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Tisztelt Képviselı-testület! 

 

Békés Város Képviselı-testülete 488/2008. (XII. 18.) határozatával elfogadta a 2009. I. 
félévi munkatervét, mely tartalmazza a Békés Város nemzetközi kapcsolatairól szóló beszámoló 
elkészítését a 2009. február végi képviselı-testületi ülésre. 

Békés Város Önkormányzata testvér-települési kapcsolatot ápol Gyergyószentmiklóssal és 
Magyarittabéval. A 2008. évi intézkedési terv szerint 2008. február 9-én Magyarittabén járt Békés 
város delegációja a XXVII. Ittabéi Téli Találkozók alkalmából, ahol egy teljes estére megtöltötte a 
helyi kultúrotthon nagytermét Békés Város Ifjúsági Fúvószenekara Bagoly László vezetésével, 
valamint a Belencéres Néptáncegyüttes tagjai Sztankó Károly vezetésével. Március 15-én Pataki 
István képviselı úr, id. Vámos László (Békés-tarhosi Baráti Kör elnöke) és Mester Péter (Békési 
Városvédı és Szépítı Egyesület elnöke) képviselte városunkat a szerbiai településen, a Kossuth 
szobor elıtt megrendezett koszorúzási ünnepségen. A 32. Békés-tarhosi Zenei Napokkal egy idıben 
2008. június 29. és július 6. között 15. alkalommal szervezte meg Békés a „Szép Magyar Beszéd” 
elnevezéső magyar anyanyelvi továbbképzést határainkon túl, a Kárpát-medencében mőködı 
magyar pedagógusok részére, ahova Magyarittabérıl is vártak pedagógusokat. Meghívásunknak 
nem tudtak eleget tenni, viszont Gyergyószentmiklós képviseltette magát. Magyarittabén idén is 
megrendezésre került a Kakaspörkölt-fızıverseny 2008. augusztus 9-én, ahol városunkat egy csapat 
képviselte (Deákné Domonkos Julianna képviselı asszony, Balog Gáborné és Klementné Csarnai 
Mariann a Nefelejcs Kulturális és Hagyományırzı Közhasznú Egyesület képviseletében, Mester 
Péter és Varga Sándor a Békési Városvédı és Szépítı Egyesület képviseletében). A szeptember 5-7. 
között megrendezésre kerülı X. Madzagfalvi Napokra Magyarittabé képviselıi objektív okok miatt 
nem tudták elfogadni a város meghívását. Október 4-5. között a Nefelejcs Kulturális és 
Hagyományırzı Közhasznú Egyesület a III. Békési Tökmulatságra invitálta Magyarittabé 
képviselıit.  

Gyergyószentmiklóson járt városunk 3 fıs delegációja a csíksomlyói pünkösdi búcsú idején, 
2008. május 9-11. között. 2008. június végén Gyergyószentmiklósi pedagógusokat fogadott 
városunk a már említett „Szép Magyar Beszéd” elnevezéső magyar anyanyelvi továbbképzés 
alkalmából. Ugyan ebben az idıben levélben köszönte meg Pap József, Gyergyószentmiklós volt 
polgármestere az elmúlt négy esztendı közös együttmőködését. Az önkormányzati választásokat 
követıen, 2008. július 14-én kezdte meg munkáját Mezei János, testvérvárosunk újonnan 
megválasztott polgármestere. Mezei János a X. Madzagfalvi Napok idején látogatott el személyesen 
Békésre, ahol megismerkedett a várossal és a képviselıkkel. 2008. július 15-19. között 20 fıs 
labdarúgó serdülıcsapat utazott Gyergyószentmiklósra, ahol hasonló korú fiatalokkal mérkızött 
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meg, egyúttal megismerkedhettek testvérvárosunk természeti szépségeivel. 2008. augusztus 20-án 
szentelték Gyergyószentmiklóson Szent István király ereklyéinek templomát, melyet adományokból 
(többek között békési adományból is) sikerült felépíteniük. 2008. december 5-7. között a Szent 
Miklós Napok alkalmából városunkat Vámos László, Mészáros Sándor, Mucsi András képviselı 
urak és Dr. Csiby Miklós bizottsági tag képviselte a háromnapos rendezvényen.  

 
Szlovákiából, Vágfarkasdról érkezett a Szegedi Kis István Református Gimnázium, 

Általános Iskola és Kollégium és a Békési Református Egyházközség által megrendezett kispályás 
teremlabdarúgó tornára egy csapat. A két református egyházközség között évekre nyúlik vissza a 
kapcsolat. Ennek elmélyítésére hosszabb távú kapcsolat kialakítása érdekében meghívtuk 3 fıs 
delegációjukat a X. Madzagfalvi Napokra, ahova a polgármester objektív okok miatt nem tudott 
eljönni, azonban a helyi lelkész képviselte ıt.  

