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Beszámoló az oktatási és kulturális tanácsnok

2019/20. évi munkájáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Humán és Szociális Bizottság!

Az alábbiakban összefoglalom a 201 9/20. évben végzett tanácsnoki munkámat.

A képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzata (SZMSZ) foglalja össze feladataimiat. Ennek
szellemében tevékenykedtem az elmúlt időszakban. 20 19 ősze óta tanácsnokként dolgozhattam és
szolgálhattam városomat. Törekedtem arra, hogy a megváltozott fenntartói háttér mellett is jó
kapcsolatot ápoljak a város köznevelési intézményeivel, melyek az önkormányzattal is jól
együttműködnek.

A város kulturális- és közélete évtizedek óta érdeklődésemre tart számot. Népművelőként fontos és
kiemelt szerepet szánok a város rendezvényein való aktív részvételnek. A kulturális intézmények
rendezvényeit rendszeresen látogatom, az Ott végzett munkát ismerem, segítem.

Iskolák és óvodák

Fontos számomra az intézményekkel való ideális kapcsolattartás. Városunkban sokszínű köznevelési
munka folyik. A fenntartók 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, Közösségfejlesztő Iskola és Kollégium), a Református
Egyházat (Szegedi Kis István Református Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium), a
Katolikus Egyházat (GFE Technikum, Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium), a Magyar
Pünkösdi Egyház Országos Cigánymisszióját (Reményhír Intézmény). Ezek a fenritartók óvodai,
általános iskolai és középfokú köznevelési feladatokat látnak el.

Az intézmények munkájáról rendszeresen tájékozódom, ellátom a polgármester Úr által rám bízott
feladatokat.

Az őszi tájékoztatási időszakban az igazgatók részletesen bemutatják intézményeiket. Tanácsnokként
érdeklődve olvasom a tájékoztatókat. Néhány intézmény beszámolóját az adott helyszínen is
kiegészíthetik a vezetők. Az elmúlt hónapokban számos meghívásnak tettem eleget. A város nevelési-
oktatási intézményeinek életéről reális képet kaptam. Megállapítottam, hogy magas szintű munka
jellemzi valamennyi bölcsődénket, tagóvodánkat és iskoláinkat. Képviselőtársaimmal látogatjuk, és
segítjük az intézményvezetők munkáját. Számos esetben felajánlással is támogatjuk az ott folyó
pedagógiai munkát.

Kultúra és egyházak

Feladatkörömből kifolyólag rendszeresen egyeztetek a kulturális központ, a könyvtár és a múzeum
vezetőjével, dolgozóival. Az elmúlt hónapokban nagy örömünkre számos kiadvány is megjelent, mely



a város múltját, értékeit dolgozza föl. A városi rendezvények lebonyolítását figyelemmel kísértem, a
kulturális intézmények vezetőivel folyamatos kapcsolatot tartottam. Polgármester Úr felkérésének
örömmel tettem eleget: rendezvényeken, megemlékezéseken szívesen vállaltam szerepet.

Fontosnak tartom, hogy a városért imádkozó és tettel kiálló közösségekkel rendszeres kapcsolata legyen
az önkormányzatnak. A nyár folyamán a Református Templom udvarán szervezett harangláb-szentelő
ünnepséget koordináltam, levezettem.

Megemlékező istentiszteletcken, hangversenyeken a református ás katolikus tempiombart egyaránt
megfordultam.

Külkapcsolatok

A Dr. Hepp Ferenc Általános Iskola több éve testvériskola kapcsolatot ápol a Vaskertes Általános
Iskolával, annak vezetőjével. Közös pályázatok révén a békési pedagógusok korábban jártak
Gyergyószentmiklósban, tavaly ősszel pedig a Vaskertes Iskola tanárai vendégeskedtek a Hepp
Iskolában. Óralátogatásokon, kulturális, szabadidős programokon vettek részt. Az októberben
megrendezett I. Békési Kolbászvigalom aktív résztvevői voltak. 201 9. decemberében
Gyergyószentmiklóson jártam a békési delegáció tagjaként. Meglátogattam a gyergyószentmiklósi
testvériskolát, azt ott tanuló diákokat. Örömmel vettem részt a város és az iskola Ünnepi rendezvényein.

Sajnos az elmúlt hónapokban az ismert helyzet miatt nem tudtuk tovább erősíteni a lengyelországi
Myskow várossal, Hegyközkovácsival és Magyarittabével kialakított jó kapcsolatuiikat.

Ünnepségek, rendezvények

Ebben az évben is részt vettem a városi ünnepségeken, rendezvényeken, azok szervezésével kapcsolatos
egyeztetéseket folytattam, több alkalommal Ünnepi beszédet mondtam.

A hangversenyek, koncertek, kiállításmegnyitók, díj átadó ünnepségek, konferenciák rendszeres
résztvevője vagyok.

A városban rendezett bálakon szintén részt veszek. az elmúlt évtized valamennyi Sport bálján
műsorközlőként közreműködtem.

Az Emlékhelyek Békésen c. kiadvány egyik ajánlója voltam. Rendszeresen részt veszek a Békési
Kalendárium átadó ünnepségen.

Az idei Madzagfalvi Családi Hétvége, valamint a XLIV. BÉTAZEN rendezvényeinek szervezésében,
látogatásában aktívan részt vállaltam.

