
Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2017. november 30-i ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 287/2017. (VI. 29.) számú határozatával
hagyta jóvá a 2017. év II. félévére vonatkozó munkatervét, amelyben javasolt napirendi
pontként szerepelt az oktatási és kulturális tanácsnok munkájáról szóló beszámoló.

Mucsi András oktatási és kulturális tanácsnok eleget téve a felkérésnek, megküldte az általa
készített beszámolót, amely ajelen előterjesztés mellékletét képezi.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a beszámolót megvitatni, majd az alábbi határozati
javaslatot pedig elfogadni szíveskedjen:

Határozati javaslat:

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az oktatási és kulturális tanácsnok
munkájáról szóló beszámolót elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Izsó Gábor polgármester

Békés, 2017. november 21.

Jogi ellenjegyző

Pénzügyi ellenjegjző

Sorszám: Tárgy:
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Oktatási és kulturális tanácsnoki beszámoló

a 2017. évben elvégzett munkáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Oktatási és Kulturális Bizottság!

Az alábbiakban összefoglalom a 2017. évben végzett tanácsnoki munkámat. Ennek során igyekeztem
minél szélesebb körű tájékoztatást nyújtani. A képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzata
(SZMSZ) foglalja össze munkámat. Ennek szellemében tevékenykedtem ebben az évben is.

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 Föiskola Békési Szakképzö Iskolája), a Magyar
Pünkösdi Egyház Országos Cigánymisszióját (Reményhír Intézmény). Örömmel vettem, hogy a
Reményhir alapfokú művészeti iskolát alapított, ennek vezetőjével, Pocsai Ildikó asszonnyal
rendszeresen egyeztettem és a munkáról folyamatosan tájékozódok. Ezek a fenntartók óvodai,
általános iskolai és középfokú köznevelési feladatokat látnak el. Az intézmények munkájáról
rendszeresen tájékozódok, ellátom a polgármester úráltal rám bízott feladatokat.

Kultúra és egyházak

Feladatkörömből kifolyólag rendszeresen egyeztetek a kulturális központtal, a könyvtárral és a
múzeummal. Különösen fontosnak tartom, hogy a város múltját feldolgozzuk. A városi rendezvények
lebonyolítását figyelemmel kísértem, a kulturális intézmények vezetőivel kapcsolatot tartottam.

A reformáció éve kapcsán az egyházakkal rendszeresen egyeztetnem kellett. Ezen túl kapcsolatom
van a református, katolikus, a két baptista, az adventista, a pünkösdi közösséggel, továbbá a
cigánymissziós Kegyelem Gyülekezettel. Fontosnak tartom, hogy a város lakosságának jelentős
százalékát tömörítő, aktív tagsággal rendelkező, a városért imádkozó és tettel kiálló közösségekkel
rendszeres kapcsolata legyen az önkormányzatnak. Az egyházak növelik a lakosságmegtartó erőt.

Külkapcsolatok

Ebben az évben csak a Hegyközkovácsi kapcsolatot erősitettem, többször voltam kint a
testvérfalunkban. A kapcsolattartás Forró László lelkész úron keresztül zajlik, akik október 5-én
beszédet mondott a városvédök reformációs sorozatának záró estjén, valamint október 6-án a városi
megemlékezésen. A közeljövőben készülök ismét a telepűlésre. Szeptemberben vendégül látta a
békési református gyülekezet a Kolozsvár-Hidelve Református Egyházközség tagjait, ebben én is részt
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vettem és közreműködtem. A Madzagfalvi Napokon kivettem a részem a testvérvárosok
delegációlnak vendégül látásában.

Reformáció

Polgármester Úr megbízásából koordináltam a reformációs rendezvénysorozat lebonyolítását. A cél
az volt, hogy az egyházi közösségek maguk szervezzék a Saját profiljuknak megfelelő, de a város
számára is értékes, vállalható programjaikat. Érdemes lesz a képviselő-testületnek is számot vetni
majd ezzel. A gyülekezetek közül a Békési Református Egyházközség, a Hetednapi Adventista Egyház
és a Hit Gyülekezete élt a lehetőséggel és vetette bele magát aktívan a szervezésbe. Előadások,
koncertek, istentiszteletek tették színessé a megemlékezést. Békés, a protestáns mezőváros elmúlt
fél évezrede elképzelhetetlen a protestáns múlt nélkül. Ebből a szempontból meghatározó a
református egyház. Idén van 465 éve, hogy a városban járt és munkálkodott Szegedi Kis István, aki
megszervezte a református gyülekezetet és a ma is működő iskolát.

Városi szinten a BÉTAZEN keretében Ismét megrendezésre került a Magvetés Református
Konferencia, amely megemlékezett az eseményről.

