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40 ÉVE VÁROS BÉKÉs CÍMŰ KIÁLLÍTÁS

KAPCSOLÓDÓ KIADVÁNY MEGJELENTETÉSÉRÓL

A kiállítás előkészületi munkái már az év elején megkezdődtek.

Látványosan és sok-

oldalúan kívántuk az érdeklődők elé tárni a település negyed szeri várossá válásának ideje
(1973. április 15.) óta eltelt 40 évét. Az itt élők szorgos munkája, élni akarása, művelődés
utáni vágya, a szülőföld szeretete példaként szolgálhat a mai korban is. Azt reméltük, a tárlat
gazdag anyaga számos látogatót vonz majd életkortól, iskolázottságtól, foglalkozástói fuggetlenül, akik - főként a helyiek - büszkék lehetnek településünk múlt jára, akik a jelenben cselekvően is részt kívánnak venni az aktuális, városunkat érintő feladatok megoldásában s ezáltal igazi lokálpatriótákká válhatnak.
A kiállítás forrásanyagát a Békés Városi Jantyik Mátyás Múzeum gyűjteményeiben
fellelhető iratok, fényképek valamint tárgyi gyűjteményi anyag képezték.
Az ünnepélyes megnyitót nem az előre eltervezett napon, 2013. november 03-án, hanem több, rajtunk kívül álló hátráltató körülmény miatt kicsit később, november 23-án, szombaton 15.00 órakor rendeztük, a Békés Városi Jantyik Mátyás Múzeum Széchenyi tér 4. szám
alatt levő kiállítóhelyén, a Békési Galéria 110m2-es

időszaki kiállítótermében.

A program a

2013. évet végigkísérő, a város 1973-as negyedszeri várossá avatásának 40. évfordulójáról
méltóképpen megemlékező ünnepségsorozat záró eseménye volt. A tárlatot Izsó Gábor, Békés
város polgármestere nyitotta meg. A rendezvényen mintegy 250-en voltak jelen, sokan a kiállítótermen kívülről voltak kénytelenek figyelni az eseményeket.

A kiállítás szakrendezője S.

Turcsányi Ildikó főmuzeológus, a múzeum igazgatója volt.
A kiállítás tematikája egy-egy, városfejlődést meghatározó tényezőn belül az időrendiséget tartotta szem előtt.
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I. egység: A középkori város

A látogatókat köszöntő indítótabló után a tárlókban a török hódoltság idején a Kastélyzugban állt palánkvár ásatásai során előkerült régészeti leleteket helyeztünk el. A nézőközönség számára érdekes volt a mögötte levő falon tablón bemutatott, Békésről fellelt legkorábbi
ábrázolás a város 1595 évi felégetéséről, de az ebből a korból megőrzött oklevél fotókat is
szívesen nézegették a látogatók. Látványos volt a Békés mezőváros telkeinek rendszerét bemutató legkorábbi, 1800 körül készült Intravillanum Oppidi Békés című térkép kinagyított,
felkasírozott másolata, melyen a látogatók saját utcáikat is megkereshették.

II. egység: - A rendezett tanácsú város - 1848
- Városi rang, de csak egy "pillanatra" - 1919

E részben elhelyezésre kerültek 1900 környékéről származó, Békés várost bemutató
képeslapok szkennelt, kinagyítva kinyomtatott

fotóreprodukciói,

1848-49-ből megőrződött

eredeti iratok, fotómásolat Békés város 1848-ban megválasztott polgármesteréről. Részletesen
ismertettük a városi rangot biztosító korabeli törvénypasszusokat

is. A múzeumi képeslapok a

város korabeli épületeiről, archív fotók az akkori családi viszonyokról, viseletről adtak a látogatóknak képes információt.