Előkészítettük a kult. központ munkatársaival az idei Adventi ünnepségsorozatot. Intézményem diákjai,
pedagógusai rendszeres fellépői/szereplői e rcndezvénynek (is).

Civil szervezetekben való szerepvállalás



A Nefelejcs Egyesület alapító tagjaként szervezője, lebonyolítója vagyok a hagyományos
rendezvényeknek (Nefelejcs Vigalom, Tökmulatság, Piroslábas Dínomdánom, Nefelejcs Díjátadó
ünnepség).

A Belencéres Néptáncegyüttes elnökeként fgyelemme1 kísérem, támogatom az egyesület munkáját.
Az elmúlt tanévben intézményvezetőként az Alapfokú Művészeti Iskolában folyó szakmai triunkával
biztosítottuk a néptánc utánpótlást.

A Kisebbségi Önkormányzatok vezetőivel, tagjaival kapcsolatot tartok, rendezvényeiket látogatom.

A Kortárssegítő Tábort a Szociális Szolgáltató Központ vezetőjével több éve szívügyemnek tekintem.

A CONNECT Ifjúsági Centrum megalakulását és a méltó helyszínt örömmel támogattam.

A Mellrák elleni emléknapokat kezdetektől szcrvezem, irányítom. Idén a Pink Gasztro elnevezésű
rendezvény szervezését egy helyi vendéglátó vállalkozó kezdeményezésére szerveztük meg.

A jótékonysági rendezvényeken részt veszek, azokat adománnyal támogatom.

Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt Bizottság!

Röviden foglaltam össze 20 1 9/20. évi tevékenységemet. Beszámolómat kiegészíti az a melléklet,
melyben olvasható: a megbizásom óta eltelt időszakban milyen rendezvényeken vettem részt, mely
feladatokat teljesítettem oktatási és kulturális tanácsnokként.

Tisztelettel kérem a beszámolóm szíves elfogadását!

Békés, 2020. november 12.

Deákné Domonkos Julianna

oktatási és kulturális tanácsnok



Oktatási, kulturális tanácsnoki feladatok

2019-2020.

1.

201 9. okt. 23. (1 O ó.) Az 1 956-os forradalom és szabadságharc emlékére rendezett
ünnepségen Kálmán Tibor polgármester úrral, Tárnok Lászlóné jegyzőasszonnyal, Polgár
Zoltán alpolgármester úrral koszorúztam.

2.

2019. okt. 26. (18 ó.) Részt vettem a Német Kisebbségi Önkormányzat összejövetelén a
Dübögő Étteremben.

3.

2019. nov. 1 . (10 ó.) Halottak napi megemlékezésen vettem részt az I. Világháborús
Emlékműnél.

4.

201 9. nov. 5. (8 ó.) Egyeztetés Karsainé Anikóval a városi díszkivilágításról. az adventi és
karácsonyi programokról

5.

2019. nov. 5. (14 ó.) A Járási Hivatal és a Szociális Szolgáltató Központ által közösen
szervezett fórumon vettem részt.

6.

2019. nov. 8. (14 ó.) Bölcsődelátogatás (Gólyafészek, Földvár)

7.

2019. nov. 12. (8 ó.) A Kistérségi Óvoda és Bölcsőde igazgatójánál (Béres Istvánnénál) tettem
látogatást.

8.

2019. nov. 13. (14 ó.) Kiváló Szociális Munkáért kitüntetést átadó ünnepségen vettem részt a
Kecskeméti Gábor Kulturális Központban.

9.

201 9. nov. 1 9. (9 ó.) Polgár Zoltán alpolgármester úrral egyeztettem a 2020. évben aktuális
Trianoni évfordulóra tervezett programokról.

10.

2019. nov. 22. (9 ó.) Kiállítást nyitottam meg az EGYMI-ben (rajzpályázat)

11.

2019. nov. 23. (19 ó.) Részt vettem az „I. Légy Te is Jó Tündér!” Jótékonysági Esten



12.

2019. nov. 28. (8.15 ó.) „Ujjé, a Ligetben nagyszerű!” címmel kiállítás megnyitón v1tam.

13.

2019. nov. 28. (15.00 ó.) Sajtótájékoztatón: „Változások Békés város kulturális életében”
címmel a helyi média képviselőinek kérdéseire adtunk választ Kálmán Tibor polgárrriester
úrral.

14.

2019. nov. 29. (18 ó.) Az Atlétika Szakosztály vacsoráján rövid megnyitó beszédet mondtam,
majd közreműködtem a díjak átadásában.

15.

2019. dec. 1. (11 ó.) Megtörtént az első adventi gyertyagyújtás a város főterén. Vendégként én
is jelen voltam.

16.

2019. dec. 4.,5.,6.-án Látogatást tettem a békési delegáció tagjaival testvér- városunkban
Gyergyószentmiklósban. Találkoztam a Vaskertes Iskola vezetőjével — Bemád Ildikóval is.

17.

2019. dec.1O. (15 ó.) Polgár Zoltán alpolgármester úrral meglátogattuk a helyi „Mackó
kiállítást”. (Templom köz 1.)

18.

2019. dec. 13. Az EGYMI Karácsonyi Gáláját nyitottam meg a Kecskeméti Gábor Kulturális
Központ színháztermében.

19.