A Békési Városvédő és Szépítő Egyesület sikeresen pályázta meg a Reformáció Emlékbizottság és az
Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiírt Reformáció 500 pályázatot (pályázati azonosító: REB-17-

PROG-0187). A Reformáció 500 jubileum keretében az egyesület 2017. október 2-től egy hétig tartó
előadássorozattal emlékezett a reformációra és jeles képviselőire. Az október 5-i Reformáció 500 —

Békés 465 című előadást Forró László királyhágómelléki református főjegyző, testvértelepülésünk,
Hegyközkovácsi református lelkipásztora nyitotta meg. A rendezvény első előadója, Molnár Máté
református lelkipásztor a protestantizmus teológiai hátteréről és legnagyobb alakjairól beszélt.
Gelléné Körözsi Eszter magyar szakos középiskolai tanár a reformáció irodalomra, költészetre

gyakorolt hatásáról tartotta meg előadását, én mint történelem szakos középiskolai tanár a békési
reformáció történetét mutattam be. Zárásként Szegfű Katalin gondolatait hallhatta a közönség a XXI.
század kihívásairól, illetve a protestantizmus jövőjével kapcsolatban. A rendezvény megvendégeléssel

ért véget. A pályázat keretében megtartott minden előadás ingyenes volt és a program
megvalósítását önkéntesek segítették.

Ünnepségek

Ebben az évben is részt vettem a városi ünnepségeken, rendezvényeken, azok szervezésével
kapcsolatos egyeztetéseket folytattam.

Tudományos munka

El kívánom mondani, hogy képviselőként és tanácsnokként célom a város értékeinek, kiemelten

múltjának feltárása, közzé tétele.

A Békési Újság Kalendáriuma 2017. évi kiadásában a városi protestáns közösségekről írtam
történelmi jellegű, áttekintő cikket. Ebben sorra vettem a református egyház, a baptista, adventista

és pünkösdi gyülekezetek történetét. Sajnos egyelőre még nem készült átfogó, minden gyülekezetet
bemutató munka. Talán majd a békési történeti monográfiában ezt Is kezelni tudjuk. Fontosnak

tartottam, hogy a reformáció évfordulója kapcsán ez a rövid összefoglaló elkészüljön.
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Különösen büszke vagyok a Találkozásom az Alfölddel című munka kiadására, amelyben én is
közreműködtem szerkesztőként. Az 1927. szeptember 12-én, a Veszprém megyei Lovászpatonán
született Lenhardtné Bertalan Emma a háborút követően könyvtár-törökszakos hallgatóként kezdte
meg tanulmányait a Budapesti Egyetemen. Az első tanév sikeres befejezését követően számos
társával együtt ő is részt vett a centenáriumi 1848—1849-es néprajzi gyüjtésben. Evangélikusként
került kapcsolatba a Békés megyei Mezöberény magyar, német és szlovák ajkú lakosaival. Az
egyhónapos kutatóút során népmondák és népdalok egész sorát sikerült összegyűjtenie
Mezöberényben, Kondoroson, Békéscsabán, Békésen és az akkor még Békéshez tartozó Békés
Földvárott (Murony). A forradalom és szabadságharc főleg helyi eseményei mellett számos izgalmas
történetet jegyzett le a dél-alföldi betyárvilágról, és anyaga a Békés megyei parasztság életét is
remekül megvilágítja. A nyelvjárásban rögzített folklórszövegek térségünk történetének egyedülálló
emlékei, ami azért is fontos, mert olyan korban kerültek lejegyzésre, amikor még a hivatásos
néprajzkutatók sem igazán meríthettek a tiszta forrásból! - írja Dr. Seres István, a könyv szerkesztője.
A könyvet a békési városvédők adták ki, a kortörténeti anyagot én írtam hozzá.

A Reformáció 500 kapcsán adta ki a református egyház a Magvetés Református Konferencia tiz év
alatt összegyűlt előadásait. A kötetet én szerkesztettem, és a megyei önkormányzat támogatásával
szép kivitelben ki tudtuk adni. Mivel a rendezvény a BÉTAZEN konferenciája, igya kötet a városé is.

Ízig-vérig Békés címmel jelenik meg december 7-én újabb 200 oldalas színes album, amely több neves
békési szerző közös munkája. Az ötletgazda én voltam, több fejezetet is jegyzek benne. A szerkesztés
Szegfű Katalin munkája.

Üdvözlet Békésről II címmel szeretnénk jövőre egy újabb albumot kiadni, amely az általam
megálmodott trilógia befejező kötete lenne. A munkát elkezdtük.

Portrék az újkor egyháztörténetéből címmel adott ki a Szegedi Kis István Református Gimnázium,
Általános Iskola, Óvoda és Kollégium egy kis könyvet. Ebben 49 jelentős személy életrajza olvasható a
tollamból, a rajzok Kovács Tamástól származnak. A kiadvány a reformáció évfordulójára jelent meg.

Az idei Magvetés Konferencián előadást tartottam a reformáció előzményeiről, okairól, első éveiről.
Az előadás megjelent a fent nevezett konferenciakötetben. Ugyancsak előadást tartottam a békési
reformációról a városvédők rendezvényén.

Kulturális tanácsnokként nagy megtiszteltetés volt számomra, hogy a Nemzeti Összetartozás Napján
én mondhattam a beszédet.

Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt Bizottság!

Röviden így foglaltam össze 2017. évi tevékenységemet. Kérem a beszámolóm elfogadását!

Békés, 2017. november 14.
‚A’ ‚.L..

Mucsi András

tanácsnok
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