Mottó:„ A fiatalság mércéje nem az életkor, hanem a szellem és a lélek állapota:
az akarat- és képzelőerő, az érzelmek intenzitása, a jókedv és a kalandvágy
győzelme a lustaságon.”
Albert Schweitzer

Beszámoló a 2016 májusától 2017 májusáig végzett munkáról

Készítette: Petőné Papp Margit
Tanácsnok
Püspökladány, 2017. május 15.
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Bevezetés

Püspökladány Város Önkormányzatának képviselő-testülete SZMSZ-ében szabályozta, hogy
évi egy alkalommal a tanácsnok beszámol végzett munkájáról. Erre először 2014 májusában
került sor. Az elmúlt év is –hasonlóan az előzőekhez – bővelkedett programokban. A
feladatköröm nem változott, továbbra is a humánpolitikai feladatok ellátása tartozik hozzám.
Az ifjúsághoz kapcsolódó feladatokat – választott hivatásom okán is – kiemelten kezelem,
nemcsak a programokon való részvételt vállaltam, hanem azt is, hogy segítséget nyújtok a
megvalósuláshoz, a szervezetek közötti kapcsolatteremtésben aktívan tevékenykedek.
Fontosnak tartom kiemelni, mennyire jó, hogy az ifjúság számára már van olyan tér, ahol a
programok megvalósíthatóak, a komfortérzetük pedig - az újabb lehetőségek megjelenésével erősödött. Az Ifjúsági Házban bemutatott kiállítások, a kulturális műsorok szervezése,
klubfoglalkozások biztosítása a városi programok színesebbé tételéhez járult hozzá, kielégítve
a korosztály igényeit. A civil szervezetekkel, illetve a helyi művészkörökkel is igyekszem
hatékonyan együttműködni, ezért elengedhetetlen a kapcsolattartáson túl a programjaikon
való részvétel. A munkamegosztás során a város vezetése mindig arra törekedett, hogy
lehetőleg minden programon legyen meg a városvezetői képviselet. Azonban úgy vélem, hogy
képviselőként is kötelességem megjelenni minden olyan rendezvényen, amire meghívást
kapok. Munkám ismertetésénél – bár megtartva a mátrixos formát – ebben a beszámolómban
is törekedtem arra, hogy csak a tanácsnoki munka bemutatására fókuszáljak szem előtt tartva
azt, hogy újítani, a változásukra nyitottnak kell lenni, hiszen:

„Az innováció az emberek között történik. Minél jobban bevonódnak emberek a különböző
témákba, minél nyitottabbak a különböző szintek egymásra, annál gyakoribb a szikra, és annál
jobb innováció születik. Nem kell mást tenni, mint kitárni a kapukat, és teret adni az
embereknek.”
Chris Anderson
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Időpont
június

július

Helyszín
- Karacs Ferenc
Múzeum
Tagintézmény
- DMVK és MKT,
Petőfi Sándor
Általános Iskola,
Petritelepi Általános
Iskola
Szabadtéri Színpad

Rendezvény, program
- Kiállítás,
ballagások

Feladat
- részvétel,
- városi képviselet

Ladányi Nyár heti
programjai
-

Főtér

Városi ünnepségek,
programsorozatok

DMVMKT

Könyvbemutató

Petritelepi Általános
Iskola
DMVMKT
Karacs Ferenc
Múzeum T.

Köztársaságnapi
Kerékpáros
Emléktúra
Városi ünnepségek,
megnyitókon
vendégek köszöntése
Kiállítás megnyitója

augusztus

szeptember
október

november

KFMT

december

Főtér

január

-

az adventi
gyertyagyújtások,
Karácsonyi
koncertek
DMVMKT,

Előadások,
Könyvbemutatók

részvétel,
- segítő
közreműködés

- segítő
közreműködés,
részvétel
- A megjelentek
köszöntése
- részvétel,
- részvétel,
- képviselet,

- a résztvevők
köszöntése
- Szervezésben való
közreműködés,
-3. gyertyagyújtásnál
az üdvözlő beszéd
tartása
- Részvétel,
- Megjelentek
köszöntése

február
- DMVMKT

március

Fars(Hang)

- Petritelepi Általános
Iskola
- DMVMKT,
- Karacs Ferenc
Múzeum T.
- Petritelepi. Ált. Isk.,

-

Jótékonysági bál
- március 15-ei
ünnepség,
- Rettegi Istvánné
terem átadása
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- segítő
közreműködés,
részvétel,

- részvétel,
- városi képviselet,
- segítő
közreműködés,
- határon túlról
érkezők fogadása

- Mesél a Sárrét”
mesemondó verseny
-

április
-

május

-

Gellér Sándor
Sportcsarnok
DMVMK

-

Lovaspálya

- Petritelepi
Általános Iskola

„Nyuszifutás”
- XXIV.
Sárrétmenti
Népzenei,
Néptánc és
Mesemondó
Fesztivál,

- Városi majális
megnyitója,
- 8.-osok táncvizsgája

segítő
közreműködés,
díjak átadása,
- megjelenés,

- a résztvevők
köszöntése,
- részvétel,

Összegzésként: Természetesen sok programról nem tettem említést, hiszen
Polgármester asszony havi beszámolójában részletesen, kiegészítésekkel együtt
szerezhettek tudomást a képviselők a lényeges részekről, és azért sem szóltam
többről, mert úgy vélem, a részvétel a programokon mindennapi munkánkhoz
hozzátartozik. A tanácsnoki munka felelősségteljes, de főleg segítő szándékú.
Az eredményhez – ami még élhetőbbé tette folyamatosan épülő, szépülő
városunkat - mindenki hozzájárult. A lehetőségek korlátozottak, nekem sem volt
módom minden meghívásnak eleget tenni. Úgy vélem, célszerű lenne a jövőben
a programokat átgondolni, és a bőség zavarát elkerülni. Nem a változatosságot,
inkább az azonos időben szervezett programokat kellene jobban koordinálni.
Ehhez valamennyien tudunk támogató együttműködést nyújtani, hiszen:„Talán a
legközhelyesebb, de mégis helytálló mondás: a munkáról nem beszélni, hanem
csinálni kell. Az üres fecsegéssel maximum csak a munkahely kávézójában
juthatunk előrébb, esetleg lehetünk a cég "ügyeletes jó fejei". (...) A jel és a
döntés még messze nem egyenlő a sikerrel. Tenni is kell érte!” /Csabai Márk/
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Végül néhány kép az elmúlt egy évről:
Dekoráció
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2017.február26.
futóverseny
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Rákosi börtönei megnyitó

2017. május 1.
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