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Tisztelt Képviselı-testület! 

Békés Város Képviselı-testülete 2008. I. félévi munkatervében szerepel tájékoztató 
készítése Békés Város Önkormányzata nemzetközi kapcsolatairól. Békés Város Önkormányzata 
testvértelepülési kapcsolatot ápol Gyergyószentmiklóssal és Magyarittabéval.  

A Képviselı-testület 364/2007. (XI.29.) számú határozatával elfogadta Békés Város 
nemzetközi kapcsolatairól szóló beszámolót, és felhatalmazta polgármesterét, hogy 
Gyergyószentmiklós és Magyarittabé településekkel egyeztetéseket folytasson a 2008. évi 
intézkedési tervrıl. Izsó Gábor polgármester megkereste mindkét települést, és intézkedési terv 
javaslatot küldött mind Gyergyószentmiklós, mind Magyarittabé részére a 2008. évre. Különös 
jelentıséggel bír a közös INTERREG pályázatok lehetısége, erre mindkét település figyelmét 
felhívta a polgármester. 2007-ben sikeres pályázatot nyújtott be Békés Városa az Európa a 
Polgárokért Program keretében, erre 2008-ban is lehetıség van. Gyergyószentmiklós már 
megküldte a 2008. évi intézkedési tervét, Magyarittabé még nem. 

A 2008. évi intézkedési terv szerint Gyergyószentmiklóson a március 15-i ünnepségen részt 
vesz Békés város 3 fıs küldöttsége. Békésen, április 15-én, a várossá nyilvánítás alkalmából 
tartandó ünnepi testületi ülésen 3 fıs önkormányzati küldöttség érkezik. A csíksomlyói pünkösdi 
búcsún Békés város 3 fıs önkormányzati küldöttsége vesz részt, a X. Madzagfalvi Napok 
ünnepségein pedig Gyergyószentmiklós 3 fıs küldöttsége lesz jelen. A Gyergyószentmiklóson 
megrendezésre kerülı Szent Miklós Napok rendezvénysorozatára Békés város 3 fıs küldöttsége 
utazik majd ki. 
           2008. február 9-ére Békés városa meghívást kapott Magyarittabé testvértelepüléstıl a 
XXVII. Téli Találkozóra egy teljes estés mősorra. A Békés Városi Ifjúsági Fúvószenekar csoportja, 
három majorette táncos és három pár néptáncos utazott ki, valamint Benéné Szeretı Hajnalka, 
Gyumbier Ferencné, Mester Péter, Bagoly László, Sztankó Károly és Hajdu Lívia utazott a 
csoporttal.  

  Magyarittabé polgármestere személyesen is meghívta a Békés város delegációját a 
márciusban tartandó kakaspörkölt fızésre, a meghívót hamarosan küldik.  

Csuta György festımővész javaslatára egy osztrák településsel is érdemes lehet felvenni a 
kapcsolatot. Mallnitz, Karintiában fekvı, jó természeti adottságokkal rendelkezı hegyvidéki 
település. 

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 meghívjuk 3 fıs 
delegációjukat a X. Madzagfalvi Napokra.    
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Határozati javaslat: 

Békés Város Képviselı-testülete elfogadja Békés város nemzetközi kapcsolatairól szóló 
beszámolót, és felhatalmazza polgármesterét, hogy Gyergyószentmiklós és Magyarittabé 
településekkel egyeztetéseket folytasson a 2008. évi intézkedési tervrıl. 

Határid ı:        értelem szerint  

Felelıs: Izsó Gábor polgármester 

 

Békés, 2008. február 20. 

…………………………………….. 
Polgármester 
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Jogi ellenjegyzı 

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


