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Sorszám: Tárgy:

Beszámoló a testvér-

Ni10 települési kapcsolattartsról

J I . és a 2019. év jelentős esemé
nyeiről

Döntéshozatal módja. Véleményező bizottság.

Egyszerű többség Humán és Szociális Bizottság

Tárgyalás módja: Eló’készítette.

Nyílt ülés Földesi Boglárka,
városfejlesztési menedzser

Tisztelt Képviselő-testület!

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2020. I. félévre vonatkozó munkaterve
szerint a Képviselő-testület a 2020. februári ülésén tárgyalja meg a testvér-települési kapcso
lattartásról, és a 2019. év jelentős testvér-települési eseményeiről szóló beszámolót.

Békés Város Önkormányzata testvér-települési kapcsolatot ápol az erdélyi Gyergyószentmik
lóssal, a vajdasági Magyarittabéval, a sziléziai 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 el városunkba és aktívan részt is vesznek a 2-3 napos színes,
tartalmas programokon, amelyre testvértelepüléseirik mellett idén meghívást kapott a csehor
szági Kyjov település városvezetése is ajövőbeli együttműködés meglapozása érdekében.

Események

2019. márciusában Csehországban tett látogatást Izsó Gábor vezetésével a békési delegáció.
A mintegy 500 kilométerre fekvő Kyjov város vezetőivel az ott élő, de békési gyökerekkel
rendelkező és rendszeresen hazalátogató Sprta József révén vették fel a kapcsolatot. Izsó Gá
bor polgármester úr viszontlátogatásra hívta meg Kyjov polgármesterét az őszi Madzagfalvi
Napok idejére, hogy az ismerkedés tovább folytatódhasson.

2019. júniusában a XLIII. Békés-tarhosi Zenei Napok keretében immár hetedik alkalommal
került megrendezésre a Nemzetközi Fúvószenekari Találkozó. A zenei összejövetelre testvér-
településeinkről is érkeztek fellépők. Mint ahogy az előző években, az esemény házigazdája
ezúttal is a Bagoly László karnagy által vezetett Békés Városi Ifjúsági Fúvószenekar volt.

2019. augusztus elején Kálmán Tibor alpolgármester úr, Mucsi András képviselő Úr, Pocsai
Ildikó bizottsági tag vett részt a XIV. Magyarittabéi Falunap két napos programján. A látoga
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tás alkalmával egy közös kezdeményezés megerősítésre került, mely szerint a két település
emléktáblával kíván köszönetet mondani Mester Péternek és Szakál Ferencnek, akik iiélkül ez
a több mint tíz éve tartó szoros együttműködés nem jöhetett volna létre. (Mester Péter emlék-
táblájának avatása 2018.)

2019. szeptemberében Magyarittabé volt polgármestere, Szakál Ferenc emlékére került át
adásra a városháza épületében az a gránit emléktábla, amely elévülhetetlen érdemeit rnéltatja -

nagyrészt neki köszönhető Békés Város és Magyarittabé testvér-települési kapcsolata. Mélta
tását Balla Illés, a Békési Városvédő és Szépítő Egyesület tagja olvasta fel. A megeirilékezés
koszorúit Békés Város Onkormányzata nevében Izsó Gábor polgármester Úr helyezte el. Az
ünnepségen részt vett Szakál Ferenc özvegye családjával.

2019. 09. 07-én a Madzagfalvi napok keretében délután a Városházán sor került a T’estvérte
lepülések Falának átadására. A meghívott vendégek között Myszków, Hegyközkovácsi,
Magyarittabé, Gyergyószentmiklós és Kyjov delegáció tagjai is részt vettek az eseményen. Az
ünnepi köszöntőt Izsó Gábor polgármester úr tartotta, az ürmepségen jelen volt Kálmán Tibor
alpolgármester, Tárnok Lászlóné jegyző asszony és a Képviselő-testület tagjai.

2019. novemberében testvér települési szándékuk kinyilvánításaként meghívást kapott Békés
Város vezetősége a Csehországi Kyjov városába. A delegáció résztvevői: Kálmán Tibor pol
gármester Úr, Tárnok Lászlóné jegyző asszony, Csibor Géza a Pénzügyi és Városfejlesztési
Bizottság Elnöke.

2019. decemberében a Szent Miklós Napok alkalmával megerősítettük és megújítottuk az
együttműködést. Testvértelepülésünk meghívására négytagú delegáció utazott Gyergyószent
miklósra. A delegáció hivatalos tagjai Kálmán Tibor polgármester Úr, Polgár Zoltán alpol
gármester Úr, Vámos Zoltán alpolgármester Úr, és Deákné Domonkos Julianna tanácsnok asz
szony voltak. Elismerést kapott Izsó Gábor volt polgármester Úr köszönetképpen a több évti
zedes testvérvárosi kapcsolatért végzett munkájáért.

Testvértelepüléseinkről

Gyergószentmiklós

Békés város 1 993 . óta ápol testvérvárosi kapcsolatot az erdélyi Gyergyószentmiklóssal. Azóta
a több mint két évtizede tartó együttműködés kiterjed a szociális területre és a sportra is. Ha-
gyományosan minden év decemberében rendezik meg a gyergyószentmiklósi Szent Miklós
Napokat.

Magyarittabé

2019-ban volt 12. éve, hogy Békés város a vajdasági településsel, Magyarittabével kapcsola
tot ápol. Helyi, önszerveződő civil közösségek és egyesületek nagy hangsÚlyt fektetnek arra,
hogy a kulturális kapcsolatok ápolása a két település viszontlátogatásaival fennmaradjon. A
település képviselőivel szinte havi rendszerességgel tartja a kapcsolatot önkéntesen Pocsaji
Ildikó.
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Mvszków

A sziléziai Myszków és Békés város ünnepélyes keretek között írta alá a testvérváro si megál
lapodást 2014-ben.
Több területen, így az oktatási intézmények, civil szervezetek és sportegyesületek között is
kialakult az a „közös nyelv”, amely még szorosabbra fűzi a kapcsolatot.

Hegvközkovácsi

A romániai Bihar megyében található kis faluval Békés város kapcsolata még 1 94 1 -ben kötte
tett. Ez a kapcsolat 1 944. után megszakadt. A családi kötelékek élénkek maradtak egészen az
1990-es évekig.
A több éven át tartó testvérvárosi kapcsolat újbóli megerősitésének 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 képviselő Úr és Pocsaji Ildikó bizottsági tag tartotta a határon túli közösséggel.

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

Határozati javaslat:

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a testvér-települési kapcsolattartásról
és a 2019. év jelentős testvér-települési eseményeiről szóló tájékoztatót tudomásul veszi.

Határidő: intézkedésre azonnal

Felelős: Kálmán Tibor polgármester

Békés, 2020. február 21.

Kálmán Tibor
j. Lnjxj polgármester

Jogi ellenjegyző

Pénzügyi ellenj egyző
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