2019. dec. 14. Átadtuk a város támogatását a középiskolák arra érdemes diákjai számára.

20.

2019. dec. 18. (14 ó.) A Polgármesteri Hivatal dísztermében megrendezésre került a BKSZ
karácsonyi ünnepsége, melyen meghívott vendégként voltam jelen.

21.

2019. dec. 18. (17 ó.) A Református Templomban került megrendezésre a szokásos
Karácsonyi Hangverseny, melyen a város énekkarai és a Művészeti Iskola tanárai, valamint
növendékei léptek fel. A hangverseny hallgatóságának sorában én is ott voltam.

22.

2019. dec. 19. Az ünnepi testületi ülésre karácsonyi műsort állítottam össze, melyet a Dr.
Hepp Ferenc Általános Iskola és AMI diákja, valamint tanárai adtak elő.

23.

2019 decemberében valamennyi vasárnap délelőtt jelen voltam az adventi gyertyagyújtásnál.



24.

2019. december végén írásban gratuláltam a Gyergyószentmiklósi Vaskertes Általános Iskola
igazgatóasszonyának — Bemád Ildikónak — a magyar nyelv ápolásáért kapott állami
kitüntetéshez (Magyar Nyelvőr dij), melyet Budapesten az Országházban vehetett át a Magyar
Nyelvőr Alapítvány Kuratóriumától.

25.

2020. jan. 4. 1 7 órától a Kecskeméti Gábor Kulturális Központ nagytermében megrendezett
Újévi Koncerten és állófogadáson vettem részt.

26.

2020. jan. 9-én 9 órától a kulturális központban egyeztető megbeszélést tartottunk Túri
Andrea, Polgár Zoltán, Bagoly László, Mucsi András jelenlétében. A téma: Békés város
kulturális programjainak tervezése 2020-ban

27.

2020. jan. 17. Az Újévi állófogadás szervezésében vettem aktívan részt a kult. központ
színházterrnében, melyet állófogadás követett. A fellépők között volt: Pömeki Anikó és il].
Mahovics Tamás. A műsort konferálta: Bereezki-Lázár Anita. Valamennyien a Dr. Hepp
Ferenc Általános Iskola és AMI tanárai, ill. diákja.

28.

2020. jan. 20-án 14 órakor a Magyar Kultúra Napjának tiszteletére „Összhang” címmel
Kékkovács Mara (a Budapesti Operettszínház színművésze) és Somlai Valéria
(zongoraművész) közös előadói műsorát láthattuk a kulturális központ színháztermében. A
rendezvényen Polgár Zoltán alpolgármester úrral képviseltük városunk képviselőtestületét.

29.

2020.jan. 21-én „A Tiszák máig ható intelme” címmel megrendezett konferencián vettem
részt a Csabagyöngye Kulturális Központ Panoráma termében. A Dél-alfZ5ldi Talentum
Akadémia egy országosan egyedülálló, tehetséggondozó rendszer, melynek a könyv
kiadásával célja, hogy hidat, kapcsolatot teremtsen múlt és jelen között, példát állítva ezzel a
diákság számára — hogy egy kis településről indulva is lehet nagy és örök érvényű dolgokat
elérni. A könyvbemutatót vetélkedő szervezése követi majd a közép- és általános iskolákban.
Ennek szervezésében aktív szerepet vállalok!vállaltam.

30.

2020. jan. 24-én 17.30-kor a Gyulai Alapfokú Művészeti Iskola adott otthont a Gyulai
Tankerületi Központ által szervezett hangversenynek, mely a Magyar Kultúra Napja
alkalmából került megszervezésre. A rendezvényen Békés városát az Alapfokú Művészeti
Iskola diákjai és tanárai is szerepeltek Bagoly László vezetésével. Békés város
Önkormányzatát Polgár Zoltán alpolgármester úr és én képviseltem intézményvezetőként,
valamint oktatási és kulturális tanácsnokként.



31.

2020. jan. 25-én képviselőtársaimmal a KÉSZ bálban vettem részt. (A bál szervezését tárgyi
és anyagi támogatással egyaránt segítettem.) A rendezvényen vendégül láttuk Teleki- Szávai
Krisztinát — a Gyulai Tankerületi Központ igazgatóját és kedves férjét.

32.

2020. febr. 8-án került megrendezésre a XI. Békési Sportbál. 10. alkalommal konferá1tam a
rendezvényt. Intézményem pedagógusai évek óta aktívan részt vesznek a bál szervezésében, a
dekoráció elkészítésében.

33.

2020. febr. 20-án 14 órától a Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ Gyermekvédelmi
Tanácskozást szervezett a Békési Járási Hivatalának épületében. A témák fontosságára
tekintettel vettem részt a rendezvényen.

34.

2020. febr. 20-án 15 órától a Humán és Szociális Bizottság tagjaként látogatást tettem a
Békési Gyógyászati Központban, ahol Erdélyi Imola Erzsébet igazgató asszony tartott
tájékoztatót a 2016 óta eltelt időszak változásairól, fejlesztéseiről.

35.

2020. febr. 20-án 16 órától városunk DÖK képviseltejelenlétében a Polgármesteri Hivatal
kistermében egyeztettünk a közölj övőben beadandó pályázattal kapcsolatban, mely
megnyerése esetén a fiatalok szórakozását, hasznos időtöltését célozná meg.

36.

