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Beszámoló
A Békés Városi Janíyik Mátyás Múzeum

2018-ban végzett munkájáról

L Bevezetés

A 2013. I. I -én életbe lépő. a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári cl látásról és a
küzniüvelödésről szóló 1997. évi CXL. törvény módosításáról 2012. évi (‘111. Törvény a
muzeális intézmény lögalmát, feladwait az alábbiakban határoiva meg:

42. (1) A múzeum a kulturális javak tudományosan rendszerezell gyűjteményeiből álló
muzeális intézmény, amely a kulturális javakat és a szellemi kulturális örökség elemeit tu
dományos. ürőkségvédelmi. oktatási és ismeretátadási céllal gyüjti, megőrzi, feldolgozza.
kutatja és kiállítja, továbbá egyéb formákban közzé teszi. Tevékenységével elősegíti a ter
mészeti, társadalmi, művészeti, kulturális és tudományos összefüggések kutatását, megérlé
Nél, nyomon követi azok jelenkori változásait és folytonos művelődésre ösztőnöz

(2) A múzeum feladata a működési engedélyéhen meghatározott gyűjtőko éhe tarozó
kulturális javak

ci) gyűjtemény gondozása. ennek keretében azok
cia) gyarapítása,
ab) nyilvántartása,
tsr) állományvédelme,
1;) tudományos feldolgozása és publikálása,
c’) hozzáférhetővé tétele, ennek keretében
cci) állandó és időszaki kiállítások rendezése,
eb) közmüvelödési és múzeumpedagógiai programok és kiadványok biztosítása,
cc’) a kulturális javak digitalizálása,
cd) a kutatási tevékenység biztosítása,
A törvény 95/8. (9) pontja megszabja továbbá, hogy a muzeális intézmény az éves

inunkatervét és éves munkájáról szóló beszámolóját gyűjteményfejlesztéssel, gyűjtemény
feltárással, kutatással, rnütárgyvédelemmel, szolgáhalással. bemutatással kapcsolatos
szakmai mutatók alapján készíti cl.

lntézményünk 2018-han az alábbi pályázatokat nyújtotta he:
- NKA Közgyűjtemények Kollégiumához „Á hídverő — 150 éve született Veress Endre

történetíró’’ című kiállítás megrendezésére és múzcusnpcdagógiai programra beadott
pályázawnk nem nyert (kurátor: S. Turcsúnyi Ildikó)

- Az EMMI által kiírt 20)8. évi Járásszékhely múzeumok támozatása pályázatra beadott
terv alapján 2SOOÁXXL—Ft értékű min iszléri uini támogatásban részesül tünk. Az cl nyert
összeg a Békés Városi Jantyik Mátyás Múzeum intézményi honlapiának létrehozására
lordit ható. A pályázatot ugyan Béké Város Önkormányzata nyújthatta he, azonban
annak szakmai anyagát (módszertani Összefoglaló. intézményi honlap struktúrájának
bemutatása, niódszertana. fejlesztés árhatú társadalmi hatásai), valamint a részletes
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kitségvetési S pénzügyi ütemezési a Ht1kés Városi Jantyik Mátyás Múzeum munka
társa S. Turcsányi Ildikó régész-történész muzeológus) készítette cl.

Pályázati munkánk eredményeképpen 2018-ban 2.5IltL000,-Ft-ot fordíthatlunk (megva
lósítása átesúszik 2019-re) szakmai tevékenységünk finanszírozására, mely a fenntartó-
161 kapott költségvetésünkben léglalt IOtL000,-Ft-os szakmai költségvetést kiegészítve
tette lehetővé a színvonalas múzeumi munkát.

A Békés Városi Jantyik Mátyás Múzeum ez évben is igyekezett eredményesen egvüttmű
ködni a Városi oktatási és kulturális intézményekkel. több programunk csatlakozott p1. a
BÉTAZEN-hez (Zenei előadás), valamint a Madzagfülvi Napokhoz (kiállítás). Kiállításaink
sorában különösen kiemelkedő volt a látogatottsága az ‚Egy búzaszem különös élete” című.
múzeumpedagógiai logialkozásokkal kísért tárlatnak. Folytattuk a városházi kiállítások ren
dezését, Illetve a Madzagfalvi Napok alkalmából „1848 békési öröksége címmel a 170 évvel
ezelötti eseményeket és azok utóéletét mutattuk be sok-sok képen egy kisebb időszaki kiállí
tás keretében a Kulturális Központ aulájában.

