzáró ebédjét, amelyen Polgár Zoltán alpolgármester mindamellett, hogy
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gratulált Laukó András elnöknek a „Békés városáért” elismeréshez, kezdeményezte, hogy
a mozgáskorlátozottak szervezetével negyedévente egyeztetést tartsanak az aktuális
kérdésekről.
2021. október 26-án 95. születésnapján köszöntötte Kálmán Tibor polgármester Kállai
Marika nénit.
2021. október 27-én a Parlamentben vehette át Kálmán Tibor polgármester azt a
tanúsitványt, mely feljogosítja városunkat az Energiahatékony Onkormányzat 2021.
védjegy használatára. Az elismerést a fejlesztések, beruházások terén megvalósított
környezetbarát technológiák nagyarányú alkalmazásáért kapta az önkormányzat.
2021. október 27-én ülésezett a Sport Tanács Polgár Zoltán alpolgármester vezetésével,
ahol a sportkoncepció részleteinek kidolgozásán túl már a sportfinanszírozási rendszer
részletszabályait pontosították.
2021. október 28-án, négy korszerű élelmiszertechnikai berendezést adott át Darikó Béla
képviselő úr megbízásából Kálmán Tibor polgármester a Civil Osszefogás Fórum Civil
Osszefogás Közhasznú Alapítvány programjának keretében. Az aszaló berendezést a
békési Hétkrajcár Egyesület kapta meg.
2021. október 28-án került sor a Békési Kalendárium bemutatójára, amelyen Kálmán
Tibor polgármester, Deákné Domonkos Julianna kulturális tanácsnok, Mucsi András, a
Humán és Szociális Bizottság elnöke és Tárnok Lászlóné jegyző vettek részt.
2021. október 29-én tartották a Békési Kistérségi Intézményfenntartó Társulás ülését,
ahol a Békési Kistérségi Ovoda és Bölcsőde 2020/2021-es nevelési évéről szóló
beszámolót is megtárgyalták.
2021. október 30-án lakossági megkeresés eredményeként Polgár Zoltán alpolgármester
kezdeményezte a Veres Péter téren I 5-20 állásos új parkolóhelyek kialakítását.
2021. november 1-jén a hősök és áldozatok emlékére szervezett ürmepségen Mucsi
András képviselő úr szemléletes, tanulságokkal és párhuzamokkal teli beszédben
emlékezett meg. Az ünnepségen Kálmán Tibor polgármester és Deákné Domonkos
Julianna kulturális tanácsnok is jelen voltak.
2021. november 2-án online egyeztetést tartottak Polgár Zoltán alpolgármester
részvételével a Digitális Tudásközpont kialakításával és lehetőségeivel kapcsolatban. A
tudásközpontban a teljesség igénye nélkül olyan 21 századi különlegességekkel
találkozhatnak majd a látogatók, mint például a 3D nyomtatás vagy a robottechnika.
2021. november 4-én, 1 O Békésen tanuló, helyben lakó fiatal részesülhetett Békés Város
Onkormányzatának ösztöndíjában, melyet Kálmán Tibor polgármester adott átjelképesen.
2021. november 5-én az iskolakezdési támogatás kifizetésével kapcsolatosan köszönetet
mondott Kálmán Tibor polgármester és Csibor Géza, a Pénzügyi Bizottság elnöke
mindazoknak, akik segítették ezt a munkát az oktatási intézményekben, illetve a
polgármesteri hivatalban.
2021. november 6-án a Hetednapi Adventista Egyház és a Református Egyház
szervezésében került sor Békésen az Adventi rézfúvós Kamaraegyüttes koncertjére a
református templomban. A műsor során közreműködtek a Szokolay Sándor Alapfokú
Művészeti Iskola tanárai és diákjai, a rendezvény védnöke Bagoly László igazgató volt. A
bevétel a Szent Lázár Alapítvány által indított gyűjtést gyarapítja, melynek célja egy a
daganatos betegek sugárterápiás kezelését megkönnyítő berendezés beszerzése.
2021. november 6-án rendezték meg a Békési Kajak-Kenu Club évzáró rendezvényét,
ahol értékelték az idei versenyszezont az egyesület szakembereivel, versenyzőivel.
Kálmán Tibor polgármester mondott köszöntőt az eseményen.
2021. november 8-án újabb állomásához érkezett az Elővíz-csatoma környezetének
megújulása. A munkálatok megkezdése előtti utolsó egyeztetés és terepbejárás után a
kivitelezőké a terep. Jelentős rendezés veszi kezdetét az Elővíz-csatorna városi szakaszán.
—
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A munkálatok célja, hogy úgy a növényzet, mint a vízfelület hosszú távon is a békésiek és
vendégeink kikapcsolódását szolgálja. A beruházás Békés Város Onkormányzata és a
KOVIZIG eddigi partnerségén túl a KHESZ, azaz a megyei horgászszövetség szakmai
tudásával is bővült.
2021. november 8-án a Békési Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő pszichiátriai
szakrendelésén járt Polgár Zoltán alpolgármester. A helyszínen megtekintette az
intézmény saj át költségvetéséből elvégzett bővitési munkákat, amelynek eredményeként
az újonnan érkező pszichiáter szakorvos, Dr. Orvos Máté Balázs részére egy pszichiátriai
rendelő került kialakitásra, valamint leválasztásra került egy új pszichológusi szoba is.
2021. november 10-én adta át Kálmán Tibor polgármester az idei Kiváló Szociális
Munkáért Díjat. 2019 óta ismerik cl szervezetten Békés város szociális ellátórendszerének
dolgozóit. Bonnyai Sándor, a Mentálhigiénés Egyesület békési házának vezetőj e vehette
át az idei díjat.
2021. november ii-én Mucsi András önkormányzati képviselő és Polgár Zoltán
alpolgármester egyházi találkozót tartottak a Békésen működő vallási gyülekezetek
vezetői részére. Egyhangú álláspont alakult ki azzal kapcsolatban, hogy a gyütekezetek
szorosan együtt fognak működni a közterületek rendben tartását illetően, és a fiatalok
számára hasznos programok megszervezését tervezik.
2021. november 12-én került sor a Békési Cigányságért Díj átadására, amelyet 2020-ban
alapított a Békési Roma Nemzetiségi Onkormányzat. Samu Jánosné és Sebestyén Molnár
Anna érdemelte ki ezt a díjat, melyhez Kálmán Tibor polgármester is gratulált.
2021. november 13-án lakossági fórumot tartott Mucsi András önkormányzati képviselő
a Baky utcai lakosok kezdeményezésére. amelyen Polgár Zoltán alpolgármester is részt
vett. A fórumon szó esett többek között közlekedésbiztonságról és hulladék elhetyezésről.
2021. november 16-án konstruktiv légkörű összevont értekezletet tartott Kálmán Tibor
polgármester és Polgár Zoltán alpolgármester a kulturális központ, a könyvtár és múzeum
munkatársai részére. A. képviselő-testület döntése szerint nonprofitként működő gazdasági
társaságot alapít a város kulturális feladatainak, könyvtári, valamint múzeumi feladatainak
ellátása céljából Békés Városi Kulturális Központ, Könyvtár, Múzeum és Sport onprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság néven.
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Békés, 2021. november 19.

Kálmán Tibor
polgármester
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