
JEGYZÓ’KÖNYV

Készült: Békés Város Önkormányzat Képviselő-testületének Békés várossá
nyilvánításának 48. évfordulója alkalmából 2022. április 14-én, a Békés
Városi Kecskeméti Gábor Kulturális, Sport és Turisztikai Központ
színháztermében tartott Ünnepi testületi üléséről.

Jelen vannak: Kálmán Tibor polgármester, Polgár Zoltán, Balog Zoltán, Deákné
Domorikos Julianna, Mucsi András, Rácz Attila, Földesi Mihály, Juhos János
képviselő.

Távolmradását előzetesen bejelentette: Csibor Géza és Molnár Gábor képviselő.

Tanácskozási joggqlvettrészt: Tárnok Lászlóné jegyző
dr. Bocskay Arpád aljegyző
dr. Szabó László hivatalvezető

Kitüntetést vett át: Varga Sándor, D. Nagyné Kecskeméti Nóra, Erdősné Sági Mária,
Durkó Albert Zoltán, Római Ruben és a Békési Ipartestület.

4_; üléskezdésének időpontja: 15.00 óra

Kálmán Tibor polgámester: Köszöntötte a megjelenteket, a képviselő-testület tagjait, a
meghívott vendégeket és érdeklődőket Békés várossá nyilvánításának 49. évfordulója
alkalmából tartott ünnepi testületi ülésen. Megállapította, hogy az ünnepi testületi ülés
határozatképes, mivel a 1 O képvise’őből 8 fő jelen van, így az ünnepi testületi ülést
megnyitotta.

Az ünnepi műsor keretében a Békés Város Ifjúsági Fúvószenekar tagjainak
közreműködésével, Bagoly László karmester vezényletével felcsendült a Himnusz, majd
Kálmán Tibor polgárnester mondott köszöntőt. A polgármester által elmondott ünnepi beszéd
ajegyzőkönyv mellékletét képezi az Mötv. 52. (1) bekezdés f) pontja alapján.

Az ünnepi beszédet követően a Kegyelem Gyülekezet dicsőítő csapata három tagjának
előadását láthatják. Az ének üzenete: mikor az ember a legmélyebben van és a legnehezebb
időszakon megy keresztül, Isten akkor sem feledkezik meg róla. Mint egy hős szerelmes
mindenen keresztülrnegy azért, hogy az embert megmentse. De az ember sem ülhet tétlenül.
Az ő feladata az elindulás, ami sokszor nem egy könnyű séta, hanem egy futás Isten szerető
karjába.

A díjak átadása során a Szegedi Kis István Gimnázium Leánykórusának előadását halihatták a
megjelentek. A kórus 2016-ban alakult, 32 tanulóval. Az akkori tagokkal az elmúlt években
számos Országos fellépésen vettek részt. Ezüst minősítést szereztek a Tiszamelléki Országos
Református Kórustalálkozó alkalmával és számos felkérésnek tesznek eleget. Sajnos a
pandémia során elballagott a kőrustagok zöme, így a megmaradt 5 főt kiegészítve az idei
tanévtől újra szerveződött a leánykórus. Jelenlegi 30 tagja lelkesen áll a reá váró feladatok elé.
Vezetőjük és felkészítőjük Takácsné Szabó Edina énekmester. A leánykórus két
műsorszámmal készült: Ősi Ír áldás: Az Úr vezessen! és a Leonard Cohen: Hallelujah című
dalával.
Az ünnepi műsor keretében átadásra kerültek a városi elismerések a képviselő-testület 2022.
március 24-én hozott döntései alapján, az alábbiak szerint:



„Év Békési Sportolója” kitüntetésben részesült: Római Ruben ökölvívó:
a 79/2022. (III. 24.) számú határozat
alapján

„ Civilek ci Városért” kitüntetésben részesült: Békési Ipartestület
a 78/2022. (III. 24.) számú határozat
alapján

„Békés Városért” kitüntetésben részesült: D. Nagyné Kecskeméti Nóra
a 75/2022. (III. 24.) számú határozat alapján

Durkó Albert Zoltán
a 76/2022. (III. 24.) számú határozat alapján

Erdősné Sági Mária
a 77/2022. (III. 24.) számú határozat alapján

„Békés Vái’cs Dzzpoigáí’a” címet kapott: Varga Sándor
a 74/2022. (III. 24.) számú határozat alapján

A kitüntetések átadását követően a Szózat eléneklésére került sor a Békés Városi Ifjúsági
Fűvószenekar által, Bagoly László karnagy vezényletével.

Kálmán Tibor polgárrneser álióf’ogadásra invitálta a meghívottakat a Békés Városi Kulturális
Nonprofit Kft. Kulturális Központ konferencia termébe. Az állófogadás előtt Deákné
Domonkos Julianna képviselő mondott pohárköszöntőt.

Ezt követően Kálmán Tibor polgármester a képviselő-testület Ünnepi ülését befejezettnek
nyilvánította, és mindenkinek megköszönte a részvételt.

K.m.f.

Kálmán Tibor Tárnok Lászlóné
poigármester jegyző
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