A városi társintézményekkel, civil szervezetekkel, egyházakkal közösen több igen jelentős
kulturális rendezvényt valősitonunk meg:

- Nehlejcs Kulturális és Hagyornányörző Közhasznú Egvesülettel: május 12-én Nefe
lejcs Vigalom szeptember 22-én Tökmularság a Tájházhan, március 24-én Nefelejcs
díj átadása a Békési Galériában.

- BÉTAZEN Ideje alatt a Kecskeméti Gábor Kulturális Központtal együttműködésben
június 22-én Nemzetközi Vonószenekari Tábor záróhangversenye a Békési Galériá
han.

- A Békés Városi Jarnyik Mátyás Múzeum, mint társrendező részt vett a Békési Város-
védő és Szépítő Egyesületici és a Békés Városi Pűski Sándor Könyvtárral közösen kö
zépiskolások számára szervezett helyismereti vctélkedöben, melyen az újítás jegyében
ez évben kizárólag otiline lehetett részt venni. A szervezők terve, hogy a várostörténeti
vetélkedö hagyománnyá váljon, ennek érdekében ezután is minden évben az aktuális
legfontosabb jubileum címével kívánjuk azt meghirdetni.

II. Személyi, szervezeti helyzet

A 2017 elején végrehajtott létszámcsökkentés után a részünkre biztosított 4,5 munkaválla
lói státusz kihasználásával 2 fő teljes inunkaidös és 5 Fő részmunkaidős (2 Fő teljes és 2 Fő
részmunkaidős szakalkalmazott és 3 Fő részmunkaidős üzemviteli alkalmazott) dolgozó látja
cl a feladatokat. Szakmai feladatainkat a lehető legjobban igyekszünk teljesíteni, bár csak a
törvényi elöirás szerinti minimálisan kötelező létszámmal rendelkezünk. A létszáinesö kkentés
következményeként ideiglenesen (anyagilag jobb időkre várva) szüneteltetni kényszerülünk a
Táj ház nyit vat art ását - tehát annak látogatása nem megoldott, az oda szervezett városi rendez
vények. programok felügyeletét csak munkatársaink munkájának bonyolult árszervczésé cl
1 udj Lik megoldani.

Ugyanakkor 20 15-ben szcrencsés változás történt a szakatkalmazotti körben; kevésbé ak
tív. gyulai restaurátor S hékésesahai néprajzos munkatársunkai hékésiek váltották. Mivel
múzeumunk csupán a törvényi leg kötelezően előírt minimális szakal kalm azott i létszámmal

1
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működik. igen nagy szükségünk Is van nagy munkahírású. hinelen Is hevethető (tehát hékésu
munkatársakni.

Régész történész főmuzeológusunk inunkakörének megfelelően Idúgyelte és gondozta a

%ezetése alatt álló régészeti és történeti gyüjteményeket. gy(ijtö-. nyilvántartó és tudományos
kutatómunkát végzett. kiállításokat rendezett. rnúzeumpedagógiai foglalko7ásokat és múzeu
mi órákat vezetett, előadásokat tartott, publikált. Beosztása szerint ig;izgatokcnt szervezte a
tnúzet’m kiállítási tevékenységét, irányította és ellenőrizte a költségvetési munkát. koordinálta
a múzeum közművelődési programjait.

Néprajzos inuzeológusunk felügyelte és gondozta a vezetése alatt álló néprajzi gyűjte
ményt. gyűjtő-. nyilvántartó és tudományos kutatómunkát végzett, kiállításokat rendezett.
múzeuiupedagógiai íoglttlkozásokat vezetett, publikált.

Részmunkaidős estaurátorunk ellenőrizte és biztosította a gyűjteményi anyag megfelelő
állapotát, kiállításokra előkészítette, 1w kellett, rendbe tette és restaurálta a tárgyakat.

Kőzőnségkapcsolati munkatársunk az igazgatóval együtt szervezte a múzeum közmüvelő
dési, inúzeutupedagógiai munkáját, irányította a kiállítások létrehozását, ellátta a költségvetési
niunka kötti Ii nyíl vántartási teendőket.

Három, mőködési engedéllyel rendelkező kiállítóbelyünk üzemviteli munkáit I részmun
kaidős takarítónő és 2 részmunkaidős tereniör látta cl, ezzel csupán a törvény által előírt nU
nirnális nyitva tartást tudtuk biztosítani, illetve a Tájház nyitvatartását ideiglenesen szünetel
tetni vagyunk kénytelenek.

Három alkalommal tartottunk összmunkatársi értekezletet. egyébként a szakmai feladato
kat. napi-heti rendszerességgel beszéltük meg.

