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Tájékoztató
a
Nefelejcs
Kulturális és Hagyományörző
Közhasznú Egyesület 2017. évi
tevekenysegerol

Döntéshozatal módja:
Egyszerű
szótöbbség

Tárgyalás módja:
nyílt ülés

Előkészítette:
Balog Gáborné elnök

Tisztelt Bizottság!

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 287/2017. (VI. 29.) határozatával
jóváhagyta a 2017. II. félévére vonatkozó munkatervét, amely szerint az Oktatási, Kulturális
és Sport Bizottság 2017. novemberi ülésén tárgyalja a Nefelejcs Békési Kulturális és
Hagyományörző Közhasznú Egyesület 2017. évi tevékenységéről szóló tájékoztatót.
Az Egyesület eleget téve a felkérésnek, megküldte az általa elkészített tájékoztatót, amely az
előterjesztés mellékletét képezi.
Kérem a T. Bizottságot, hogy a tájékoztatót megvitatni, és az alábbi határozati javaslatot
elfogadni sziveskedjen.
Határozati javaslat:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Kulturális és Sport
Bizottsága a Nefelejcs Békési Kulturális és Hagyományörző Közhasznú Egyesület 2017.
évi tevékenységéről szóló tájékoztatót tudomásul veszi.
Határidő:

intézkedésre azonnal

Felelős:

Deákné Dornonkos Julianna bizottsági elnök

Békés, 2017. november 23.

Deákné Domonkos Julianna sk.
bizottsági elnök

‘VEp LECS
BESZÁMOLÓ A
NEFELEJCS BÉICÉSI KuLruRÁLIs ÉS HÁGYOMÁNYŐRZŐ
KÖZHASZNÚ EGYESÜLET

2017. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

Szervezet címe: 5630 Békés, Szegedi Károly utca 3.
Bírósági nyilvántartási szám; 2580
A szetwezetjogi státusza: közhasznú egyesület
Képviselő neve: elnök Balog Gábomé
E-mail: infobekesinefelejcs.hu
Honlap: www.bekesinefelejcs.hu
Közösségi oldal: www.facebook.com/bekesinefelejcs

A Nefelejcs Békési Kulturális és Hagyományőrző Közhasznú Egyesületet a helyi
kulturális élet színesítése érdekében hívtuk életre 2006-ban. Az egyesület tagságát a
kultúra ügye iránt elkötelezett magánszemélyek, köztük kézművesek és pedagógusok
alkotják. Szervezetünk 2016 januárjában
egyhangúlag újabb 5 évre elnökének
választotta Balog Gáborné textilművest. Alelnököknek Dávidné Gyarmati Zsuzsanna
pedagógust, népi iparművészt, valamint Oláh Ibolya óvodapedagógust.
—

-

Célunk a magyar, ezen belül a békési néphagyományokból építkező tradíciók és kultúra
megőrzése és terjesztése, hagyományőrző és kulturális rendezvények szervezése, a
népszokások és mesterségek ismeretének fenntartása és minél szélesebb körben történő
terjesztése, ezzel összernggő, 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 Városvédő és
Szépítő Egyesülettel.
Nefelejcs-díj:
Óvni, becsülni, őrizni és továbbadni az elődöktől kapott értékeket, hagyományokat. Ez
a célja a Nefelejcs Egyesületnek, és évenkénti díjazoujait is ennek szellemében választja
Id hangsúlyozta Molnár Máté református lelkész az április 8-i ünnepségen, melyen
kilencedik alkalommal jutalmazták azokat a személyeket, akik a szervezet tagsága
szerint különösen sokat tettek és tesznek Békés város közoktatásáért, közművelődéséért.
a civil tevékenységek gazdagításáért. A lelkipásztori köszöntőt követően kezdetét vette
az Ünnepi műsor, melyet a két dijazott személyére való tekintettel állítottak össze.
—

Idén a Nefelejcs-dijat a pályája csúcsán lévő, sikeres óvónő Kocsomé Krizbai Anna, a
Békési Óvodák és Bölcsődék Kórusának vezetője; és a már nyugdíjas, 80 évesen is
példamutatóan aktív Hégely László nyugalmazott mérnök-tanár érdemelte ki. A
dijazottakat Béres Istvánné, a Kistérségi Óvoda és Bölcsőde igazgatója, valamint Mucsi
András, kulturális és oktatási tanácsnok méltatta. Kiemelték, hogy mindketten hosszú
ideje szolgálják a békésieket önkéntesen és nagy lelkesedéssel végzett kultúraszervezői
munkásságukkal. Sok szép percet szereztek a helyi zenebarátoknak, miközben
pedagógusi munkájukat is mindenkor magas színvonalon látták és látják el.
A Nefelejcs-díj hölgyek esetében mindig egy nefelejes virágmotívummal ellátott arany
medál. míg a férfiaknál egy zsinóros mellény.
A Békési Galéria nagytermében tartott remek hangulatú, emberközeli, mégis felemelő
rendezvényen az elismerést kapott két személyre és a nagyszámú közönségre
meglepetés műsor is várt. Fellépett Szűcs Ákos és Szeverényi Bamabás versmondó,
továbbá a Belencéres Néptáncegyüttes, és ráadás meglepetésként a Békési Ovónők

