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2016. december 7-i ülésére

Tisztelt Bizottság!

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 236/20 16. (VI. 30.) határozatával
jóváhagyta a 2016. 11. félévére vonatkozó munkaten’ét, mely szerint az Oktatási, Kulturális és
Sport Bizottság a 2016. decemberi ülésén tárgyalja a Nefelejes Békési Kulturális és
Hagyományőrző Közhasznú Egyesület 2016. évi tevékenységéről szóló tájékoztatót.

Balog Gábomé és Dávidné Gyarmati Zsuzsanna, az Egyesület részéről eleget téve a
felkérésnek, megküldték az általuk készített tájékoztatót, melyet jelen előterjesztéshez
mellékeltünk.

Kérem a T. Bizottságot. hogy a tájékoztatót szíveskedjen megvitatni és az alábbi
határozati javaslatot elfogadni.

Határozati javaslat:

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Kulturális és Sport
Bizottsága a Nefelejes Békési Kulturális és Hagyományőrző Közhasznú Egyesület 2016.
évi tevékenységéről szóló tájékoztatót tudomásul veszi.

Határidő: intézkedésre azonnal

Felelős: Deákné Dornonkos Julianna bizottsági elnök

Békés, 2016. november 30.

Deákné Domonkos Julianna
bizottsági elnök
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NEFELEJCS BÉKÉSI KULTURÁLIS ÉS HAGYOMÁNYŐRZŐ
KÖZHASZM EGYESÜLET

2016. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

Szenrezet székhelye: 5630 Békés, Szegedi Károly utca 3.
A szervezet Jogi státusza: közhasznú egyesület
Képviselö neve: elnök Balog Gábomé
E-mail: inIb(bekesinek1cjcs.hu
Honlap; wwJkineieleics.hu
Közösségi oldal: nwwtuccbookcornjbekesineFelejes



A Nefelejcs Békési Kulturális és Hagyományőrző Közhasznú Egyesületet a helyi
kulturális élet színesitése érdekében hívtuk életre 2006-ban. Az egyesület tagságát a
kultúra ügye Iránt elkötelezett magánszemélyek. köztük kézmüvesek és pedagógusok
alkotják. Szervezetünk idén januárban — egyhangúlag - újabb 5 évre elnökének
választotta Balog Gábomé textilművest. Alelnököknek Dávidné Gyarmati Zsuzsanna
pedagógust, népi iparművészt, valamint Oláh ]bolya óvodapedagógust.

Célunk a magyar, ezen belül a békési néphagyományokból építkező tradíciók és
kultúra megőrzése és terjesztése, hagyományőrzö és kulturális rendezvények
szervezése, a népszokások és mesterségek ismeretének fenntartása és minél szélesebb
körben történő terjesztése, ezzel összeWggő. igényes, mégis szórakoztató
rendezvények tartása. Régi hagyományokat elevenítünk fel, újakat hozunk létre.
bekapcsolódunk a város életébe. Szeretnénk megtapasztaltatni az itt élő emberekkel,
hogy a jó közösségi programokat nem elsősorban az anyagi lehetőségek határozzák
meg — hanem az emberi kapcsolatok. értékek által, együtt. a kis dolgokkal is naggyá
lehet tenni.

Egyesületünk jó kapcsolatot ápol a megyei és városi intézményekkel. civil
szervezetekkel, utóbbiakból a Békés Megyei Népművészeti Egyesülettel, a Keresztény
Értelmiségiek Szervezetének békési csoportjával, valamint a Békési Városvédö és
Szépitő Egyesülettel.

Nefelejcs-dij:

Hagyományaink szerint a békési kulturális életben és oktatásügyben végzett
kiemelkedő tevékenységért tavasszal Ne í’elej es-díjat adományoztunk az arra
érdemeseknek. Az idei dv dijazonjai Ferenezi Sándor hetytörténet-kutató és Varga
Sándor mérnök-tanár, a városvédő egyesület alapítója. mára tiszteletbeli tagja.