2020. febr. 24. 14 órakor Irányi Dánielre emlékeztünk. A Dr. Hepp Ferenc Általános Iskolát
25 tanuló is képviselte a városi ünnepségen.

37.

2020. febr. 25. 1 7 órakor a kommunizmus áldozataira emlékeztünk a Forradalmi
Emlékműnél.

38.

2020. febr. 26. 1 O órakor az oktatás-nevelés változásaival kapcsolatos vitafórumon vettem
részt Békéscsabán, melyet a Pedagógusok Szakszervezete szervezett.

39.

2020. febr. 26-án 1 3 órakor a Békési Rendőrkapitányság fórumot tartott, ahol a város
közlekedési biztonságáról esett szó. A tájékoztatón tanácsnokként és intézményvezetőként
vettem részt.

40.

2020. febr. 27-én az EGYMI szalagavató ünnepségét tiszteltem meg jelenlétemmel a
Kulturális Központban



41.

2019 őszén és 2020 tavaszán (2 alkalommal) engedélyemmel segítségét ajánlotta fel a Dr.
Hepp Ferenc Iskola karbantartója Dánfok karbantartási — felújítási munkálataiban („U” alakú
épületrész és az Önkormányzat vendégháza — festés)

42.

A tavasz folyamán egy platánfa árát ajándékoztam a Gólyafészek Bölcsődének (20.000 Ft)

43.

Több alkalommal látogattam a körzetemben lakókat, közreműködtem a Malomasszonykerti
illegális szemétlerakás megszüntetése érdekében.

44.

Zseák Lászlóné (Malomasszonykerti lakó) segítséget kért az előttük lévő fenyők önkényes
gallyazása miatt. (A táj ékoztatást hiányolták.)

45.

A BKSZ munkatársainak közreműködését kértem a fenyőágak elszállítása miatt.
(Megtörtént.)

46.

2020. május hónapban tiszteletdíjam egy részét a Corona vírusra tekintettel önként
felajánlottam a város javára.

47.

2020 májusában egyeztető megbeszélésen vettem részt 3 alkalommal városunk
nagyrendezvényeinek szervezésével kapcsolatban. (BÉTAZEN, Aug. 20. ‚ Madzagfalvi
Napok, Trianon 100)

48.

2020 májusában a Trianon 100 emlékünnepség egyik szervezőjeként segítséget nyújtottam
képviselőtársaimnak és a szervező intézményeknek, szervezeteknek (érintettek összehívása,
mécsesek megvásárlása)

49.

A körzetem lakói számára Trianon emlékére, valamint a Nemzeti Összetartozás Napja
alkalmából „Nagy Magyarország” aj ándék térképet készíttettem képviselőtársaimmal együtt
(ennek költségét önként vállaltam tiszteletdíjamból: 20.000 Ft)

50.

2020. jún. 4-én részt vettem a Trianoni városi megemlékezésen. (Katolikus templom,
Honfoglalás tér)

51.

2020. jún. 1 l-én a Deák F. 13. és a Csabai u. 28. alatt a (körzetemben érintett) lakók kérték
segítségemet (faültetés, csatornatisztítás, járda lerakás ügyében). Az önkormányzat műszaki
osztályának munkatársával meglátogattuk a két családot. A probléma orvoslását ígértük.



52.

2020. június 12-én ismét a Malomasszonykertbenjártam. A Segítséget kérő lakó kertjében
nagy értékű kár keletkezett. Valószínűnek tartom, hogy őzek és nyulak pusztították el a zöld
növények (kukorica és fiatal facsemete) levelét, törzsét. A kerítést is megrongálták a vadak. A
kártjeleztem aljegyző Úr felé.

53.

2020. jún. 1 3-án Mucsi András képviselőtársam körzetében (Jantyik u.) takarítási akcióban
vettem részt.

54.

2020. jún. 1 3-án a Szegedi Kürtkvartett előadásán (Juhász Cukrászda előtt) képviseltem a
városvezetést.

55.

2020. jún. 1 1 . Felajánlást tettem a Városháza díszterme erkélyének rendbehozatalára (festés).

56.

A nagy mennyiségű esőzés miatt a vízelvezető árkok telítődtek. Hasonló problémák a város
több pontjánjellemző az említett probléma. A Deák E. u. 13. sz. és a Csabai u.-Arany J. u.
kereszteződéséhez látogattam ki megtekinteni a kérdéses problémát. Elkísért a Műszaki
Osztály munkatársa is. A megoldást közösen keressük.

57.

2020. jún. 1 5-én a Kortárssegítő Tábor megnyitóján Kálmán Tibor polgármester úrral
üdvözöltük a tábor lakóit.

58.

2020. jún. 1 9-én Kálmán Tibor polgármester úr elfogadta meghívásomat a Dr. Hepp Ferenc
Általános Iskola és AMI ballagására, ahol a Dr. Hepp Ferenc-Díjat ő adta át. Megtisztelő,
hogy a közelmúltban szintén igent mondott felkérésünkre: elvállalta az Intézményi Tanács
elnöki feladatait iskolánkban. Intézményünk ezután is törekszik a város képviselőtestületével
való kiváló együttműködésre.

59.