III. Gyűjlemúnyi munka

Cv ű te mé n y yarapítús

Fotótá r: Szikszay Sándor mézeskalácskészítőt és családját ábrázoló 97 db flnykép ke
rült ajándékként a múzeumba

2. Nyilvántartás

Néprajz: Szojka Petronella néprajzos muzeológus folytatta a Néprajzi Gyűjtemény
hagyományos nyilvántartó eszközének, a leltárkönyveknek múzeumi irányel
vek szerint a tavalyi év során elkezdett digitalizálását. amelynek segítségével
átláthatóbb. hozzáférhetöbb. gyorsabban kereshető számítógépes nyilvántartási
rendszer jöhet létre.
Kocsor ‚Juha non restaurátor a Tájházban és az Iskolamesteri Lakásban kiállí
tott. a múzeum Néprajzi és I lelytörténeti Gyűjteményébe tartozo 339. illetve
438 dh tárgy tárgvfotóját készítette cl. Ezek visszaazonosításának köszönhető
en Szojka Petronella néprajzos muzeológus pontosította a leltárköny i leírá
sokat (p1. a tárgyakon található feliratokat. a tárgy állapotára vonatkozó meg—
jegyzéeket).

3
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3. Gyűlteményrendezés, revízió, kölesönzés

- Szqka Petronella néprajzos muzeológus és Korsor Julianna restaurátor munkater
vük szerint 2018. júliusától decemberig folytatták a Tájbázhan lévő állandó néprajzi ki
állítás revízióját. 450 dh tárgy visszaellenőreése. íoiózísa történi meg A tárg)ak íjzikai
rendezésére. rendbetételére és a leliári adatrögzúésre is sor került. A Tájházhan kiállí
(ott, de a Múzeum Néprajzi Gyujteményének leltárkönyveihen nem található iáryakai a
saját gyüjteményi anyagtinktól elkülőnftetiék. Ezeket a hékéscsahai Munkácsy Mihály
Múzeum gyűjternénykezelő jével közösen visszaazonosítottuk. az anyagot visszaszállí
tottuk. A kiállított néprajzi tárgyakról több esetben hiányzó leltári számokat u heazono
sítást követően u tárgyakon pótoltuk. Év elején megtörtént a Galéria képraktárának
rendbetétele. a tárgyak Fizikai rendezésére, rendbetételére és a leltári adatrögzítésre Is
sor került.
- Szojka Petronella néprajzos muzeológus a Békés Városi Kecskeméti Gábor Kulturá
is, Sport és TLlrisztikki Központ kérésére a ..Menyasszonyi ruhák a XX. században” cí

mű kiállitáshoz kapcsolódó néprajzi anyagunkat összegyűjtötte és szállításra előkészítet
te. A tárgyakat a helyszínen berendezte, a kölcsönzési idő végén a tárgyakat szállításra
előkészítette.
- A békési Belencéres Táncegyűltes vezetőjének kérésére egy kézi köszörűi két hónapra
a rendelkezésükre hocsájtottunk. amit az utánpótlás csoport fellépéseinél. mint kellékei
használtak.
- Szojka Petronella néprajzos muzeológus Békés Város Önkormányzatának kérésére a
szeptember l-én megrendezésre került Békés Megyei Értéknapon, a Békési Helyi Érték
tár bemutatkozó kiállításához kapcsolódó néprajzi anyugunkat összegyűjtötte és szállí
tásra előkészített ‚ valamint a helyszínen berendezte. A kiállítás végén a tárgyakat visz
szaszállításra előkészítette.
- Október folyamán anyagot válogattunk a készülő 2019-es városi naptár számára,
melynek tétnája „A Jantyik Mátyás Múzeum kincsei”
- Több alkalommal kiállítási installáció kölcsönzésével segítettük a Békés Városi Kecs
keméti Gábor Kulturális, Sport és Turisztikai Központ munkáját
- Gyűjteményi anyagot kölcsönüztünk a Megyei Levéltár kiállításához

5. Műiánnvédele,n

- Koesor ‚iulianna restaurátor 59 dh néprajzi tárgy tisztítását. konzenálását végezte cl.