Egyesületünk az elismerést nyolcadik alkalommal nyújtotta át a tagsága döntése
nyomán.

A Galériában április 9-én me%rendezett ünnepségen dr. Erdész Ádám. a Békés Megyei
Levéltár igazgatója köszöntőjében a kultúraművelés és hagyományápolás
fontosságáról. benne a Nefelejcs Egyesülethez hasonló civil szervezetek kiemelkedő
jelentőségéről szólt.

A két dijazott személyét az átadóig titok fedte. Ferenezi Sándort Varga Sándor
méltatta. nem sejtve, hov a másik díjazott majd ő lesz. Kiemelte, hogy Ferenezi
Sándor kiugróan sokat tett a helyi értékeink feltárásáért és megőrzéséért. Legendásan
gazdag a helytörténeti fotó-, képeslap-, írott szöveg- és festménygyűjteménye.

- A jövendőnek megőrzi a város múltjának kincseit — fogalmw.ott Varga Sándor, azt is
elmondva. hogy a most 80 esztendős Ferenczi Sándor aktív éveiben közszolga volt,
elveiből nem engedő építéshatósági hivatalnok, akinek sok egyéb mellett azt is
köszönthetjük, ahogy a belváros ina kinéz.



Varga Sándort, a másik Nefelejcs díjast dr. Csiby Miklós főorvos méltatta.
Mérnökként 1964 óta oktatja a békési mezőgazdasági szakképzésben részt vevők
gencrációit, szakmai tudását máig naprakészen tartja.

- Nem pusztán tanít. hanem emberségre, becsületességre. tartásra, magyarságra Is
neveli a M bizott fiatalokat. tudva, hozv tisztelni kell a gyermekeket. mert ők ajövönk
— mondta. Varga Sándor a városvédő egyesületben és a Békés-tarhosi Baráti Körben
évtizedek óta önzetlenül tesz településünk kultúrájáért, a díjjal ezt a művclődésteremtö
elhivatottságát Is elismerték. Varga Sándort az ünnepségen nagy számban megjelent
..mezgés’ tantestületi társai egy népdal eléneklésével köszöntötték.

Nefelejes Vigalom:

Az április 23-i X. Nefelejcs Vigalmat Papp Gábor újságíró nyitotta meg, kiemelve,
hogy a tavaly tízesztendős Nefelejes Egyesület hagyományokat őriz ás mutat be.
vagyis ad át az újabb nemzedékeknek Is. A szervezők a tizedik Vigalom
középpontjába a puliszkát és a csigát helyezték. a dekorációt a piros lábasok adták. A
puliszkáról Duma Annamária gyulai cukrászmester elmondta, hogy a régebbi paraszti
kultúrában a szegények ételének tartották, ás édesen, sósan is gyakran fogyasztották. A
puliszkafőző versenyen is többféle módon készítették cl a nevezök: juhtúróval
rétegezve erdélyi módra, valamint bagymával, kolbásszah szalonnával helyi jellegűen.
ás a Csaviga-féle vaddisznópörkölt mellé is puliszkát adtak köretnek. A csiga Is
előtérbe került. Tíz csigát neveztek be a futtatásra ás a szépségversenybe, köztük
egészen ritka, különleges fajtájúakat is. Lehetett még búgócsigázni. kisült a
kemencében a mini kakaóscsiga Is, miközben a Tájházba hömpölygő embertömeget
gyennekfellépések, citeraszó. kézművesek vására, a Belencéres Néptáncegyüttes
lélekemelő fellépése majd fergeteges táncház várta. Az igazi meglepetés a végére
maradt: Lagzi János cukrászmester óriási „születésnapi” tortája. és Duma Annamária
tortája, amelyekből minden hűségesen kitartó vigalmazó vendég falatozbatott. Sokan
egyetérthettek Varga Sándor szavaival. aki a jubiláló rendezvényt köszöntőjében ügy
fogalmazott. hogy a Tájház egy oázis a maga patinás falaival, és az itteni Nefelejcs
rendezvények kisugárzó szellemisége révén sokáig lehet feltöltekezve élni e napnak az
emlékéből.