Ill. egység: 1973 - a várossá avatás

Békés vezetése az 1960-as évek óta folyamatosan próbálkozott a városi státusz visszaszerzéséveI. 1973. február 25-én, mint nagyközség utolsó ülését tartotta a békési tanács. 1973.
április l S-ével, a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsának 16/1972. sz. határozatával újra,
immár végérvényesen városi rangot kapott. A várossá nyilvánítás alkalmával április 20-án a
Bérház nagytermében ünnepi nagygyűlést tartottak, beszédet mondott Fehér Lajos, a Minisztertanács elnökhelyettese, és átadta a várossá nyilvánításról szóló okmányt. Az ünnepi műsorban Kocsis

Albert

hegedűművész,

Szabó

Csilla

zongoraművész,

a Jókai

Színházból

Bángyörgyi Károly és Bicskei Károly Jászai-díjas színészek, az orosházi madrigál kórus, a
békési ÁFÉSZ zenekara és az ifjúsági énekkar lépett fel. Ezután fél ötkor Fehér Lajos elhelyezte a Széchenyi tér 2. alatti 32 lakásos OTP-társasház alapkövét. A várossá válással egy
időben - annak feltételeként, s mivel ugyanakkor országgyűlési választások is zajlottak - városi tanácsot is választottak, a városi tanács elnöke Makoviczky János lett.
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Tárlatunk ezen részében ennek az eseménynek az iratanyagát (szórólapok, plakátok a
választásról, meghívó az ünnepségre)

és az akkori történésekről

készült fotók kinagyított

nyomatait helyeztük el. Külőn tárlóban foglalkoztunk Békés város korabeli és mostani címeréveI.

IV. egység: Mezőgazdaság, ipar 40 év távlatában

Régiónk fő megélhetési forrása a mezőgazdaság és a könnyűipar volt, és bár a városi
rang elnyerése lendületet adott Békés infrastrukturális fejlődésének, sajnos a várt ipari fejlődés nem következett be. A mezőgazdaság szervezeti felépítése is jelentős átalakuláson ment
keresztűl, a rendszerváltás nehéz helyzetbe hozta a földdel dolgozókat, termelőszövetkezeteink részegységekre szakadtak. A várossá avatáskor Békés legnagyobb ipari üzeme a Budapesti Mezőgazdasági Gépgyár békési telepe volt. Jelentős létszámmal működött még a várossá
avatáskor a Vegyesipari Szövetkezet, az Építőipari Szövetkezet (egy időben a megye legnagyobb ilyen profilú üzeme volt), a Körösvidéki Cipőipari Szövetkezet (telephelyén egy ideig a
ZENZERO Kft. működött,

majd az is megszűnt), Textilruházati

Ipari Szövetkezet,

Csaba

Szőnyegszövő Szövetkezet békési üzeme. A korábbi nagyobb létszámú üzemeket a rendszerváltás utáni megváltozott körülményekhez való alkalmazkodás jeleként kisebb-nagyobb

vál-

lalkozások váltották fel, melyek iparűzési adójukkal segítik Békés város működését.
A vázolt folyamatok bemutatására eredeti vagy szkennelt iratokat, prospektusokat,

fo-

tókat láthattak a látogatók.

V. egység: Oktatás, iskolák, iskolaépületek

Az elmúlt 40 évben kivétel nélkül minden iskolánk megújult, általános iskoláink új
épületet kaptak, új helyre is költöztek. 1995-ben Középiskolai Kollégiumot adtak át. Ebben a
kiállításrészben az építkezéseket követtük nyomon korabeli fotókon, de az oktatási intézményekre vonatkozó egyéb iratokat is bemutattunk.

VI. egység: Vizeink föld alatt és föld alatt

Itt egyrészt a Körösökön történő hajózást követtük nyomon fotók segítségével egészen
a legutóbbi történésig, a Kettős-Körös békési duzzasztójánál

telepített kishajókikötő-

emelő 2007. június 22-i ünnepélyes átadásáig. Bemutattuk a város határában működő

3

----------

--

--

és átDánfoki

Üdülőközpont fej lődését, az intézmény 1981. június l-én Dánfoki Ifjúsági Tábor néven nyitotta meg kapuit. 1985-re kedvelt nyaralóhellyé vált, nemrég a város visszavette és a Kecskeméti Gábor Kulturális Központ alá integrálta.
Régi vágya volt a békésieknek a városi strandfürdő
2008-ban meginduló építkezések eredményeként

felújítása, fedett uszoda építése. A

télen-nyáron üzemelő fedett uszoda, hozzá

tartozó tanmedence, és kiszolgáló helyiségek 2009. december óta fogadják a vendégeket. A
régi és az új strandfürdő

képeit egymás mellett bemutatva érzékeltettük a változásokat.