A Békés Városi Jantyik Mátyás Múzeumban nyilvántartott gyüjteményi anyag

(szakmai felügyeletet ellátó mindenkori minisztérium felé éves statisztikai adatszolgáltatási
kötek,eilséueel)

Régészet 6137 dli

I lelytörténet 2000 db

(lezári gyűjtemény) 1178 dl

4
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5072db

ÍKéPÍőműVés?eI (Iciárt gyűjtemény; 216db

Iparmüvészet (kLán gyüjtemény 35db

it’deti, hrrásértékű történeti dokumentum 19536

Ereden, forrásériékú archív fotó 10960 dli

Áduttári foto 1406 dh

Achittári dokumentációs egység 357db

Könyvtári gyűjtemény 3652db

IV. Tudományos tevékenység

2. ÖsszeilaIók. tanulmányok, egyéb

• N’lejelent kisebb isiieretterjesztö írások

S. ‘furcsúnyi Ildikó régész-történész muzeológus:

- .‚Mesél a Fötér” In: Békési Újság Kalendúriuma 2019. 4-IX. oldal
- Főszerkesztője és nagyobb részben szerzöje volt a Békési Önkormányzat által 2019-

ben kiadott ‚Fejezetek Békés város történetéhör című könyvnek. A könyv általa írt
nagyobbik része még 20l8-han készült cl.

Szjka Petronella néprajzos muzeológus:

- ‚.Az éjszakai tÜndérek világa” In: Békési Újság Kalendáriuma 2019. 40-51. oldal

• Kiállítási t’oratókönvv

S. Turcsúnyi Ildikó régész-történész muzeológus:

- „Á hídverő — 150 éve született Veress Endre történetíró” címmel időszaki történeti Ki
állitáshoz (12 oldal). incgnvíll november 23-án a Galéria kisterméhen

- ‚.1818 békési öröksége” (4 oldal) Madzagfalvi Napok. Kulturális Központ aulája
- „1848, Te csillagY’ c. kiállitáshoz (20 oldal), Városháza emeleti folyosója, nyílt szept

ember 26-án

Szojka Petronella néprajzos muzeológus:

- Á .fáha vésett örökségünk” című idöszaki néprajzi kiállításhoz kapcsolódóan (9 ol
dal). Meunyili: a Polgármesteri Hivatal emeleti folyosóján április 26-án.

• Pályázat írás

S. Turcsúnyi Ildikó régész-történész muzeológus:

- Á; ISMMI áhal kiírt 201% évi Járásszékhely múzeumok támogatása pályázatra beadott
1cr’ alapján 2.5(X).0(X).—Ft vissza nem térítendd támogatási kaptunk intézményi honlap
létreliozására. Á pályázatot ugyan Békés Város Önkonnányzata nyájthatta he. azonban
annak szakmai indoklását (módszertani összefoglaló, program Összefoglaló bemutatá
sa. n)ódszertana, fejlesztés várható társadalmi batásai, valamint a feladatokra és
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- -

költségnemekre lebontott részletes költségetést S nzügi ütemezést a Békés Vá
rosi Jantyik Mátyás Múzeum munkatársa készítette cL

- ..A hídverő — 150 Se született Veres Endre tönénetíró című időszuki történeti kiál
litás megrendezéséhez elkészítette a Nemzeti Kulturális Alap Közgyűjtemények Kol
légiuina múzeumi idöszaki kiállításokra vonatkozó pályázatáboz a dokumenLiciókat
(múzeumpedagógiai programten. látogatói körüljánis. részletes költségeiés. stbi. A
benyújtott pályázat sajnos negatí elhiráhLshan részesült.

•

______

- Szjka Petronella néprajzos muzeológus a Békési Helyi Érték szakmai csoport kéré
sére előkészítette és ö-4szeállíiotta a békési vesszöfonásnak, a Békés Megyei Ériéktárha
történő kIterjesztéséhez a szakmai anyagot. (25 oldal)

7. kuiatószohzálat

- Múzeumunk munkatársai ebben az évben is több egyetemi szakdolgozat írásához ad
tak segítséget.

- Januárban a Békés Városi Kecskeméti Gábor Kulturális, Sport és Turisztikai Központ
munkatársainak kérésére, a ..Mcnyasszonyi ruhák a XX. századhan’ című kiállításhoz
kapesolódóan a békési mátkapárokról készült fotókat kerestünk gyűjteményünkböl és
digitalizáltuk azokat.

- Aprilishan a budapesti Mayer Tamás e-mailhen kéne a múzeum segítségét, mivel tu
lajdonában van néhány olyan hutélia. kulacs. ami békési fazekas munkája. A fotók és
leírások alapján felkutattuk a beazonosított niesteremher adatait és korábbi munkáinak
fotóit.

