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Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága 

2016. június 28-i ülésére 

Tisztelt Bizottság! 

 

Mucsi András tanácsnok az alábbi tájékoztatót adta az az 1956-os forradalom és 

szabadságharc 60. évfordulója megünnepléséről: 

 

 „Sikeresek voltak Békés város pályázatai, amelyeket intézmények, civil szervezetek az 1956-

os forradalom és szabadságharc 60. évfordulója megünneplése tárgyában adtak be. Az alábbiakban 

röviden erről szeretnék tájékoztatást nyújtani a bizottság tagjainak.  

A Városvédő és Szépítő Egyesület egymillió forintnyi pályázatot nyert, amelyből a városi 

könyvtárban két hetes előadássorozatot és vetélkedőt szerveznek a városi iskolák bevonásával. A cél 

az, hogy minden városi iskolás megismerje az 1956-os forradalom és szabadságharc körülményeit. 

A rendezvény október 10-21. között a könyvtárban zajlik. Két héten át hétfőtől csütörtökig tartanak 

a programok, október 14-én „nyílt nap” lesz, tehát a diákokon kívül más érdeklődőket várnak, 

október 21-én pedig középiskolásoknak szervezett vetélkedő lesz értékes nyereményekkel.  

A városi Jantyik Mátyás Múzeum könyvet ad ki, erre egy millió forintot nyertek. A békési 

származású történész, Vincze Gábor, a hódmezővásárhelyi Emlékpont múzeum munkatársa levéltári 

anyagokból a forradalom békési vonatkozásait tárja fel és írja meg „Forradalom és megtorlás 

Békésen” címen. A könyvet október 23-án mutatják be a nagyközönségnek, novemberben pedig a 

szerző előadást tart a könyvtárban. A kutatási munka gőzerővel folyik, a szerzővel folyamatosan 

egyeztetek, komoly munka fog születni.  

A Kecskeméti Gábor Kulturális Központ 2 milliós forintos pályázatot nyert. Október 23-án a 

városi ünnepségen a békéscsabai Jókai színház művészei adnak műsort. Ebéd után kettőtől 

ismeretterjesztő történelmi előadások lesznek a kulturális központban, hattól lesz Vincze Gábor 

könyvbemutatója, majd fél nyolctól színházi programon vehetnek részt az érdeklődők.  

A forradalom eseményeivel, körülményeivel a helyi sajtó is foglalkozni fog különböző 

fórumokon augusztus hónaptól. „ 

Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy a tájékoztatót vegye tudomásul. 
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Határozati javaslat: 

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Kulturális és Sport 

Bizottsága az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulója megünnepléséről szóló 

tanácsnoki tájékoztatót tudomásul veszi. 

Határidő: intézkedésre azonnal 

Felelős: Deákné Domonkos Julianna elnök 
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