VII. egység: Természeti csapások (földrengés, árvíz)

1978-ban a Richter skála szerinti 4,5-ös erősségű földrengés rázta meg városunkat, kisebb-nagyobb károkat okozva középületeinkben.

1980-ban újabb katasztrófa érte városunkat:

Hosszúfoknál 30 méter szélességben átszakadt a Kettős-Körös gátja, amivel 25 éve nem volt
semmi baj. Erről a két eseményről sok-sok képet mutattunk be a látogatóknak, az idősebb
békésiek még mindkét eseményre jól emlékeztek.

VIlI. egység: Az elmúlt 40 év a múzeum történetében

Ebben a részben azokat az eseményeket részleteztük, ami nekünk, a kiállítást rendező
múzeumi intézménynek jelentősnek bizonyultak. Ezekről fotókat, iratokat helyeztünk el, de a
múzeum kiadványsorozatát, a Békési Tékát is bemutattuk.

IX. egység: Békés kulturális élete

Kulturális életünk jelentős változásokon esett át ebben a 40 évben, kialakultak ma már
hagyományosnak

számító rendezvényeink.

Többek között a ma már nagyszámú érdeklődőt

vonzó Békés-Tarhosi Zenei Napok, a tavaszi Nefelejcs Vigalom, a Békési Szilvapálinka Ünnep, a Madzagfalvi Napok és az őszi Tökmulatság is az elmúlt évtizedekben indult útjára, és
vált immár hagyománnyá városunkban. Kiállításunkban sok-sok fotót, plakátokat, prospektusokat láthattak ezekről az alkalmakról az érdeklődők.

X. egység: Városképünk változásai, városközpont átalakulása
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Végezetül a látogatók a terem közepén elhelyezett csillagparavánon

sok-sok fotót lát-

hattak az elmúlt 4 évtized építkezéseiről, megtalálva köztük esetleg saját otthonukat is.

A látogatói visszajelzések alapján végeredményben

minden korosztály megtalálta a számára

érdekes nézegetni valót.

Pályázati célként a kiállításhoz kiadvány is társult, a CÍmében azonos - a Békés Városi
Jantyik Mátyás Múzeum "Békési Téka" sorozatának 49. számaként megjelent - könyvecske a
megnyitó napjára került ki a nyomdából. A 600 példányban megjelentetett,

A/5-ös formátu-

mú, 48 oldalas kiadvány 1,5 ív terjedelemben a tárgyalt időszak történetét adja közre, másik
részében ehhez kapcsolódóan sok-sok színes illusztrációt (a kiállításon is megjelenő képeslapok, fotók) tartalmaz. A megnyitó napján mindazok, akik valamilyen formában hozzájárultak kiállításunk sikeréhez, ajándékképpen egy-egy példányt kaptak belőle.

A kiállítás bontására 2014. március 17-én került sor.
Szöveges szakmai beszámolónkat és a kiállításról szóló fotódokumentációt
Békés város honlapján, a kezdőlap baloldalán
http://www.bekesvaros.hu/menu

a fenntartó

látható NKA logóra kattintva lehet elérni:

hu.php?site=dokumentumtar&1O=80&11 =&dir=dokumentu

mtar%2Fnka

Békés, 2014-04-22
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ÉRTÉKELÉS
AZ ""ILYEN VOLT - ILYEN LETT" -