2020. június 19-én (13.30) Kálmán Tibor polgármester úrral Kádasné Öreg Julianna (a
BVSZK) igazgató asszony meghívására ellátogattunk a VI. Kortárssegítő Tábor
záróünnepségére, ahol mindketten kifejeztük örömünket a színes és értékes előadások
megvalósulása, a résztvevő gyerekek aktivitása miatt. Köszönetet mondtunk a szervezőkriek,
a gyerekeknek pedig szép nyári szünetet kívántunk.

60.

2020. június 1 9-én (1 7.00) Az Életműhely Alapítvány által létrehozott CONNECT Ifjúsági
Centrum megnyitó rendezvényére látogattam cl több képviselőtársammal. Az ifjúsági
szervezet alapítója: Rabatin Balázs. Kálmán Tibor polgármester úr adta át ünnepélyesen az
épület kulcsát, s kívánt sok sikert az Ifjúsági Centrum működéséhez.



61.

2020. június 19-én felajánlást tettem az Ifjúsági Centrum sötétítő fggönyének
megvásárlására és megvarratására.

62.

2020. június 20-án de. a Békési Tenisz Ciub vezetőjének (Farkas Györgynek) Ígéretet tettem,
hogy a megnyitó ünnepségre anyagi támogatást nyújtok.

63.

2020. június 20-án a „Zene Mindenkié!” (Békésen) program kapcsán mindhárom helyszínen
(Szarvasi u., Vadvirág u., Décseri kert) részt vettem a zenés összeállításon, ahol a
Békéscsabai Jókai Színház művészei adtak elő népszerű slágereket, operett részleteket. A 4
fellépőt 1-1 ajándékkal (díszdobozos csokoládé) leptem meg.

64.

2020. jún. 25. A Békés Városi Jantyik Mátyás Múzeum vezetője (S.Turcsányi Ildikó
főmuzeológus) rendezte és nyitotta meg a „Menjünk bálba, a Bérházba” című kiállítást. A
júniusi képviselő-testületi ülés előtt képviselőtársaimmal megtekintettük az értékes kiállítást.

65.

2020.jún. 27. (15 óra): a „Zene Mindenkié” programsorozat keretében Csordás Ákos — Békés
város szülötte — szabadtéri koncertje került megrendezésre városunkban két helyszínen. ( 15
óra: Kossuh u. 23 .‚ 1 6 óra: Széchenyi tér) A Kossuth u. 23 . alatti téren magam is részt vettem
a meglepetéskoncerten, mely a hallgatóság körében igen nagy sikert aratott.

66.

2020. június 30-án Vámos Zoltán alpolgármester úr és Bagoly László tagintézmény-vezető úr
meghívására Szegedre utaztam, ahol a 2020. évi BÉTAZEN-ről egyeztettünk. A programon
részt vett Sebestyénné Darkas Ilona „Mona néni” is. akivel a Békés Tv interjút készített. A
megbeszélés folytatása aug. 4-én lesz.

67.

2020. június 30-án 15 órától a Humán Bizottság tagjaival a Békési Szociális Szolgáltató
Központ meghívásának tettünk eleget, amikor látogatást tettünk a Jantyik u. 1 sz. alatti
épületükben. A megbeszélésen résztvevők igen aktívak voltak, számos aktuális probléma
került megtárgyalásra.

68.

2020. július 1-jén a Korona úti Tagóvoda tornaszobájának állaga (penészedés), ill. az őszi
működtetéssel kapcsolatos egyeztető megbeszélés miatt találkoztunk a Kistérségi Óvoda
igazgatójával, a Korona úti Tagóvoda óvónőjével, Békés város Műszaki Osztályának
vezetőjével és munkatársával.

69.

2020. július 4-én a „Térzene Program” keretében a Juhász Cukrászda előtt zenélt a Szegedi
Farkas Ferenc fúvósötös. A koncert fellépői méltán arattak nagy sikert. Számos érdeklődővel
együtt örömmel hallgattam az ismerős dallamokat.

70.



2020. július 5-én a „Zene Mindenkinek” programsorozat keretében a Singer Ladies 2
előadásának tapsolhattunk. Horváth-Molnár Katalin, Rácz Renáta és Zsombok Réka l3ékés
énekes tehetségei — slágereket, ismert dallamokat énekeltek a szépszámú közönség nagy
tetszésére.

71.

2020. július 6-án a Békési Rendőrkapitányság vezetőjének — Ladányi Zoltán úrnak —

meghívására egyeztető megbeszélésen vett részt a Humán és a Pénzügyi Bizottság számos
tagja, köztük én magam is. A fórumon lehetőség volt kérdéseket feltenni kapitány úrnak. Én
az ősztől felállítandó „iskolaőrségről” érdeklődtem.

72.

2020. július 9-én a CONNECT Ifjúsági Centrum ablakaira a részemről felajánlott sötétítő
rnggöny anyagát választottuk ki a klub egyik tagjával. A iggöny a Szent Lázár Alapítvány
támogatásával kerül megvarrásra.

73.

2020. július 1 O-én kiránduláson vettem részt Tokajban, melyet a KDNP szervezett.

74.

2020. július 13-án a Kulturális Központban Békés város augusztus 20-i ünnepségéről,
valamint a Madzagfalvi Napokról egyeztettünk.

75.

2020. július 14-én 9 órától a Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ „csomagosztásán”
segítkeztem.

76.