2008-ban felmerült testvér-települési kapcsolat kiépítésének lehetısége az ausztriai Mallnitz 
várossal, azonban a polgármester többszöri megkeresésünkre és invitálásunkra sem reagált. 
Meghívást kaptak a 2008. június 6-8. között megrendezésre került Békési Szilvapálinka Ünnepre, 
valamint a X. Madzagfalvi Napokra, ám levelünkre semmilyen visszajelzés nem érkezett.  

2009-ben a hagyománnyá vált rendezvénysorozatokra vár meghívást Békés városa testvér-
településeitıl, amelyeknek igyekszik majd eleget tenni. Viszontvárja testvérvárosai (Magyarittabé 
és Gyergyószentmiklós) 3 fıs delegációit április 15-én az ünnepi képviselı-testületi ülésre, a XI. 
Madzagfalvi Napokra (2009. szeptember 4-6.), valamint október 10-11. között a IV. Békési 
Tökmulatságra. Ezt a 2009. évi intézkedési tervében egyezteti Gyergyószentmiklóssal és 
Magyarittabéval. 

 
2009. április 1-jén szándékozik Békés Város Önkormányzata az „Európa a Polgárokért” 

Program 2007-2013 keretén belül a „Testvérvárosi polgárok találkozója” elnevezéső pályázatot 
benyújtani az EACEA (Educational, Audivisual & Culture Executive Agency) Ügynökséghez. 
Ennek révén lehetıség nyílik arra, hogy a Madzagfalvi Napok idején, és az azt megelızı néhány 
napban a két testvérvárosból, valamint egy harmadik településrıl diákokat, pedagógusokat és 
városvezetıket lásson vendégül városunk a kultúrák közti párbeszéd kiszélesítése és csere-diák 
program hosszú távú megalapozása érdekében. A pályázati kiírás szerint testvérvárosi találkozók 
esetében a meghívott települések mindegyikérıl legalább öt, összesen legalább húsz résztvevıt kell 
fogadni. Öt-hat békési civil szervezet már jelezte, hogy segítséget nyújtana a programok 
színesítésében, és szívesen részt vállalna a pályázat megvalósításában. A pályázat végsı célja, újabb 
testvérvárosi szerzıdés lehetıségének kialakítása egy harmadik településsel, és a programban való 
részvétel 2013-ig. 

  
Pályázat: utófinanszírozású 
Igényelhetı összeg: minimum 2500,- € (napidíj és útiköltség) 

- napidíj 13,6 €/fı/nap (13,6 € x vendégek létszáma x napok száma) 
- útiköltség 0,027 €/km/fı 

 
Terveink szerint két testvértelepülésünkrıl (Magyarittabéról és Gyergyószentmiklósról) 

valamint egy harmadik településrıl maximum 12-12 fı (7 fı diák, 2 fı pedagógus, 3 fı képviselı) 
kerülne meghívásra (összesen 36 fı).   

Napidíjként igénylésre kerülı összeg: 3427,2 € (kb.1.028.000,- Ft) 
(13,6 € x 36 fı x 7 nap) 
 
Az útiköltség igényelt összege a települések távolságától függ. Gyergyószentmiklós oda-

vissza 432 km, Magyarittabé oda-vissza 520 km. Egyelıre nem biztos, hogy mely települést 
hívnánk meg harmadikként, így az igényelt összeg is hozzávetıleges. 

Útiköltségként igénylésre kerülı összeg: kb. 1100 € (kb. 330.000,- Ft) 
(0,027 € x km x 36 fı) 
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A pályázaton igényelt összeg összesen: kb. 4527,2 € (kb. 1.358.000,- Ft) 
 
A pályázat benyújtási határideje: 2009. április 1. 
A pályázat elbírálására légkésıbb 2009. július 1-jéig kerül sor.  
 
Nyertes pályázat esetén a Madzagfalvi Napokat követı hónapban 2009. októberben kell 

elkészíteni a pályázati beszámolót, ezt követıen még 2009-ben átutalásra kerül a pályázaton elnyert 
összeg.  

 
 Kérem a határozati javaslat elfogadását.    

Határozati javaslat: 

1. Békés Város Képviselı-testülete elfogadja Békés város nemzetközi kapcsolatairól szóló 
beszámolót, és felhatalmazza polgármesterét, hogy Gyergyószentmiklós és 
Magyarittabé településekkel folytasson egyeztetéseket a 2009. évi intézkedési tervrıl.  

2. Békés Város Képviselı-testülete hozzájárul ahhoz, hogy az „Európa a Polgárokért” 
Program 2007-2013 keretén belül a „Testvérvárosi polgárok találkozója” elnevezéső, 
100 %-os intenzitású pályázaton kb. 4527,2 € (kb. 1.358.000,- Ft) összeget igényeljen, 
melyhez saját erı biztosítása nem szükséges. 

Határid ı:       értelem szerint  

Felelıs:          Izsó Gábor polgármester  

Békés, 2009. február 16. 

Izsó Gábor 
polgármester 

.....................................  
Jogi ellenjegyzı 

.....................................  
Pénzügyi ellenjegyzı 