40 ÉVE VÁROS BÉKÉs

CÍMŰ KIÁLLÍTÁS
És A HOZZÁ KAPCSOLÓDÓ KIADVÁNY HASZNOSULÁSÁRÓL

A 2013. november 23-tóI 2014. március 15-ig látogatható kiállítást mintegy 1000 fő
tekintette meg, ebbe bele számítottuk a megnyitón megjelent kb. 200 érdeklődőt és a
múzeumpedagógiai foglalkozások résztvevőit is. A belépőjegyekből származó bevétel 8.400,Ft. Jegyáraink: kedvezményes (nyugdíjas, diák) 100,- Ft, teljesárú (felnőtt) 200,- Ft. A
pályázathoz kapcsolódó kiadványból ezidáig nyolc darabot (8 x 500 = 4.000,- Ft) adtunk el,
ennek oka, hogy a megnyitó alkalmából partnereinknek, a velünk kapcsolatban álló
pedagógusoknak egy-egy tiszteletpéldányt adtunk ösztönzésképpen.
A tárlat megnyitó ünnepségére invitáló meghívót a helyi sajtóban (Békési Újság,
Városházi Krónika) és a Békés Megyei Hírlapban is közzétettük. Békés város, a helyi közéleti
Békésmátrix és a Békési Újság honlapján az alábbi eléréssei ma is olvasható:
http://www.bekesmatrix.hu/cikk/63870

varostorteneti

kiallitas megnyitoja

a galeriabanl

http://www.bekesmatrix.hu/cikk/63910

ilyen volt ilyen lett 40 eve ujra varos bekes/

http://www.bekesmatrix.hu/cikk/63932
orozatl

ilyen volt ilyen lett 40 eve ujra varos bekes

http://www.bekesmatrix.hu/cikk/64836

muzeumi latogatas/

http://www.bekesmatrix.hu/cikk/64765

muzeumlatogatason
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a szkirg diakjai/

http://www.bekesiujsag.hu/onlinelindex.php?option=com
content&view=artic1e&id=2609:ki
allitas-a-galeriaban-negyven-eve-ujra-varos-bekes&catid=38:kultura&Itemid=72

Békés, 2014-04-17

s
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Múzeumpedagógiai program az
"Ilyen volt - Ilyen lett"
40 éve város Békés
című időszaki kiállításhoz kapcsolódóan
A kiállítás témája alapján, annak szoros részét alkotta a vizualitásra, és helytörténeti
ismeretekre építő múzeumi történelmi óra. Mind az általános iskolai tananyag 5. osztályától
kezdve a nyolcadik évfolyamig, mind a gimnáziumi tananyag négy évfolyamos tárgyi
tematikájához, mint helytörténeti óra igazodott. Oktatási célkitűzése elsősorban az volt, hogy
a gyermekek eredeti források, fotók tükrében ismerhessék meg Békés város elmúlt negyven
évét, egyes személyeit, s így betekintést nyerjenek településük múltjának értékeibe.
A képi és tárgyi elemek megelevenedtek, ami a készségfejlesztés során motivációs és
figyelemfelkeltő élményt nyújtott. Olyan tárgyi és képi momentumokkal ismerkedhettek meg
a diákok, amelyeket eddig soha nem láthattak még ilyen formában. Az óra keretén belül
lehetőség volt kérdések feltevésére, rövid beszélgetésre is.

2014. Ol.
2014. Ol.
2014. Ol.
2014. Ol.
2014. Ol.
2014. Ol.
2014. Ol.
2014. Ol.
2014.02.
2014.02.
2014.02.
2014.03.
2014.03.

Időpont
09. 12.00 óra
23.8.00 óra
23. 9.00 óra
23. 10.00 óra
23. 11.00 óra
23. 12.00 óra
23. 13.00 óra
24. 10.00 óra
10. 13.00 óra
17. 13.00 óra
18. 13.30 óra
12. 14.30 óra
13. 13.30 óra
Összesen

Korosztály
7. osztály
7. osztály
6. osztály
12. osztály
10. osztály
13. osztály
9. osztály
ll. osztály
4. osztály
4. osztály
4. osztály
6. osztály
4. osztály

Létszám
29 diák + 1 tanár
27 diák + 1 tanár
22 diák + 1 tanár
25 diák + 2 tanár
22 diák + 1 tanár
16 diák + 1 tanár
18 diák + 1 tanár
20 diák + 1 tanár
17 diák + 1 tanár
21 diák + 1 tanár
24 diák + 1 tanár
22 diák + 2 tanár
24 diák + 1 tanár
287 diák + II tanár