Kórusa. A díjazottak helyszínre ‚.csalogatásának” részeként nagy sikerrel mutatkozott
Be a Teleki utcai Tagóvoda zeneóvodás lánycsoportja, akik népi játékokból összeállított
csokrot nyújtottak át, valamint egy Bartók-dalösszeállítással a Szegedi Kis István
Gimnáziumban tanuló gyerekekből álló citera együttes, melyet Hégely Laci bácsi vezet.
Zárszavában Izsó Gábor polgármester, a Nefelejcs Egyesület tiszteletbeli tagja arról
beszélt, hogy az ősöktől átvett kincseket és tudást és erre minden itt élő büszke lehet
van aki továbbadja Békésen. Erre bizonyíték a mai díjátadó is.
-

-

Nefelejcs Vigalom:
A Nefelejes Békési Kulturális és Hagyományőrző Közhasznú Egyesület 11.
Vigalmának újitása az orosz gasztronómiai és teakultúra bemutatása volt. Emellett
gyermekfellépések. élő citerazene, sokféle látnivaló és kóstolnivaló várta a vendégeket.
Közel ötszáz személy fordult meg május 20-án a Békési Tájházban.
A rendezvényt Bondárné Pásztor Emma Ildikó nyitotta meg. Az egyik korábbi
Nefelejcs-díjas nyugalmazott óvónő hangsúlyozta a szervező egyesület kiemelkedő
szerepét a békési kulturális életben, főleg a helyi kézműves és gasztronómiai
hagyományok megőrzésében. „A lelkes kis csapat által megvalósított programok űrt
töltenek Be, változatosak és mindig újat adnak a látogatóknak” mondta.
-

A megnyitó után a Teleki utcai tagóvodások „Gyertek lányok játszani...” című előadása
volt látható, amit a mezőberényi Fénysugár Bábcsoport Rigócsőr király című előadása
követett, szép díszletek között. Hamar eljött az ebéd ideje. A látogatók birkapörköltet,
pirított tarhonyát. és Attila hun király korában már ismert áldozati ételt, mai fogalmaink
szerint egyfajta ragu egytálételt, a marha- és birkahúsból és erdei gombából fótt áldost
is választhattak.
A Vargovits Galina által vezetett Matrjoska csoport tagjai Békésesabáról sokféle pirogot
(süteménvféléket) hoztak kóstolóba, és káposztával készülő nyizsnyij novgorodi ragut
főztek helyben. Több mint százéves szamovárból nyert vízből valódi oroszországi
feketeteát lehetett kóstolni. Standjuk valósággal megbabonázta, magához vonzotta a
vendégeket.
A cseresznye és a rigó motívum ezen a csodás napsütéses májusi napon a Békési
Tájházban tartott rendezvény több elemében megjelent. A cseresznyés sütemények
versenyét egy kukoricamálés régi időket idéző egyszerű édesség nyerte meg, de készült
cseresznyepálinkás Zacher-torta, lepény ésjoghuruorta is. ‚Ropogós cseresznye” című
műsorukkal a Dr. Hepp Ferenc Általános Iskola alsósai csaltak mosolyt az arcokra.
A szervezők most első ízben, helyben készítették ..nagymamáink süteményét”. a
tarkedlid, a sütőkből kiállítást is berendeztek. Zárásként néptáncbemutató és táncház
zajlott.
Tökmulatság:
Összefogásból, a Nefelejcs Egyesület tagjainak és az elmúlt években hozzájuk
kapcsolódott más személyeknek Jó embereknek” a közös munkájával valósult meg és

eredményezett több. mint félezer látogatónak emlékezetes órákat a XII. Békési
Tökmulatság szeptember 23-án. Varga Sándor nyugalmazott tanár. korábbi Nefelejcs
díjazott megnyitó szavaitó Balog Gábomé egyesületi ebök zárszaváig számos
látványosság és vidámság bírta maradásra a Tájház udvarára érkezőket, kisgyermekes
családokat és időseket egyaránt. Volt bábelőadás, tökszépségverseny, óvodások és
iskolások vidám fellépése, hagyományőrző pásztor-betyárélet bemutató, előadás a
mogyorófélék termesztéséről, játszóház népi játékokkal, flnom enni. és innivaló (a
Csaviga-féle pacalpörkölt és vaddisznópörkölt, valamint a rózsafánk közönségsikert
aratott). molnárkalács kóstolás, töklámpásfaragás, és még hosszan folytathatnánk.
Tökkirállyá a Tündérkertben termett 21 kilós sütőtökkel idén a harmadik osztályos
Durkó Norbertet koronázták meg. A szép, őszi időjárás kegyes volt a szen’ezőkhöz és
résztvevőUiöz. pusztán a záró töklámpás felvonulást nem tartottuk meg a közelgő
zivatar miatt.
Békési Advent:
Idén is társszervezőként kapcsolódunk a Békési Advent programsorozathoz. Advent
első hétvégéjén, december 1-jén 17 órától a Kecskeméti Gábor Kulturális Központ
aulájában adventi koszorú valamint mécsestartó készítő foglalkozásra invitáljuk a
gyerekeket és a felnőtteket egyaránt. Az ingyenes foglalkozást Balog Gábomé
egyesületi elnök vezeti.
December 3-án is várjuk Békés város érdeklődő lakosságát a Széchenyi térre. A
kirakodóvásár mellett lesz Mikulás-váró műsor, amit a Dr. Hepp Ferenc Általános Iskola
tanulói adnak elő, továbbá a gyerekeknek idén is meglepetéssel készülünk.
Tisztelettel megköszönjük Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének anyagi
támogatását.

