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Békés Város Képviselő-testülete
2013. december 12-i ülésére
Tisztelt Képviselő-testület!
2010. október 14-i alakuló ülésén a képviselő-testület 350/2010. (X. 14.) határozatával
Vámos László képviselőt oktatási és kulturális ügyekkel foglalkozó tanácsnoknak választotta
meg.
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 13/2011. (IV. 1.) önkormányzati rendelete 34. § (1) bekezdés e) pontja
alapján az oktatási és kulturális tanácsnok tevékenységéről évente beszámol a testületnek.
A Képviselő-testület 243/2013. (VI. 27.) határozatával fogadta el 2013. II. félévi
munkatervét, mely szerint az oktatási és kulturális tanácsnok a 2013. december havi ülésen
számol be a tevékenységéről.
Fentiek alapján Vámos László tanácsnok úr az előterjesztéshez mellékelt anyagot
készítette el, melynek kérem szíves megtárgyalását és a tanácsnoki beszámoló elfogadását.
Határozati javaslat:
Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Vámos László 2013. évi
oktatási és kulturális tanácsnoki munkájáról szóló beszámolóját elfogadja.
Határidő:

értelem szerint

Felelős:

Izsó Gábor polgármester
Vámos László oktatási és kulturális tanácsnok

Békés, 2013. december 05.
Izsó Gábor
polgármester
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Jogi ellenjegyző
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Pénzügyi ellenjegyző

Tanácsnoki beszámoló
A tanácsnoki munka szerepe elsősorban a Polgármester szakmai munkájának
elősegítésében, megkönnyítésében mutatkozik, mutatkozhat meg. A kiterjedését
épp ezért a kinevező Polgármester befolyásolja elsősorban. Ezeknek
megfelelően - összehangoltan a főállású munkahely igényeivel és elvárásaival igyekeztem a szakmai feladatokat ellátni.
A beszámolót több tevékenységi kör köré építettem föl, azok tárgyalási
szakaszait a lényegesebb információkra hagyatkozóan tettem meg.
Testvérvárosi kapcsolatok. Miután a testvérvárosi kapcsolatok ápolásának
elősegítése a feladataim részét képezik, ennek megfelelően jártam el. A
gyergyószentmiklósi együttműködés a legrégebbi, 20 éves múltra tekinthet
vissza. Ezért Polgármester Úr kezdeményezésére értékmegőrzésre érdemes
városi ajándék adományozására kerül sor az idei Szentmiklós Napok
alkalmából. Ezen megemlékező ajándék egy békési mester által kovácsolt 48-as
szabadságharcos díszkardmásolat, melyre - kezdeményezésemre - a „mi egy
vérből valók vagyunk” szöveg kerül a mai írásunkkal és székely rovásírással.
Mindezen kívül a gyergyószentmiklósi vezetőkkel együtt közösen részt vettünk
a Csíksomlyói Búcsúban, ahol Mészáros Sándor Képviselő Úr és a Békés TV
munkatársaival voltunk együtt. Ezen utat kihasználva egyrészt a gyergyói Böjte
Atya árvaházának szállítottunk ki – Mészáros Képviselő Úr kezdeményezésére –
adományokat, másrészt a Békés TV már az óta a Békés TV-ben sugárzott
forgatása történt meg a búcsúról és az azt körbefonó rendezvényekről.
Itthon a Madzagfalvi Napok alkalmából a gyergyói küldöttséget – a
hagyományoknak megfelelően – segítettem a minél magasabb színvonalú
fogadtatás, vendéglátás elősegítésében. Megemlítendő, hogy ugyanezen
rendezvényünk alkalmából találkoztam a magyarittabei küldöttséggel is.
A lengyelországi esetleges testvérvárosi kapcsolatnak lehetséges jövője, de
átgondolandó egy esetleges másik kapcsolati lehetőség is. Mindazonáltal a
testvér lengyel nép egyik városával fontosnak tartanám a kapcsolat felvételét.
Mindezeken kívül egyéb testvérvárosi kapcsolat(ok) felvétele is kívánatos, a
megfelelő partnerek kiválasztása közgondolkodás eredménye és ésszerű
kezdeményezés eredménye lehet.
A békési oktatási, kulturális és sportkoncepciójának kidolgozása.
Polgármester Úr kérésére Békés Város oktatási, kulturális és sportkoncepcióját
elkészítettem, melyet részleteiben egy korábbi testületi ülésen lehetett olvasni.
Ennek a koncepciónak legfőbb, a tanácsnoki munkát közvetlenül is érintő
pontjai a következők:
Oktatás területe: az állami szférába és a az egyházi fenntartásba átkerült
oktatási intézményekkel való kapcsolattartás rendkívül fontos a város és az

