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munkájáról, a kapcsolattartás formáiról. A jelenlévő tanyasiak elégedetten beszéltek a 
tanyagondnok munkájáról és több, elsősorban egyéni problémákat érintő kérdést tettek fel. 
 

- 6-8-ig a Mezőberényi Gyermek FC és Fekete József családja meghívására először látogatott el 
Mezőberénybe Fülöp László Zsolt, Szováta város polgármestere. A lehetőséggel élve 
négyszemközti beszélgetésre fogadtam a Városházán polgármester urat. A beszélgetés során 
elhangzott, hogy a két országban hasonló adminisztratív és pénzügyi nehézségekkel kell 
szembesülniük az önkormányzatoknak, de az ő helyzetüket tovább nehezíti Romániában 
magyarságuk. Mezőberényben tartózkodott a hétvégén Péter Ferenc, a Maros Megyei 
Önkormányzat elnöke is, volt szovátai polgármester. Vele is sikerült néhány kérdést 
megbeszélnem. 
 

- 7-én, Békéscsabán, a Megyenapon átvettük a Helyi és a Megyei Értéktárba került dolgok 
befogadásáról szóló okleveleket. A Bodoki Károly Vízügyi Múzeum oklevelét a Körös 
Vidéki Vízügyi Igazgatóság részéről Szabó János igazgató vette át. 
 

- 9-én tanúkihallgatáson voltam a rendőrségen, ahol a Kft.-nél gyanúként felmerült gazdasági 
bűncselekmény ügyében tettek fel kérdéseket. 
 

- 10-én tartotta a ciklus utolsó ülését a Békési Kistérségi Társulási Tanács Békésen. A fő 
napirend az elmúlt 5 év munkájáról szóló beszámoló volt, de a 2019. évi költségvetés 
módosítására is sor került az ülésen. A nyugdíjba vonuló Balogh István Kistérségi Iroda 
vezetőjét köszöntöttük még. Az ülésen részt vett Dr. Földesi Szabolcs jegyző is. 
 

- Ezen a napon a Rádió1 stúdiójában adtam interjút, melynek apropója a „Családbarát 
Önkormányzat” elismerés volt. 
 

- 11-én Közfoglalkoztatási Kiállítás volt Békéscsabán. A megye települései mutatták be a 
közfoglalkoztatási tevékenységüket.  
 

- 12-én a DAREH tartotta taggyűlését Orosházán. Sajnos a taggyűlés ismét nem volt 
határozatképes, a tagok nem jelentek meg kellő számban ahhoz, hogy döntéseket lehessen 
hozni! 
 

- 13-án Sós Ferencné Erzsike nénit, 16-án Tarnai Ernő bácsit köszöntöttük 90. születésnapja 
alkalmából otthonukban, A köszöntésen adtam át Orbán Viktor miniszterelnök úr által aláírt 
emléklapot, valamint a város nevében egy-egy ajándékkosarat. Ezúton is egészségben eltöltött 
éveket kívánunk nekik. 
 

- 16-án újabb – semmitmondó – levelet kaptunk a DESTRESS projektről. Arról tájékoztatnak, 
hogy most már aztán tényleg hamarosan hozzákezdenek a munkákhoz, a működésképtelenség 
okainak kivizsgálásához. Közel két éve húzódik a tényleges munkakezdés, amely segíthetne a 
geotermikus fűtési rendszer hibáinak felderítésében. 
 

- Ezen a napon a Tó utcai játszótérnél tartottunk bejárást, a terület teljes kihasználtságáról, 
illetve további elemek elhelyezéséről egyeztettünk több illetékessel. 
 

- 17-én az Integrált Városfejlesztési Stratégia (IVS) felülvizsgálatáról egyeztettem szakértőkkel. 
Október végére kértem egy részletesebb leírást arról, hogy milyen tematika mellett és milyen 




