
Tár2v: Beszámoló az Oktatási és Kulturális Sorszám:
Tanácsnok munkájáról

Döntéshozatal módja:
Mucsi András Egyszerű szótöbbségElokeszitette: r -Oktatasi es Kulturalis Tanacsnok

Véleményező .. . . . Táruvalás módja:Oktatast. Kulturalis es Sport Bizottsag
blzottsal1: \yiIvanos uíes

Előterjesztés
Békés Város Képviselő-testülete

2016. december 9-i ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 236/2016. (VI. 30.) határozatával
jóváhagyta a 2016. II. félévére vonatkozó munkatenét. melyben javasolt napirendként
szerepelt az Oktatási és Kulturális tanácsnok munkájáról szóló beszámoló.

Mucsi András, Oktatási és Kulturális Tanácsnok, eleget téve a felkérésnek, megküldte
az általa készített beszámolót, melyet jelen előterjesztéshez mellékeltünk.

Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy a beszámolót sziveskedjen megvitatni és az
alábbi határozati javaslatot elfogadni.

Határozati iavaslat:

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Oktatási és Kulturális
Tanácsnok munkájáról szóló beszámolót elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Izsó Gábor polgármester

Békés, 2016. november 30.

Iz bor
pyf’gármester

Jogi ellenjegvzö

Pénzügk ilenjegvző



Oktatási és kulturális tanácsnoki beszámoló

a 2016. évben elvégzett munkáról

Tisztelt Képviselö-testület!

Tisztelt Oktatási és Kulturális Bizottság!

Az alábbiakban összefoglalom a 2016. évben végzett tanácsnoki munkámat. Ennek során igyekeztem
minél szélesebb körű tájékoztatást nyújtani.

Iskolák és óvodák

Munkámnak jelentős részét teszi ki az intézményekkel való kapcsolattartás. Ez nem látványos
tevékenység, de mégis fontos és sok időt vesz igénybe. Városunkban sokszínű köznevelési munka
folyik. A fenntartók között találjuk a kistérségi társulást (óvoda és bölcsőde), a magyar államot, a
gyulai és békéscsabai tankerületet (Dr. Hepp Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola,
valamint a Dr. Illyés Sándor Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Közösségfejlesztő Iskola és
Kollégium), a református egyházat (Szegedi Kis István Református Gimnázium, Általános Iskola,
Óvoda és Kollégium), a katolikus egyházat (Gaál Ferenc Főiskola Békési Szakképző lskolája), a Magyar
Pünkösdi Egyház Országos Cigánymisszióját (Reményhir Intézmény). Ezek a fenntartók óvodai,
általános iskolai és középfokú köznevelési feladatokat látnak el. Az intézmények munkájáról
rendszeresen tájékozódok, ellátom a polgármester Úr által rám bízott feladatokat.

Kultúra és egyházak

Peladatkörömböl kifolyólag rendszeresen egyeztetek a kulturális központtal, a könyvtárral és a
múzeummal. Különösen fontosnak tartom, hogy a város múltját feldolgozzuk. Ezért tartom nagy
jelentőségűnek a Jantyik Mátyás Múzeum Téka sorozatát, amelyben idén megjelent dr. Seres István
képviselő Úr könyve a város újratelepitéséről, valamint Vincze Gábor békési származású kutató
könyve az 1956-os forradalom békési eseményeiről. A könyvek születését figyelemmel kísértem,
beleértve a nyomdai munkálatokat, a könyvek bemutatóját.

12 oldalas kiadványt adtam ki saját pénzen az 1956-os forradalomról 500 példányban. Ezzel az volta
célom, hogy minél szélesebb körben megismertessem a forradalom eseményeit.

Az egyházakkal való kapcsolattartás is az én feladatom az önkormányzatban. Rendszeres
kapcsolatom van az összes városi gyülekezettel, amelyek munkájával közösségi, oktatási, kulturális és
szociális téren a lakosság is találkozik. Eseményeikre eljárok, vezetőikkel kapcsolatot tartok.

2017-ben lesz a reformáció 500. évfordul6ja, amelyre készülnünk kell, hiszen városunk református
mezőváros volt évszázadokig. A református-protestáns örökség ma is érezhető.,, Reformáció emlékév
2017” címmel 18 oldalas füzetet adtam ki, ebben leírtam a legfontosabb tudnivalókat a
reformációról.

Kül kapcsolatok

Magyarittabé település lakói részben békésiek, velük is kapcsolatot kell ápolni. Augusztusban a
kakaspörkölt-főző versenyen volt lehetőségem részt venni.



A 2016. év legfontosabb eseménye számomra a hegyközkovácsi kapcsolat felélesztése volt. Már

régóta terveztem ezt. 2016. március 14-én Pocsaji Ildikó bizottsági taggal magánemberként

felkerestük a falut, megtekintettük annak templomát, a baptista imaházat és a temetőt. Két órás

beszélgetést folytattunkk a lelkésszel és családjával. A látottak és az élmények hatására jeleztük a

lelkésznek, hogy tervünk a testvéri kapcsolatok felélesztése. Ezt az is alátámasztja, hogy Békésen

több család él, akik a faluból származnak.

2016. április 30-án tartották Kovácsiban az első hegyközi bor- és pálinkafesztivált. Erre Pocsaji Ildikó

és Mucsi András, valamint két másik személy is meghívást kapott. A nem hivatalos delegáció tagja

lett így Dr. Seres István képviselő és helytörténész, valamint Serfecz Dávid, a városvédők és a

Nefelejcs egyesület vezetőségi tagja. A négy fős csoport elvitte Izsó Gábor polgármester Úr levelét is,

amelynek felkéri Forró Lászlót, hogy június 4-én mondjon beszédet Békésen a Nemzeti Összetartozás

Napján.