Mostani kiállításunk esetében azonban az immár hagyományos rendhagyó óráknál
többre is vállalkoztunk: történelem iránt érdeklődő középiskolások részére szerveztünk
többfordulós vetélkedőt, melynek fordulóin a résztvevő diákok megismerkedhettek a
múzeumi
munka
gyűjtési,
feldolgozási,
publikálási
metodikájával.
A vetélkedő
lebonyolításában társintézményünk, a Békés Városi Püski Sándor Könyvtár és egy társadalmi
szervezet, a Békési Városvédő és Szépítő Egyesület volt a partnerünk. A vetélkedő résztvevő

diákjainak szervezésében természetesen számítottunk a város két középiskolájának (Szegedi
Kis István Református Gimnázium, Békés Megyei Tisza Kálmán Oktatási Intézmény Békési
Középiskolája) történelem szakos pedagógusai ra, akikkel hagyományosan jó a múzeum
kapcsolata.
A vetélkedő során az egyébként kevésbé aktív középiskolai korosztályt igyekztünk
minél változatosabb
feladatokkal
ellátni, mely feladatok egyúttal motivációs
és
figyelemfelkeltő élményt is nyújthattak, főleg humán érdeklődésű diákok számára, de például
egyik tervezett feladatunk a fotózás szerelmeseihez szólt. A fordulók tartalmazták a múzeumi
gyűjtőmunka tárgyi, képi és szóbeli szegmensét is.
A vetélkedőre II csapat jelentkezett a Szegedi Kis István Gimnáziumból és a Tisza
Kálmán Közoktatási Intézményből, vegyesen. A döntőre a legjobb 6 csapat jutott be.
1. forduló: Könyvtári kutatás
A résztvevő csapatoknak a négyszeri várossá válás történeti adatait kellett
felkutatniuk, ez a forduló a kiállítás első részéhez, a történeti bevezetőhöz kapcsolódott, nem
volt elég azonban a kiállítást megtekinteniük, a vonatkozó szakkönyvekben való jártasságot is
bizonyítaniuk kellett.
2-3. forduló: Szóbeli gyűjtés, publikációs készség
A 40 évvel ezelőtti események tevékeny részeseivel való beszélgetés (vezette Mester
Péter, a Békési Városvédő és Szépítő Egyesület elnöke) meghallgatása, majd saját interjú
készítése egy, az elmúlt év valamilyen nagyobb eseményét (várossá avatás, fontos épület
átadása, árvíz, földrengés stb.) átélt személlyel. A feladat egy 40 év - 40 kérdés című online
feladatsor kitöltése és interjú leadása volt minimum 2 oldal terjedelemben. Az interjú mellett
az ábrázolt eseményről korabeli fotó gyűjtése pluszpontot jelentett, ez a lehetőség azonban
nemigen váltotta be a hozzá fűzött reményeket, a gyerekek főként a múzeum munkatársaihoz
fordultak segítségért (vagyis saját fotóinkat láttuk viszont). A forduló a kiállítás szinte minden
fejezetéhez kapcsolódott.
4. forduló: Fotózás - Fedezd fel városod! 40 év - 40 épület
Békés város ismert - kevésbé ismert épületeinek megkeresése egy-egy jellegzetes
részlet alapján, fotó készítése. A feladat teljesítését a fotókból összeállított digitális fotóalbum
beküldése jelentette. A forduló a kiállítás szinte minden fejezetéhez kapcsolódott, a gyerekek
nagyon élvezték a "nyomozást" egy-egy épület után.
5. forduló: A sorozatot záró vetélkedő, nézőközönséggel
A kiállítás ban látottak, a könyvtárban kutatottak és a beszélgetésen hallottak
ismeretéről szóló kérdésekben a diákok kifejthették önálló véleményüket is. A vetélkedő a
kiállítás szinte minden fejezetéhez kapcsolódott.

FOTÓDOKUMENT

ÁCIÓ

A MÚZEUMI RENDHAGYÓ TÖRTÉNELEM

ÓRA KÉPEI

A VETÉLKEDŐ KÉPEI

Békés, 2014-04-17
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