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Tisztelt Képviselő-testület!

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2019. második félévre vonatkozó
munkaterve szerint a Képviselő-testület megtárgyalja Békés Város Oktatási ás Kulturális
Tanácsnokának beszámolóját.

Mucsi András képviselő. volt oktatási és kulturális tanácsnok eleget tett a felkérésnek ás
megküldte az elkészített beszámolót, amely jelen előterjesztés mellékletét képezi.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a beszámoló megvitatására. ás a határozati javaslatban
foglaltak elfogadására.

Határozati javaslat:

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a „Beszámoló az
Oktatási és Kulturális Tanácsnok munkájáról” című elöterjesztést, és a beszámolót az
előterjesztés melléklete szerinti tartalommal elfogadja.

Határidő: intézkedésre azonnal
Fclelős: Kálmán Tibor polgármester

Békés. 2019. december 13.

- Kálmán Tibor
polgármester

Jogi ellenjegyző

Pénzügyi ellenjegyző



Beszámoló az oktatási és kulturális tanácsnok

2019. évi munkájáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Ilumán és Szociális Bizottság!

Az alábbiakban összefoglalom a 2019. évben végzett tanácsnoki munkámat. A képviselő-testüle[
Szervezeti és Működési Szabályzata (SZMSZ) foglalja össze munkámat. Ennek szellemében
tevékenykedtem ebben az évben is. Az előző ciklusban tanácsnokként dolgozhattam és szolgálhattam
városomat. A legbüszkébb arra vagyok, hogy a megváltozott fenntaitói háttér mellett is jó
kapcsolatban levő köznevelési intézmények vannak a városban, amelyek az önkormányzattal is jól
együtt tudnak dolgozni.

Iskolák és óvodák

Fontos Számomra az intézményekkel való kapcsolattartás. Ez nem láványos tevékenység, de mégis
fontos és sok időt vesz igénybe. Városunkban sokszínű köznevelési munka folyik. A t’enntartók között
találjuk a kistérségi társulást (óvoda és bölcsőde), a gyulai tankerületet (Dr. Hepp Ferenc Általános
Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, valamint a Dr. Illyés Sándor Óvoda, Általános Iskola,
Szakiskola. Közösségfejlesztö Iskola és Kollégium), a református egyházat (Szegedi Kis István
Református Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium), a katolikus egyházat (Gaál Ferenc
Főiskola Békési Szakképző Iskolája), a Magyar Pünkösdi Egyház Országos Cigánymisszióját
(Reményhír 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. Folyamatosan részt vesznek az önkormányzati programokon, az öszi
tájékoztatási időszakban mindig részletes beszámolót kapunk a munkájukról. Ennek előzetes átnézése
és értékelése volt a feladatom, továbbá a bizottsági ülésen egyenként értékeltem az elkészült
anyagokat.

Kultúra és egyházak

Feladatkörömből kifolyólag rendszeresen egyeztetek 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. Sajnálatomra a
városi nagyrendezvények előkészítésébe a kérésem ellenére sem vont be a kulturális központ.

Kapcsolatom van a református, katolikus, a két baptista, az adventista, a pünkösdi közösséggel,
továbbá Kegyelem Gyülekezettel. Fontosnak tartom, hogy a város lakosságának jelentös százalékát
tömörítő, aktív tagsággal rendelkező, a városért imádkozó és tettel kiálló közösségekkel rendszeres
kapcsolata legyen az önkormányzatnak. A további közös programokon jelenleg is dolgozunk.

Külkapcsolatok

Ebben az évben csak a Hegyközkovácsi és Magyarinabé kapcsolatot erősítettem, többször voltam kint
a két testvérfalunkban. Kovácsi esetében a kapcsolattartás Forró László lelkész úron keresztül zajlik.
Magyarittabé esetében az önkormányzattal és a református egyházzal tartunk kapcsolatot. A
Madzagfalvi Napokon kivettem a részem a testvérvárosok delegációinak vendégül látásában.
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Ünnepségek

Ebben az évben ig részt vettem a Városi ünnepségeken, rendezvényeken, azok szenezésével
kapcsolatos egyeztetéseket folytattam.

Tudományos munka

A Békési Újság Kalendáriuma 2020. évi kiadásában Is jelent meg írásom, dr. Seres Istvánnal közösen.