intézmények között az új helyzetben. Ebben nagyobb szerep hárul az
eddigieknél az oktatási tanácsnokra.
Az Alapfokú Művészeti Iskolával való kapcsolattartás szintén stratégiai jellegű,
hisz városunk gyermekei képzik magukat akár zene-, akár táncművészeti
formában. Az itt tanuló gyermekeknek jó lenne, ha minél többen lennének, és
minél többen öregbítenék városunk hírnevét.
Kultúra terület: messzemenően támogatva és egyetértve a Kecskeméti Gábor
Kulturális, Sport és Turisztikai Központ igazgatójának elgondolásaival
támogatni kell továbbra is a szellemi és gyakorlati önellátás és gondolkodásmód
felé elmozdulást. Ebben katalizátorkánt működnie kell, és nagyobb szerephez
kell jutnia pl. a bio- és ökokultúrának. Ennek elősegítésére is támogatom a
„népfőiskolai” jellegű előadásokat, rendezvényeket. Messzemenően mellette
vagyok továbbá a magyar és helyi jellegű népi hagyományokat, történelmi
gyökereinket ápoló törekvéseknek.
A kulturális központ vezetése mindent elkövet a forráshiány sújtotta állapotban
is a magas színvonalú munka érdekében, de emberi erőforrás-hiánnyal
küszködve nehezebb a helytállás.
A turisztikai lépéseink jó irányba mutatnak, testvérvárosi kapcsolatkeresésben,
lehetőségeink reklámozásában van még tartalék. (Igaz, ez utóbbiakban, a
feltételrendszerben is javulást kell felmutatnunk.)
A várva-várt városi uszoda kihasználtsága megtorpanást mutat. Ennek nem
közvetlen vezetési, hanem elsősorban anyagi indokai vannak. Meglátásom
szerint egy kiegyensúlyozott nyitvatartási és szolgáltatási időbeosztáskritériumot kell felmutatni. A munkám tapasztalatai azt mondatják, hogy
városaink iskolásait a tanórák keretén belül a lehető legkedvezményesebben
(szerintem ingyen) kell beengedni az uszodába. Ezzel nem pénzt vesztünk,
hanem nyerhetünk. Mert egyrészt nagyobb valószínűséggel járhatnak újabb
családok gyermekeik hatására uszodába, másrészt városunk tanulói megtanulnak
jól úszni, sportolni.
Könyvtár: a békési közművelődésben betöltött speciális szerepében kiválóan
teljesít. A közvetlen kapcsolat és elemzések eredményeként elmondható, hogy a
könyvtár korunkhoz igazodó társadalmi elfogadottságát, kiszélesítését a
modernizáció segítheti elő. Ezért javasoltam a könyv- és dokumentumállomány
digitalizálását, az interneten való elérhetőség kiszélesítését.
Múzeum: az általános és elvárt szerepeinek megfelel, a legfőbb javaslatom a
Nagyház hasznosítására vonatkozott, melyet érdemes átgondolni. Jelenleg
ugyanis a múzeumi rész kihasználtsága (városi szinten) a minimális szintet éri
el, míg a pincerész étteremként működik. Ezeknek egységesített kihasználása
továbbgondolásra érdemes.

Civil szféra: nagy potenciál rejlik a civil kezdeményezések és szervezetek
tevékenysége mögött. Bár városi támogatottságot élveznek, de vannak
területek,.ahol véleményem szerint még van tennivaló.
Történelmi gyökereink ápolása: a már eddig kialakított Honfoglalás téren
további átalakítás történt (kezdeményezésemre), a Trianon Emlékmű tisztább
láthatósága és megközelítése érdekében megtörtént a szemből is lehetséges
bejárás biztosítása.
Békés-Tarhos fogalom lett. A zeneiskola hírneve, az emlékét ápoló Zenei Napok
tradíciónk rézét képezik immár. Viszont a helyeit adó terület az
épületegységekkel együtt eladásra került. Fontosnak tartom, - ezért azon civil
kezdeményezés mögé a legnagyobb örömmel beálltam,- amely Gulyás György
alapító szobrának felállítását kéri az általa híressé tett ingatlan együttes
eladásából befolyt összegből.
Ünnepi és hagyományőrző rendezvények: ahogy a város irányításában alkalmam
volt részt venni, azóta kiemelkedő jelentőséget tulajdonítok a hagyományőrző
tevékenységeknek. Legyenek azok a KÉSZ, a Nefelejcs, a város, vagy más civil
kezdeményező (pl. Városvédők, Molnár István) részéről. A legfontosabb az,
hogy az emberek önmegvalósítását, kibontakozását, tenni akarását segítsük. Így
ha időm engedte, mindig személyes aktív részvételemmel igyekeztem segíteni e
rendezvényeket.
Sportélet: a Békési Sportiskola a legkiemelkedőbb alkotása városunknak a
békési utánpótlást tekintve az utóbb időben. Az általános iskolai sportiskolai
képzést a Dr Hepp Ferenc Iskola adja, a középiskolai folytatást a SZKIRG.
Ennek megfelelően pl. a Madzagfalvi Napok alkalmából közös „Békési
Sportiskola” sátrat állítottunk a tavalyi évkezdést folytatólag. Ezzel (is többek
közt) elértük, hogy Békés lakossága ezt a fogalmat, hogy „sportiskola” ismeri.
Az általam szorgalmazott és kezdeményezett Kecskeméti Gábor
Emlékkonferenciát az idei évben is megrendeztük. Neves előadókkal, helyi
kolléga előadásával zajlott l, ahol a megyéből mindenhonnan képviseltették
magukat a szakemberek.
A soft-ball szakosztály tevékenységét - az előzetes polgármesteri felkérésnek
megfelelően – mindaddig figyelemmel kísértem, ameddig az ingatlan eladása
meg nem történt. Attól a pillanattól kezdve ez már okafogyottá vált. Mindennek
összegzéseként meg kell állapítsam, hogy a szakosztály a maga módján mindent
igyekezett megtenni az ingatlan épségének megőrzéséért, s többek közt nekik
köszönhető a lopások miatti rendőrségi intézkedések és azok eredményei.
Az előzőekben ismertetetteknek megfelelően kérem beszámolóm elfogadását!
Vámos László sk.
tanácsnok

