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Tisztelt Képviselő-testület!

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2019. I. félévre vonatkozó munkatene
szerint a Képviselő-testület a 2019. februád ülésén tárgyalja meg a testvér-települési kapcso
lattartúsról, és a 2018. év jelentős testvér-települési eseményeiről szóló beszámolót.

Békés Város Önkormányzata testvér-települési kapcsolatot ápol az erdéLyi Gyergvószentmik
lóssal, a vajdasági Magyarittabéval, a szi)éziai Myszków-val. A romániai Hegyközkovácsival
2016. szeptemberében nyilatkozat formájában nyilvánítottuk ki kapcsolatmegújítási szándé
kunkat, a korábbi testvér-települési kapcsolat újbóli felvirágoztatása érdekében.

Az összeköttetés leginkább a városi eseményeken, civil programokon való részvételekben és
egy-egy cserediák program révén nyilvánul meg. Békés város egyik legnépszerűbb közösségi
eseményére, a Madzagfalvi Napokra minden alkalommal meghívást kapnak testvértelepülése
ink, akik örömmel látogatnak cl városunkba és aktívan részt is vesznek a 2-3 napos színes,
tartalmas programokon.

201 8-ban a testvén’árosi kapcsolattartás egyik legreprezentatívabb eseménye az augusztus 20-
i ünnepnaphoz köthető. Az önkormányzatok közötti kommunikáció időszakos. de folyamatos.
A hatékony párbeszéd köszönhető azoknak a személyeknek is. akik önként vállalják. hogy
szabadidejükhen időt, energiát szentelnek a kapcsolattartásra. A testvén’árosi kapcsolatok a
lakossági kezdeményezésre épülnek, és bár a hivatalos együttmüködés kereteit az önkor
mányzatok alakítják ki. tapasztalatok szerint azok a kapcsolatok bizonyulnak életképesnek és
hoznak eredményt. amelyben a lakosság. a civil szervezetek aktívan részt vesznek, és magu
kénak éreznek.

Gyergyós;e,,tmiklós

Békés város 1993. óta ápol testvérvárosi kapcsolatot az erdélyi Gyergyószentmiklóssal. Azóta
a több mint két évtizede tartó együttműködés kiterjed a szociális területre és a sportra is. Visz-
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szatekintve elmondható. hogy a 2018-as év eredményes együttműködést hozott a két település
között.

2018. decemberében a Szent Miklós Napok alkalmával megerősítettük és megújítottuk az
együttmüködést. Hagyományosan minden év decemberében rendezik meg a gyergyószent
miklósi Szent Miklós Napokat. Az eseményen Békés várost Izsó Gábor polgármester, Dr.
Gosztolya Ferenc képviselő és Székely Anikó önkormányzati tanácsadó képviselte.

A XU(. Békés-tarhosi Zenci Napok keretében immár hatodik alkalommal került megrende
zésre a Nemzetközi Fúvószenekari Találkozó .A zenei összejövetelre ezúttal négy zenekar és
egy majorette csoport fogadta el a meghívást. Mint ahogy az előző években. az esemény házi
gazdája ezúttal is a Bagoly László karnagy által vezetett Békés Városi lfúsági Fúvószenekar
volt. Második alkalommal érkezett a találkozóra a Mayer Robert karnagy által vezetett Gyer
gyószentrniklósi Fúvószenekar.

A gyergyói kapcsolatok ápolására 1,4 millió pályázati támogatást nyert az önkormányzat a
Bethlen Gábor Alapkezelőtől. A pályázat során az augusztus 20-i ünnepnapon 45 fős, több
ségében gyergyói Vaskertes Altalános Iskolai diákokból és fúvószenckad tagokból álló dele
gációt látott vendégül Békés város. A meghívottak fellépésükkel színesítették a városi ren
dezvényt. A program a működő civil kapcsolatok együttműködésének erősítését. a Kulturális
örökség ápolását és hagyományőrző tevékenységek megvalósítását segítette elö.

Mayyarittabé

2018-ban volt I L éve. hogy Békés város a vajdasági településsel. Magyarittabével kapcsola
tot ápol. I lelyi, önszerveződő civil közösségek és egyesületek nagy hangsúlyt fektetnek arra,
hogy a kulturális kapcsolatok ápolása a két település viszontlátogatúsaival fennmaradjon. A
település képviselőivel szinte havi rendszerességgel tartja a kapcsolatot önkéntesen Pocsaji
Ildikó bizottsági tag, aki állandó képviselője is az ittabéi delegációnak.

2018. március 15-én Poesaji Ildikó és Barna Zoltán bizottsági tagok képviselték városunkat a
koszorúzással egybekötött megemlékezésen. A látogatás alkalmával egy közös kezdeménye
zés is megfogalmazódott. A két település emléktáblával kíván köszönetet mondani annak a
két személynek. Mester Péternek és Szakál Ferencnek, akik nélkül ez a több mint tíz éves
szoros együttműködés a települések között nem jöhetett volna létre.

A Mester Péter tiszteletére állított emléktáblát a 2W8. augusztus 11-12. között megrendezett
falunapokon leplezték le Ittabén. A békési delegációt Kálmán Tibor alpolgármester, Mucsi
András képviselő, Pocsaji Ildikó bizottsági tag.
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M;‘szkó )V

A sziléziai Myszków és Békés város ünnepélyes keretek között Írta alá a testvérváwsi megál
lapodást 2014-ben.
Több területen, Igy az oktatási intézmények, civil szervezetek és sportegyesületek között is
kialakult az a „közös nyelv”, amely még szorosabbra [űzi a kapcsolatot.

2018. 06. 29. —07. 01. között kapott meghívást városunk delegációja a Myszków Városi Na
pokra. Az Izsó Gábor polgármester vezette küldöttség tagjai Béres lstvúnné igazgató és Balog
Gábomé. a Nefelejcs Békési Kulturális és liagyományőrző Közhasznú Egyesület elnöke vol
tak.

Hegykö:kovdcsi

A romániai Bihar megyében található kis faluval Békés város kapcso]ata még 1941-ben kötte
tett. Ez a kapcsolat 1944. után megszakadt. A családi kötelékek élénkek maradtak egészen az
1990-es évekig.
A több éven át tartó testvérvárosi kapcsolat újbóli megerősítésének kezdeményezése 2016-
ban hozta meg gyümölcsét, az önkormányzatok közötti partneri viszonyt közös nyilatkozatban
nyilvánították ki. A rendszeres látogatások keretében a testvér-települési kapcsolatot Mucsi
András tanácsnok és Pocsaji Ildikó bizottsági tag tartja a határon túli közösséggel.

20 IS. február 2-án Forró László, a hegyközkovácsi püspökhelyettes meghivására Békés vá
rost Kálmán Tibor alpolgármester. Deákné Domonkos iulianna képviselő és Pocsaji Ildikó
bizottsági tag képviselte.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől az alábbi határozati javaslat elfogadását.

Határozati javaslat:

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a testvér-települési kapcsolattartásról
és a 2018. év jelentős testvér-települési eseménveiről szóló tájékoztatót tudomásul veszi.

Határidő: értelem szerint
Felelős: Izsó Gábor polgármester

Békés, 2019. február 22.
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Jogi ellenjegvzö

polgármester

Pénzügyi ellenjegzö