Tökrnulatság:

Hódos Krisztián szakácsmester szavai kezdték és zárták a tizenegyedik alkalommal
megtartott Békési Tökmulatságot. A szakískolai szakoktatóként dolgozó békéscsabai
szakács, aki sokadjára látogatott e rendezvényre, idén is megcsillogtatta zöldség-
gyümölcs anisztikai tudását: helyben faragott tökei az egyik látványosságnak
számítottak.

A szeptember 24-én megtartott esemény ezúttat is százakat és százakat vonzott a
Tájházba. Az udvaron számos láwányosság kötötte le a sokféle korú érdeklődőt. Nagy
sikert aratott a helyi ízeket ás alkotásokat felvonultató vásár, a libaterelés, a
töklámpásfaragás, a mezőberényi Fénysugár Bábegytittes gyermekelőadása. Felléptek



a Teleki utcai ovisok és az Óvónők Kórusa tagjai. az ebéd mellé ajó hangulatot Varga
Pál és Komlós Gyula zenéje adta. Sok érdekeset árult cl előadásában a szőlő jótékony
élettani hatásairól és kozmetikai alkalmazásáról dr. Péter Sándorné mesterkozmetikus.
Míg mások csak azt élvezték. hogy ezen a Szép Ő5Z napon szabadban, jó levegőn
vannak, jó társaságban ücsöröghetnek, mosolygós emberek között, finom ételekkel és
imivalókka1 a kézben.

A szervező Nefelejes Egyesület díjazta a szölős-mazsolás süteménykészítő pályázatra
érkezett édességeket, melyek közül az OWelló szőlővel és fahéjjal ízesített
Százszorszép fimtázianevű népi ihletésű volt a zsűri szerint a legfinomabb ás a
legszebben tálalt. Más nevezők mazsolát, de volt, aki bort használt fel süteményéhez.
A zsűrit Duma Annamária cukrászmester vezette. Kiosztották a Ludas Matyi című
meséhez készített illusztrációk díjait is. A Diószegi Eszter graflkusművész által
vezetett zsűri döntése értelmében a győzelmet egy ötéves Fürkész ovis kislány, Kovács
Dorina szerezte meg.

A Tökmustra díjai is gazdára találtak. igy kiderült, kié a legszebb. legcsúnyább.
lcgszinpompásabb. legfürcsább. legmulatságosabb. legrücskösebb, leggörbébb,
leghosszabb tök. A Tökkirály idén Pap László lett. aki rekordméretű, 62,5 kilós
Anlantic giant fajtájú tököt termelt nagy gonddal a Malornasszonykertben. A töknek
mindenki a csodájára járt. A fiatalembert nagy érdeklődés mellett avatták humoros
szertartással Tökkirállyá és az a megtiszteltetés érte, hogy ő vezethette - a szilágysági
ás magyarpalatkai táncokat előadó Beleneéres Néptáncegyüttes iflai mellett - a
töklámpásos felvonulást, amely idén is lezárta a kirobbanó sikcrű Békési
Tökmulaiságot.

Békési Advent:

Idén is társszervezőként kapcsolódunk a Békési Advent programsorozathoz. Advent
második héwégéjén. december 2-án Ii órától a Kecskeméti Gábor Kulturális Központ
aulájában mécsestartó készítő foglalkozásra invitáljuk a gyerekeket ás a felnőtteket
egyaránt. Az ingyenes foglalkozást Balog Gábomé egyesületi elnök vezeti.

December 4-én is vátjuk Békés város érdeklődő lakosságát a Széchenyi térre. A
kirakodóvásár mellett lesz Mikulás-váró műsor, amit a Dr. Hepp Ferenc Altalános
Iskola tanulói adnak elő. továbbá a gyerekeknek idén is meglepetéssel készülünk.

Békés, 2016. november 28.

-

Dávidné Gyarmati Zsuzsanmia$ Balog Gábomé
alelnök elnök
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