2020. július 1 4-én a Kecskeméti Gábor Kulturális Központ nagytermében a Sursum Corda
díjátadó ünnepség került megrendezésre. Ismét két olyan díjazottat ünnepelhettünk, akik a
városban nagy tiszteletnek és elismerésnek örvendhetnek.

7’7.

2020. július 1 6. A Kishajó Kikötőbe menet a gyermekmedencét tekintettem meg. A
közelmúltban a Békési Fürdőért Közalapítványjóvoltából egy napvitorla került fölé, mely a
kicsiket megvédi az erős napsugárzástól.

78.

2Ü20. július 1 7-én délelőtt a Dánfoki Üdülőközpont vezetőjével Hegyesi Szilárddal
találkoztam. A látogatás/séta alkalmával szót ejtettünk a tábor COVID19 utáni helyzetéről, a
jelenlegi és várható fejlesztésekről.

79.

2020. július 18-án kora délután a SegEd TRombone ENsemble zenekar szabadtéri koncertjén
vettem részt.



80.

2020. július 1 8. Ajánlás: Ismét egy gyönyörű könyv jelent meg Békés városában. Kszönetet
mondok az „Emlékhelyek Békésen” című — a közelmúltban megjelent - kiadványért, és
egyúttal szeretettel gratulálok a Békési Városvédő és Szépítő Egyesületnek alapítása 30.
évfordulója alkalmából!

81.

2020. július 22. A KÉSZ békési csoportja által rendezett rendhagyó fotóművészeti kiállításán
vettem részt. A díjnyertes fényképek döntő többsége az idei csíksomlyói búcsút, Ferenc pápa
erdélyi látogatását és ehhez kapcsolódóan a székelyföldi, erdélyi keresztény emlékeket
mutatta be. Megható pillanatfelvételek. a vallás egyedi, személyes megélésének moirienturnai
és több száz éves múltunk tárgyi emlékei ragadták meg az amatőr és hivatásos fotósok
lencséjét. A rendezvényen közreműködtek a Dr. Hepp Ferenc Altalános Iskola és AMI tanárai
(Kovács Gabriella és Pörneki Anikó).

82.

2020. július 25. A “TÉRZENE” program keretében felejthetetlen perceket éltünk át a békéscsabai
Körösparti Vasutas Koncert Fúvószenekar jóvoltából. A programsorozat utolsó “állomásának”
megszervezésének ismét részese voltam Bagoly Lászlóval, a Művészeti Iskola vezetőjével. Az elmúlt
hetekben számtalan zeneértő és szerető vendég tisztelte megjelenlétével a koncerteket. Békés város
kulturális élete gazdagodott, színesedett e koncertsorozat által is.

83.

2020. július 28. Az 1 980-as árvízre való megemlékezés jegyében született programok első
része volt: a Megemlékezés és harangláb-szentelés a református templomkertben. Ezt a
gyülekezeti teremben Az új árvízi emlékkötet bemutatója követte. Mindkét eseménynek
közreműködője voltam.

84.

2020. augusztus 2-án délelőtt az első világháborús emlékműnél tartottuk a Roma Holokauszt
megemlékezést. Békés város Önkormányzata nevében emlékbeszédet mondtam, ill. koszorút
helyeztem el a „törött harang” emlékműnél.

85.

2020. augusztus 2-án különleges kiránduláson — árvízi emléktúrán — vehettünk részt a
szervezők (Szalkai Imre és Vidó Edit) jóvoltából. Érintettük a ludadi, povádi, vizesbánomi
vidéket, felkerestük a Bodoky múzeumot és az egykori ludadi iskolát is.

86.

2020. augusztus 4-én a Kecskeméti Gábor Kulturális Központban véglegesítettük az aug. 20-i
megemlékezés, valamint a Madzagfalvi Családi Hétvége programj ait.

87.

2020. augusztus 4-én a Békési Galéria dísztermében a XV. KÉSZ díj átadására került sor. A
rendezvényt megtisztelte jelenlétével Makláry Ákos parókus, a KÉSZ országos elnöke. Én is
örömmel tettem eleget a meghívásnak.



88.

2020. aug. 6-án a Dánfoki Új Konferencia teremben a „Zöld 14” projekt tájékoztatójári vettem
részt. A Dr. Hepp Ferenc iskola tanulói aktívan bekapcsolódnak a megvalósításba.

89.

2020. aug. 1 O-én Budapestre a látogattam, ahol iskolám névadójának, Békés város
szülöttének: Dr. Hepp Ferencnek a sírjára az emlékezés virágait helyeztem el a Farkasréti
Temetőben.

90.

2020. aug. 12. Kovács Ildikó a Szent Lázár Alapítvány elnöke tájékoztatót tartott az
alapítvány munkájáról (kihelyezett bizottsági ülésen).

91.

2020. aug. 1 3 . du. a lakásotthonok helyzetét vitattuk meg, mely tanácskozásnak a
Polgármesteri Hivatal kisterme adott otthont.

92.

2020. aug. 12-én Kovács Ildikó ügyvezető igazgató asszony meghívásának tettem eleget. A
Szent Lázár Alapítvány tevékenységével, terveivel ismerkedhettem meg. A Humán Bizottság
kihelyezett ülése ismét különleges helyen valósult meg.

93.