- Májusban Szegfű Katának segítettünk. mert a Nefelejcs Mulatságon a békési haran
gokról tartott ismerettetjesztő előadást, a békési román ortodox templomban található
harangokról készült fotóanyagot és leírást Sojka Petronella állította össze,

- Júniusban a Néprajzi Múzeum Fotógyüjteményének egyik néprajzos muzeológusa,
Bata Timca e-inailhen kereste meg az intézrnényünket, mert a gyűjteményükhen talál
ható, de Békésröl származó fotók eredetéről kevés leírás van. A saját gyüjteményünk
ben található fotók összehasonlításával igyekeztünk nemcsak a fényképek korát, ha
nem a fotók készítőjének nevét is meghatározni. A kutatott anyagot a Néprajzi Múze
um kiadványához kéne.

- Júlitishan Szegfű Kata. a Békési Kalendáriumhan megjelent 1919-1920-a’; békési ro
mán megszálláskoz kért fotókat, illetve dokumentumokat, amiket elökészitettünk és
digitalizálwnk a részére.

- Szeptember végén Monori Laura, az Iparművészeti Múzeum müvészettöriénésze meg
kereste az intézményt. mert érdekelte a Janáky hagyaték. Végigkalauzoltuk a Nagyház
raktárában, illetve a Polgármesteri Hivatalban.
Szeptemberben a Zeneakadémiának segítettünk Kodály Zoltán Békés-tarhosi látogatá
sáról szóló képekkel egy, az énekiskolákról készülő kiadvány számára
Novemberben Dávidné Gyarmati Zsuzsa a Kárpát-niedencei alkotópályázatához kap
esolódóan a békési kumakendőkkel kapcsolatban kért segítséget. Az itt megtekintett
mintákat a Komatál pálvázathan benyújtott munkájához hasznáha fel.

V. Közművelődési és közönségk-apcsolati tevékenység
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2. Kiállítások

Idoszaki kiállitá:

Békési Galéria - Kisterem

— áthúzódó 201 7—ről: „Egy búzaszem ki lönös élete” címú néprajzi kiállítás, ku
rátor Szojka Petronella néprajzos muzeológus

- “Süsü és barátai’ életre kelt inesehósök címmel háhkiúllíiá’. nyílt április 20-án
- ..Portré, akt. kisplasztika” címmel képzöinűvészeti kiállítási nyitottunk június

1-én Görgényi Tamás íesiömüvész müeihől, megnyitotta Ván Hajnalka mű
vészettörténész

- „A hídverő — 150 éve született Veress Endre történetíró” címmel történeti kiál
lítás nyílt november 23-án. rcndene és bemutatta S. Turcsányi Ildikó régész
történész muzeológus

Békési Galéria — Nayterern

- Válogatás Jaatyik Mátyás íestóműész alkotásaiból — képzömüvészeti Kiállítás
saját anyugunkból

- ‚.30 éves a FAMME” címmel képzőrnüvészeti kiállítást nyitottunk október 19-
én, rendezte megnyitotta \‘án Hajnalka. a Munkácsy Mihály múzeum müvé
szettortenesze

Kihelyezett kiállítások

Polármesteri Hivatal

- áthúzódó 2017-ről: „Törökvilá2 Békésen” címmel történeti témújú kiállítás.
rendezte S. Turcsánvi Ildikó régész-történész muzeológus

- „Fába vésett örökségtink” címmel néprajzi kiállítás, rendezte ás megnyitotta
Szojka Petronella néprajzos muzeológus 2018. április 26-án

- ‚.1848, Te csillag!” címmel történeti kiállítás, rendezte és megnyitotta S. Tur
csányi Ildikó régész-történész muzeológus 2018. szeptember 26-án

Kulturális Központ

- ‚.1818 békési öröksége” címmel — Madzagfalvi Napok, rendezte S. ‘Furcsányi
Ildikó régész-történész muzeológus

A kiállítások szervezésével kapcsolatos teendőket, amelyekhez igyekeztünk színvonalas
meghívókat. plakátokat is készíttetni. S. Turcsányi Ildikó régész-történész muzeológus
ás Egri Tünde közmüvelödési munkatárs látta cl, a technikai kivitelezést (bontás, ren
dezés. esetenként anyagválogatás. szállitáshoz csomagolás, stb.) Egri Tünde végezte a
múzeum szakalkalmazottaival és üzemviteli alkalmazottaival közösen.
A kiállitásokról, megnyitókról és egyéb közmüvelődési eseményekről az adattár számá
ra [piódokumentációl készíiettü nk.