A delegáció április 30-án is saját költségén ment ki Romániába. Itt számos helyivel ismerkedtünk meg

és buzdítottuk őket, hogy keressék fel Békést. Az Útról cikk született, amelyet a helyi sajtónak is

eljuttattak. Itt találkoztunk Csüry István református püspökkel, Pásztor Sándor megyei tanácselnök

jelölttel (azóta megyei elnök, RMDSZ), Nagy Gizella polgármester asszonnyal (Bihar község). A falu

első embere is pozitívan nyilatkozott a kapcsolatfelvétellel kapcsolatban. Május 28-án nagyobb

társaság indult a Hegyközbe. A 30 fős csoportban voltak KDNP helyi vezetők, a református gyülekezet

tagjai, városvédők, hagyományőrzők és a sajtó képviselői is. A csoport tagjai saját költségükön

vállalkoztak az útra. A közös ebéden meghívtam a kovácsiakat egy békési látogatásra. Dr. Petneházi

Zsigmond békési református gondnok átadta a helyieknek a békési gyülekezet jókívánságait és

felkínálta a testvérgyülekezeti kapcsolat kialakítását.

Június 3-án Békésre érkezett Forró László tiszteletes Úr, aki este bibliaórát tartott a református

gyülekezetben. Találkozóra került sor Katona Gyula esperessel. Szombaton Forró László mondta az

ünnepi beszédet a városi megemlékezésen. Júliusban ismét felkerestük a helyi közösséget, majd a

Madzagfalvi Napokon megtörtént a várva várt látogatás: a hegyközkovácsiak egy busszal jöttek el

Békésre, ahol három napot tartózkodtak. November 18-án a Hegyközkovácsiban levő művelődési ház

avatására került sor. A rendezvényen mi is ott voltunk.

1956

Polgármester úr megbízásából koordináltam a városi 1956-os események lebonyolítását. Ennek

keretében a város intézményei több pályázatot nyújtottak be és nyertek.

- A városvédő egyesület két hetes előadássorozatot rendezett a Galéríában, ahol előadóként

szerepeltem. A két hét alatt több száz fiatal ismerte meg 1956 eseményeit.

- A Kecskeméti Gábor Kulturális Központ október 23-án a délelőtti megemlékezésre a Jókai

Színház szinészeit hívta meg. Délután történelmi előadásokra került sor, majd bemutatták

Vincze Gábor könyvét. Este színházi előadást tekinthettek meg az érdeklődők.

- A Gaál Ferenc Főiskola Békési Szakképzö Iskolája korabeli ruhákban forgatott filmet, iskolai

ünnepséget szervezett a nyert pénzből.

- A Jantyik Mátyás Múzeum könyvkiadásra nyert nagyobb összeget. A kötetet Vincze Gábor

Békésről elszármazott kutató állította össze.



Ünnepségek

Ebben az évben is részt vettem a városi ünnepségeken, rendezvényeken, azok szervezésével

kapcsolatos egyeztetéseket folytattam. A városi roma holocaust megemlékezésen augusztusban a

város nevében beszédet is mondtam.

Tudományos munka

A Békési Újság Kalendáriuma 2017. évi kiadásában egy írásom jelent a református gimnázium 1992-

es újraindítása kapcsán. Ebben összefoglalom az elmúlt 25 év történéseit, eseményeit.

A 2016. év legfontosabb munkája Számomra a hegyközkovácsi kapcsolat kiépítése mellett az

„Odvözlet Békésről — a Millenniumtól az ezredfordulóig” című könyv elkészítése volt. Ezt a munkát

kifejezetten mint oktatási és kulturális tanácsnok fogtam össze. Áprilistól októberig folyt a szerkesztő

munka. A mintegy 140 oldalas kiadványban 365 fotó szerepel, a történelmi bevezetőket múzeumunk

igazgatója írta. Az angol fordítást Jeneiné Drukker Judit készítette, a német szövegeket pedig én

fordítottam. A szerkesztőség tagjai: Sápiné Turcsányi Ildikó muzeológus, Szegfű Katalin újságíró,

Varga László tanár, Varga Sándor tanár, Serfecz Dávid városvédő, Gurzó Klára levéltáros, Mucsi

András tanár.

A békési Protestáns Esték rendezvénysorozatot a református egyház szervezi. Ebben az évben is több

eseménye volt. Városi szempontból Dr. Seres István április könyvbemutatója és Sápiné Turcsányi

Ildikó novemberi előadása voltjelentős. Ezeket én szerveztem.

Szeptember 25-én a Békési Püski Sándor Könyvtárban előadást tartottam a roma holocaustról. A

rendezvény egy, a romákról szóló programsorozat része volt.

Júniusban a BÉTAZEN Magvetés Református Konferencia keretében a Rákosi-korszak

egyházpolitikájáról, valamint a református egyházat érintő 1956-os eseményekről tartottam

előadást. Ennek szövege hamarosan a konferencia kötetében is megjelenik.

Október 23-án a délutáni városi konferencián B. Szabó István peréről tartottam előadást. Ennek

szövege olvasható a múzeum által kiadott B. Szabó kötetben is.

Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt Bizottság!

Röviden Így foglaltam össze 2016. évi tevékenységemet. Kérem a beszámolóm elfogadását!

Békés, 2016. november 28.

Mucsi András

tanácsnok