2020. aug. 13-án a Polgármesteri Hivatal kistermében a lakásotthonok helyzetével, a
felmerülő kérdésekkel kapcsolatos megbeszélést tartottuk meg. A rendezvénynek várhatóan
lesz folytatása. Az együttműködés fontosságát mindkét fél kihangsúlyozta.

94.

2020. aug. 14-én a Békési Tenisz Klub támogatására felajánlottam 28.000 Ft-ot, mely egy
éves tenisz tagsági díjnak felel meg.

95.

2020. aug. 3 1 -én Dankó Béla országgyűlési képviselő urat fogadtam az általam vezetett Dr.
Hepp Ferenc Általános Iskolában. Látogatása alkalmával érdeklődött a tanévkezdésről, az
ingyenes tankönyvekbe nosztalgiával tekintett bele. Ajándékba egy Hepp pólót adtam,
melynek szívből örült. Köszönjük az érdeklődést intézményünk iránt!

96.

2020. szept. 5-én 8.30-tól a „Kezed munkája” akció 2. alkalommal valósult meg. Ez
alkalommal a Karacs Teréz lakótelepen — Polgár Zoltán alpolgármester Úr körzetében —

szorgoskodtunk, szépítettük a környéket.

97.

2020. szept. 5-én 1 1 órától a kisebbségi önkormányzatok (német, szlovák, román, roma)
találkozóján vettem részt Kálmán Tibor polgármester úrral, melyet a Durkó u. 5. alatt tartottak
(a Nefelejcs Egyesület székházában).



98.

2020. szept. 9.-én de. a Békési Kistérségi Intézményfenntartó Társulás tájékoztatóját fogadtuk
el. Kürti Sándorral — Tarhos polgármesterével — a Tarhosi Tagiskolánk fűtésének
korszerűsítéséről is egyeztettünk.

99.

2020 szeptemberének 2. hetén a Szent Lázár Alapítvány varrodájában elkészült az Ifj úsági
Klub számára általam felajánlott sötétítő függöny, melynek összege:25.000 Ft.

100.

2020. szept. 11-12.-én megrendeztük a Madzagfalvi Családi Napokat, melynek
rendezvényeink aktívan részt vettem. (Fiatalok Találkozója, Ifjúsági díjak átadása) A
Tenisz Szakosztály öltözőavató ünnepségére egy éves tagdíjat ajánlottam fel (28.000 Ft).

101.

Az „Emlékhelyek Békésen” c. könyv bemutatóját a Kecskeméti Gábor Kulturális Központ
Kápolna termében rendeztük meg 2020. szept. 1 1 -én 1 7 órai kezdettel.

102.

2020. szept. 1 2-én de. a Hepp Iskola ifjú kollégái (már hagyományosan) ismét részt vettek -

kezdeményezésemre — a Madzagfalvi Hétpróba játékban.

103.

2020. szept. 1 6-án a Vakok és Gyengénlátók Intézetéből tett látogatást az a szakember, aki a
jelenleg a Bóbita Tagóvodábajáró nagyesoportos kisfiú beiskolázásában nyújt segítséget a
családnak és a pedagógusoknak. A megbeszélésre meghívásomra a Hepp iskolában került sor.

104.

2020. szept. 17-én de. a Teleki úti Tagóvoda vezetőjének (Liptákné Öreg Anikónak)
mesterminősítésén vettem részt, elfogadva a Békési Kistérségi Óvoda és Bölcsőde
meghívását.

105.

2020. szept. 1 9.-én du. 1 6 órakor adtuk át (a tavasszal COVID 1 9 miatt elmaradt ünnepségen)
Szilágyiné Szabó Ágnes középiskolai tanárnak, és Okányi Mihály néptáncoktatónak az idei
Nefelejcs Díjat. Az ünnepséget hagyomány szerint én vezettem.

106.

Erdélyi Imola igazgató asszony 5 évre szóló megbízatása hamarosan lejár. Az elmúlt évek
munkájáról tartott beszámolót, melyen örömmel vettem részt. A Dr. Hepp Ferenc Általános
Iskola vezetése és igazgató asszony között ideális a kapcsolat. Ennek hangot is adtam a
tájékoztatón. A munkalátogatás helyszíne: a Gyógyászati Központ Kőrösi Csoma Sándor
utcai épületének tárgyalója volt. Időpontja: 2020. szept. 23.

107.

2020. okt. 2-án délelőtt Polgár Zoltán alpolgármester Úr látogatást tett a Dr. Hepp Ferenc
Általános Iskola Bajza utcai telephelyén. 4 tanteremben közel 1 00 gyermek tanul az egykor
bölcsődeként funkcionáló — ma barátságos iskolaépületben. Én magam is itt tanítok. Köszönet



Izsó Gábor egykori polgármester úrnak, akinek köszönhető, hogy 20 millió Ft ráfordítással
iskolává alakulhatott. Kérésünk: az iskola előtti parkoló és az átjáró (járda), valamint az udvar
burkolása/fejlesztése.

108.

2020. okt. 4-én megnyitott a 44. BÉTAZEN. A Békés Megyei Szimfonikus Zenekar
nyitóhangversenyére való meghívást örömmel fogadtam el.

109.

2020. okt. 6-án a Békési Városvédő és Szépítő Egyesület az aradi vértanúk tiszteletére
megemlékezést szervezett a Széchenyi téren található Forradalmi Emlékműnél. A beszéd
elmondására kulturális tanácsnokként engem kért fel Kálmán Tibor polgármester Úr.