3. MúzeuinpcdaEótriai foElalkozások
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2018 márciusában és áprilisában az „Egi búzaszem különös élete” című néprajzi
időszaki kiállításhoz kapcsolődóan tartottunk múzeumpedagógiai foglalkozásukat a
zeurni dolgozók küzreiiiüködésével óvodai csoportok részére. A neniiekeknek Iartou
tárlatvezeiés közben interaktív közehéghe kerülhettek a kiállított Iárg)akkal. Megis
merkedtek a gabonulélékkel. búzát őrölheltek. illetve a tárlat közös hejárását köelöen a
inúzeuinpedagógiai sarokban közösen kenyértésztát dagasztouak. amit egy igazi poga
csára „cserélhettek he” Nemcsak helyi oktatási Intézmények lúlogattak cl a kiállítás
helyszínére. hanem Mezóherényhől. Köröstarcsáról, Muronyhől, Kamutról. BéItneger
i-öl és Tarliosról Is érkeztek gyerekek, Összesen 606 gyermek vett részt a meghirdetett
fogI alkot áson.
- Májusban S júniusban diarnese vetftéssel S papírhaha öltözietéssel vártuk a helyi
óvodásokat, összesen 61 gyerek vett részt a foglalkozásokon.
- Októberben az Aradi vénanúk napjához kapcsolódóan a llepp Ferenc Ált Iskola
tarhosi ta2intézményének 26 diákja vett részt tárlatvezetésen a Városháza emeleti folyo
sóján látható, 1848-ről szóló múzeumi kiállításon. illetve az ahhoz kapcsolódó kézmű
ves foglalkozáson, ahol papírhuszárokat vágtak és színeztek ki a gyerekek.

5. Evéb

Múzeumok VikWnapia

Május I 8-án a Múzeumok Világnapja alkalmából ingyenes műzeumpedagógiai prog
ramot hirdettünk a Nagyházban alsó és felső tagozatos diákoknak. Mivel előző években
az egy napos programra jóval többen jelentkeztek, mint ahány csoportot Fogadni tud
tunk, 20l8-han is megtoldottuk előtte még egy nappal. Így Békésen a múzeumi világnap
2 napig tartott (május 17-18., csütörtők-péntek) Az osztályok az állandó kiállítást néz
ték meg muzeológusaink tárlatvezetésével A programon 4 osztály (Dr. Hepp Iskola,
Református Általános Iskola. Karacs Tagiskola) 83 diákja vett részt. Szeretnénk a ké
sőbbi években is megemlékezni erői a napról. ebböl hagyományt teremteni, és a későb
biekben is több napra széthúzni ezt az ingyenes programot.

Múzeumok Éjszakája

Június 23-úti — itnmár 2013 óta - ez évben Is csatlakoztunk az immár hagyományos or
szágos rendezvényhez, a Békési Galériáhan 18.00 órától 24.00 óráig vártuk az érdeklő
dőket. Igyekeztünk minden korosztálynak a megfelelő elfoglaltságokat megtervezni. A
gyerekek fonálhól színes madárkát, papírgyLingyből fűzött láncot vagy fonott karkötöt
készithettek. de kipróhálhatták ügyességükei (mübőrhől) pénztárca vagy telelontok ösz
szeállításáhan is. Színes fém tartódohozt miniázhattak dekupázs technikával (irányította
Szojka Petronella néprajzos muzeológus S Kocsor Julianna restaurátor). A már nem
gyerekek Is többféle foglalkozás közti I választhattak, érdeklődési köröktől függően: vá
laszthattak gyerekeknek szóló foglalkozást ‘vagy kirakózást (puzzle Jantyik Mátyás fes
tőmüvész. a múzeum névadójának képeivel. Ha érdekelte őket, foglalkoztató Füzetet is
kitökhettek cesoki )péu7jutalomért kölönhüző témákban (irányította S. Turcsányi Ildikó
régész-történész muzeológus). Felttöttek számára hangzó ppt-t készítettünk névadónk,
Jantyik Mátyás festőmüvész életmü’éről és a Békés-Tarhosi Énekiskoláról (a vetítési
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koordinálta Egri Tünde közmüvelödési munkatúrs. Tapasztdataink szerint a progra
Il]ot egyre többen látogatják helyi szinten Is. a küetkezö é’ekln szeretnénk erre az éj
szakára hel’,i hagyományt teremteni. minél áltozatosabh elÍoglaliságokal kínálni ai
ilyenkor múzeumunkba látogatóknak.