Közreműködtem Békés Város története elkészítésében, amely Idén nyomtatásban is megjelent. Az
eseményről a Körös Hircentrum is beszámolt.

„A várossá nyilvánítás 46. évfordulóján jött ki a nyomdából a Fejezetek Békés város
történetéből című kötet. a könyv bemutatóját május 20-án tartották a Püski Sándor
Könyvtárban.

A könyv szerzői S. Turcsányi Ildikó, Mucsi András és dr. Seres István — beszéltek a kiadványról az
olvasást kedvelő közönség előtt. “Ez a mű egyetlen békési könyvespokáról sem hiányozhat” mondta
el elöljáróban Izsó Gábor polgármester. Hozzátette: Békés büszke azokra a tudományos kutatómunkát
végző személyekre. akik ezt a kiadványt szerzőként jegyzik. A kötetet Békés Város Onkormányzata
adta ki 1000 példányban. Az ötletgazda Mucsi András volt. Elmondta. hogy a szerzök társadalmi
munkában dolgoztak. A középkori és a 20. századi részt S. Turcsányi Ildikó ina, a koraújkorról és
újkorról dr. Seres István értekezett. Míg az egyházi vonatkozásokat Mucsi András világította meg.
Mindannyian korábbi publikációik alapján Is dolgoztak. A könyvbemutatón elhangzott, hogy tervben
van egy átfogó várostörténeti könyv megírása. kibővített szerzöl gárdával. De ehhez 5-6 vagy akár 10
évre van szükség. és még keresik hozzá az anyagi forrást A Fejezetek Békés város történetéből című
kiadvány egyébként ennek a leendő monográfiának az elötanulmánva. amely a széles közvéleményt
szólítja meg. Gazdag képanyaggal, szép kivitelben ajándékkönnként Is értékes lehet.”

https://koroshircentrum.hu/20 I 9!05124/konyvbemutato-bekes-tortenete/

Tudományos, Békéssel kapcsolatos írásaim az elmúlt ciklusból:

2015
- Teitietők és temetkezés Békésen. In: Békési Újság Kalendáriuma 2016. Békés, Családért Alapítvány,
2015., 100-1O5.p.

2016
- Mucsi András és társai (szerk.): Ücivözlet Békésröl.A miUenniunflól a: e:redforclulóig. Békés,
Családért Alapítvány, 2016.
- Negyedszázad a refonnátus egyház fwmnuiásáhan. In: Békési Ujság Kalendáriuma 2017., Békés,
Családért Alapítvány, 2016. 52-57.p.

2017
- Mucsi András (szerk.): Magi’etés református konfLrwzcia Békés. Békés. Békési Református
Eyházközség, 2017.
— Törrénehni korraj: ci második világháború utáni évekhez. In: Dr. Seres István (szerk.): Lenhardtné
Bertalan Emma: ‚jatátkozásom az AltNddel”. Békés, Békési Városvédö és Szépitő Egyesület. 20)7.

Békés, űz eUsnwrések városa és Békés, a közővvégek városa fejezetek. In: Szegfű Katalin (szerk.):
Izig-vérig Békés. Szellemi és tárgyi értékeink tára. Békés, Családért Alapítvány, 2017.
- Békés, a protestáns mezá’város. In: Békési Ujság Kalendáriuma 2018, Békés, Családért Alapítvány,
2017., SO-61.p.
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2018
- 66 (1 ŰZ árvízveclelen,he,;. Egy békési gátőrdinasztia története. In: Békési Újság Kalendárium 2019.
Békés, Családért Alapítvány, 2018.. Só-9O.p.

2019
- S. Turcsányi Ildikó — dr. Seres István — Mucsi András - Szojka Petronella: Fejezetek Békés város
történetébőL Békés, Békés Város Onkormányzata, 2019.
- Mucsi András — dr. Seres István: Egy tcsn’én’árosi kapcsolat kezdetei. Békés és Hegvkü:kováesi
(1941-l 942). In: Békési Ujság Kalendáriuma 2020., Békés, Családért Alapítvány, 2019., I 16-12t.p.

Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt Bizottság!

Röviden Igy foglaltam össze 2019. évi tevékenységemet. Kérem a beszámolóm elfogadását!

Békés, 2019. december2.

Mucsi András

tanácsnok
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