110.

2020. okt. 7-én 15 órakor a „Meilrák elleni” rendezvény előkészítésében vettem részt. Idén
„Pink Gasztro” néven kerül megrendezésre a jótékonysági céllal megvalósuló program.

111.

2020. okt. 7-én 14 órakor Tarhos község polgármesterével: Kürti Sándorral egyeztettem a
Tarhosi Tagóvoda, a Tarhosi Tagiskolajelenéről, jövőjéről.

112.

2020. okt. 7-én 15.30-kor a Városháza Kistermében a Békési Kistérségi Óvoda és Bölcsőde
2019/20-as nevelési évről szóló beszámolóját ismerhettük meg közelebbről is. Az intézmény
vezetője az érdeklődők kérdéseire is válaszokat adott.

113.

2020. okt. 9. I 5 óra: a 2020.évi adventi 4 hétvége programjának tervezése történt a
Kecskeméti Gábor Kulturális Központban. Az előzetes egyeztetés a város civil szervezeteinek
részvételével valósult meg. Én a Belencéres Néptáncegyüttest és a Nefelejcs Egyesületet
képviseltem.

114.

2020. okt. I 0-én I 8 órakor a BÉTA-ZEN keretében a békési zeneiskolából művészi pályán
tovább tanuló diákok koncertjén tapsolhattunk. A fellépők óriási sikert arattak, produkciójukat
vastaps követte.

115.

2020. okt. 1 2-én Kálmán Tibor polgármester úrral látogatást tettünk Teleki-Szávai Krisztina
tankerületi igazgató asszonynál a Gyulai Tankerületi Központban. Többek között a kézilabda
munkacsamok közös használatáról, a később megvalósuló streetball pályáról, a Városi
Sportcsarnok (a Hepp Ferenc Általános Iskola által) testnevelés órai használatáról is szó esett.

116.

2020. okt. 13-án Támok Lászlónéjegyző asszonnyal egyeztettem a 2020. okt. 16-án
rendezendő „Összefogás a melirák ellen” című jótékonysági programról. Ő a rendezvény
fővédnöke.



117.

2020. okt. 13. Az „Ág és ég között” című fotókiállításon vettem részt.

118.

2020. okt. 1 6-án részt vettem a „NYITOK hálózat a munkaerő-piaci kompetenciák
fejlesztéséért” című kiemelt projekt Békési Nyitott Tanulási Központ műhelymunkájában. A
rendezvény célja volt: a Nyitott Tanulási Központ helyi gazdaságba és társadalomba való
integrálódásának elősegítése.

119.

2020. okt. 16. 16 órakor a „Pink Gasztro” elnevezésű rendezvényt valósítottuk meg a
Múzeum közben (a szökőkútnál). A rendezvény 3. alkalommal hívta fel városunk
lakosságának figyelmét a meilrák elleni küzdelemre, az egészséges életmódra, a
szűrővizsgálatok fontosságára.

120.

2020. okt. I ‘7-én a Békés Városi Ifjúsági Fúvószenekar meghívására a XLIV. Békés-tarhosi
Zenei Napok keretében a VII. Békési Fúvószenekari Találkozó vendége voltam.

121.

2020. okt. 1 8-án Dévai Nagy Kamilla előadóművész és Meister Éva színművész „Túl ötven
erdőn — 1 920-2020” című műsorával Trianonról emlékeztünk a kulturális központ
színháztermében.

122.

2020. okt. 23-án önkormányzati képviselőként, ill. a Dr. Hepp Ferenc Általános Iskola
intézményvezetőjeként az 1956-os Forradalom és Szabadságharc 64. évfordulója alkalmából
koszorút helyeztünk cl képviselőtársaimmal és intézményünk diákjaival és pedagógusaival a
Forradalmi Emlékműnél.

123.

2020. okt. 23-án az ünnep alkalmából megrendezett kerékpáros és futó versenyen Kálmán
Tibor polgármester úrral díjakat adtunk át a dobogós helyezetteknek.

124.

2020. okt. 24-én délelőtt a „Kezed munkája” program házigazdája voltam, mely rendezvény a
4. választókörzet szépítését szolgálta.

125.

2020. okt. 29-én du. Moldován-Garas Helga meghívására a Gál Ferenc -ba látogattunk.

126.

2020. okt. 31-én délelőtt a helyi FIDELITAS takarítási akciójában vettem részt. (Erzsébet
liget)



127.

Miklósa Erika operaénekesnő, Somogyi-Tóth Dániel orgonaművész és Tóth László
trombitaművész közös koncertje zárta a XLIV. BÉTAZEN rendezvénysorozatot. A közönség
soraiban én is jelen voltam.

128.

2020. nov. l-jén délelőtt koszorút helyeztünk el az I. és II. Világháborús Emlékműnél.

129.

2020. nov. 3-án Tarhos polgármesterével egyeztettem a Tarhosi Tagiskolajelenéről s
jövőjéről.

130.

2020. nov. 6-án a kulturális központ adott helyet a 2021-es Békési Kalendáriumot bemutató
rendezvénynek. Örömmel tettem eleget Szegfű Katalin (szerkesztő) meghívásának.

131.

2020. nov. 7-én a „Mert Fából lesz az Erdő!” akció keretében a Május 1. parkban faültetésen
vettem részt.