Nyári tábor

Július 23-27. között a Galéria adott otthont az ..Apúról flúnt anyáról leányra” ci
itten. Balog Gáhorné vezetésével taflott múzeumi nyári tábornak. atnelet a sokszinúség
jegyében hirdeltünk meg. Á résztveő 20 verek a természetes anyagok újrahasznosítá
sát tanulta meg. valamint a varás alapjaival ismerkedhettek. ahol e teékenységek alap
jainak elsajátításáhan a múzeum munkatársai segítették őket a héi folyamán. A táborban
részt Vevő gyermekek évről-évre visszatérnek hozzánk. immár eg é’tizede várják a
nyaranta megismétlődő programot.

A kiállítások és rendezvények résztvevőinek száma

(szakmai felügyeletet ellátó mindenkori minisztérium felé ées statisztikai adatszolgál
tatási kötelezettséggel, a lárogatólétszámhan a más intézmény, szervezet által a múte

umban rendezett programok résztvevöit is szerepeltetni kell)

Ingyenesen helépőkBelepojegvel -Telephelv - - eskagv rendezve- Osszesen
- vasarlok - -.

_____________________ _____________________

nyek latogatoi -—_____

Békési Galéria 1371 2603 3974

Nagyház 148 670 818

‘ Békési Iláz O 1210 1210

Niindösszesen: 1519 4483 6002

VI . Szaknni és társadalmi kapcsolatok

I. Továhbképzés. konferenciák

- Szojka Petronella néprajzos muzeológus június, augusztusban részt vett a Békési Ér
léktár soron kővetkező megbeszélésein. ahol a város. illet’.e az helyi értéktár bemutat
kozásának lehetőségeiről esett szó a szeptember 1-jén megtartott Békés Megyei Értéktár
Napra vonatkozóan.
- S. Turcsányi Ildikó régész-történész muzeológus és Szajha Petronella néprajzos
muzeológus szeptemberben, a XX. Békési Népi Építészeti Tanácskozás című konferen
cia első napjának előadásait hallgatták meg.
- S. ‘Furcsányi Ildikó régész-történész muzeológus és Szojka Petronella néprajzos
muzeológus október 19-én részt vettek a Békési Kalendárium átadó űnnepségén.
- Szojka Petronella néprajzos muzeológus Október. 27-28-án, Illetve november 23-24-
én részt Vett a Békés Megyei Népmüészeti Egyesület szervezésében megrendezésre ke
rülő népi jútszóház foglalkozás vezetői képzésen.
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2. Szakmai kapcsolatok

- S. Turcsánvi Ildikó régész-történész muzeológus június 21-éti részt veti a Szokola
Sándor zeneszerző levelciéséhőt inegjeletit köny hemutatőján. melynek kópan\agá
hoz a múzeum is hozzájárult
- A Békés Városi Janiy ik Mátyás Múzeum. mini iársrendezö rSzt veti a Békési Vá
rosvédö S Szépitő EgyesüLeucl S a Békés Városi Püski Sándor KönytárraI közösen
középiskolások száillLira szervezeti hekisniereti vetélkedőhen. mei}et ez évben kizáró
Ing online írtunk ki. A program-sorozaton a SZKIRG és a 0FF Békési Szakképző Is
kola diákjai vettek részt, a múzeum részéröl a vetélkedő előkészítője S. Turcsűnvi Il
dikó régész-történész muzeológus volt. A szervezők terve. hogy a várostürténeti ve
télkedő hagyománnyá váljon. ennek érdekében ezután is minden é%hen az aktuális leg
lhntosahb jubileum címével kívánjuk azt meghirdetni.
- Szakmai segítséget nyújtotwnk S kölcsönzéssel segítettük a Munkácsy Mihály Mú
zeum és a Békés Megyei Levéltár kiállitásait
- Részt vettünk a Békés Városi Püski Sándor Könyvtár által június 8-9 10-én rendezett
Ünnepi Könyvhéten
- Szojka Petronella néprajzos muzeológus a Kecskeméti Gábor Kulturális Központ
felkérésére január IS-án a Kápolnateremben megnyitotta a „20. századi menyegzöi ül
iözékei’ cimü kiállítást, a Békés Advent címmel szervezett adventi ünnepsorozat elsö
vasárnapján pedig a téli ünnepkör szokísaihóí, babonáibóL tartott ünnepi köszöntőt.
- S. Turcsányi Ildikó a múzeum vezetőjeként rendszeresen részt vesz a havonta sorra
kerülő bizottsági üléseken.

Társintézményekkel és társszervezetekkel folyamatos együttmüküdésünk során az
alábbi rendezvényeknek adtunk helyet a múzeumhoz tartozó létesítményekben:

Békési Galéria

- 03. 24. Ne[elejcs Kulturális és Hagyományörzö Közhasznú Egyesület; NeVe
lejes díj átadása

- 04. Ii. Békés Városi Püski Sándor Könyvtár által rendezett Városi szavalóver
seny 3-4. osztályosok számára

- 05. [5. KÉSZ békési szervezetének díjátadója
- 06. 20. BÉTAZEN ideje alatt a Kecskeméti Gábor Kulturális Központtal

együttműködésben a Békési Alapfokú Művészeti Iskola növendékeinek hang
versenye

- 06. 22. BÉTAZEN ideje alatt a Kecskeméti Gábor Kulturális Központtal
együttműködésben a Nemzetközi Vonós,enekari Tábor záróhangversenye

- 09. 07. Önkormányzat szervezésében Elszármazottak Találkozója Madzagfalvi
Napok keretében

- 09. 28. HIT Gyülekezet előadása
- II. 17. Békési Református Gyülekezet: Református Bál

‘I’újház
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- 05. 12. Neíelejcs Kulturális és Hag)ományörző Közhasznú EyesüIet: NeVe
lejes Vigalom

- 05. 21-én a Békési Német NcIn/etiséj!i Önkonriány,aL össiejöetele
- 05. 26-án Békési Múzeuinbarátok Köre szalonnasütése
— 06. 27—én Dobozi Önkt)rlllányiat tiszivi.elönapi programja
- 06. 29-én Nugyszénási Önkormányzat Lisztviselönapi programja
- 08. 1%-án a Német nemzetiségi Önkoriiányzai szervezésében II. Békési Nem

ze(i égi Nap
- 09. 22. NeFelejes Kulturális és I lagyományőrző Közhasznú Egyesület: Xl.

Tökmulat súg

3. Médiakapcsolatuk

- Jónak mondható a kapcsolatunk a helyi. városi média szereplőivel. így a Békési jság
című helyi lappal. a Békés Mátrix internetes honlappal. melyre közvetlen feltöltési lehe
tőségünk van, több rendezvényünket közvetítette a Békés Tv Is.
- S. Turcsányi Ildikó régész-történész muzeológus még 2014-ben felvette a kapcsolatot
a Budapest-Terézváms (VI. kerület) területén működő Kontaki Rádióval tFM 87,6),
mely Túrlatról-tárlatra című műsorában bemutatta intézményünket, azóta is folyamato
san elküldjük nekik híreinket. 2015-ben lett állandó partnerünk a Csaba Rádió és a Rá
dió I. melyeknek Szintén híreket szolgáltatunk.
- Szojka Petronella néprajzos muzeológus a múzeum Facehook oldalának folyamatos
karbantartását és frissítésőt végezte. népszerüsítve és hemutaiva intézményünk életét.
- Szojka Petronella néprajzos muzeológus az 55. Békési Tékúnak, A kicsiny ékszerdo
hoz Békés szívében című kiadvány megjelenésével kapcsolatban januárban 2 perces in
teijút adott a Kossuth Rádió „Egy hazáhan’ című műsorában, 20 perces interjút u Ma
gyar Televízió Szegedi Körzeti Stúdiója által készített Ecrantil Nostm című román nem
zetiségi műsorában és a gyulai székhelyű Foaia Roműneasca című román nyelvű újság
nak.
- Májusban két alkalommal került megszervezésre az az keiekasztalheszélgetés az Ön
kormányzati fenntartási intézmények bevonásával, amelynek témája az internet-
közösségi oldal aktivitása marketing szempontból, egy közös városi Facehook oldal
üzemeltetése .A találkozókon S. Turcsányi Ildikó régész-történész muzeológus és
Szojka Petronella néprajzos muzeológus vett részt.

VII. Pénzügyi adatok
(szakmai felügyeletet ellátó mindenkori minisztérium felé éves statisztikai adatszolgál
tatási kötelezettséggel)

Bevételek

Felügyeleti szentől kapott támogatás 25.201.0(X).- Ft

Működési bevételek 2.667.000.- Ft

-c’hboljeg vbc’rétcl 221.000.-Ii
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I ‘‚“ !tulliogt’ttii 2.300.000. —Ft

Kiadások
L- --

S,cnwiy, JutIalbnk 1) 109.000.- Ii

• Niunkaadőt trheIő járulékok 2.8i3.000.-

DoIo2ikhtdások
-

5260.000.- Ft

Békés. 2019. május 15
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