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Tisztelt Képviselő-testület!

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2020. első félévére vonatkozó
munkaterve szerint a Képviselő-testület a 2020. májusi ülésén tárgyalta volna meg a Békés
Városi Jantyik Mátyás Múzeum működéséről szóló beszámolót.

Sápiné Turcsányi Ildikó, a Békés Városi Jantyik Mátyás Múzeum igazgatója elkészítette a
Békés Városi Jantyik Mátyás Múzeum 2019. évi munkájáról szóló beszámolót, melyet
mellékelten terj esztünk a Tisztelt Képviselő-testület elé.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől az alábbi határozati javaslat elfogadását.

Határozati javaslat:

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Békés Városi Jantyik Mátyás
Múzeum 2019. évi munkájáról szóló beszámolót elfogadja.

Felelős: Kálmán Tibor polgármester

Határidő: intézkedésre azonnal

Békés, 2020. június 19.
Kálmán Tibor

‚
polgármester
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Joi ellenjegyző

Pénzügyi ellenjegyző



Békűs Városi ianiyik Mátyás Múzeum
5630 Bt5ké. Széchenyi túr 4.

Beszámoló
A Békés Városi Jantyik Mátyás Múzeum

2O19hen végzett munkájáról

L Bevezetés

A 2013. I. Lén életbe lépő. a muzeális intézrnénvekröl, a nyilvános könyvtári cilátásról és a

köz.inüvelődésrői szóló I 997. évi CXL. ürvény módosfulsáról 20 I 2. év I CLI I. Tő rvény a

iiizeáIis intézniény’ fogaInát, feladatait az alábbi akban határozía reg:

42 * ( I ) A múzeum a kulturális javak tudományosan rendszerezett gyűjterriényei böl álki

mUZeáliS intúZflén.. Y. a1eIy 4 kulturáljs jn’akzit ás a szeIIen’i kulwrális Örökség eieiei[ tu—
ik’lFfldfl\fl’, o1ok%egedeIini okt a e imeietaadtt ceti ti gujti rnegoi/i íeklnlgoiz

kutatja ás kiállítja. továbbá egyéb formákban közzé [eszi. Tvékenységéve1 elősegfti a ter

mészeti ‚ társadaiiTH, mövészet.i ‚ kulturális ás tudományos összefiiggések kutaásá(. inegátlá—

sét, nyomon követi azok jelenkori változásait és Í)I ytonos niüvelődésre ösztönöz.

(2) A múzeum feladata a működési engecié!yéhen iiwgha.t:ározott gyűjtököréhe tartozá

kulturális javak.

a) Tyőjte1T1nyT gondozása, ennek keretében azok

0(1) gyarapí(úsa.

cii) nyilvántartása,

tií) állonányvédelrne,

1;) tudontmnyo feldolgozása ás publ ikálása,

c) kizzdférhetövé tétele, ennek keretében

CV) állandó és időszaki kiállítások rendezése,

(:12) közmüvelödési és müzeumpedagógiai programok és kiadványok. hi ztosítása,

(..c) a kulturális javak ciigitalizálása,

cd) a kutatási tevékenység biztosítása.

A törvény 95/B. * (9) )On.ja megszh abja továbbá. hogy a muzeális intézmény az éves

munkatci \ et es es es munkajai ol io1o hez imololat J\ ujtcrnen\ lej jL\ztL%c. I gs ujkmens
feltárással ‚ kutatással ‚ nő.tárgy’védelenmei ‚ szolgáitatásal ‚ teinutatásai k.apeoiatos
szakmai mutatök. alapján készíti ci.

intézményönk 20 I 9—ben az alábbi páiyázatokat nyújtotta he:
.. NK\ Kolg\ujtcrncn%ek Kollcgiuinalioz Bujj huji zoLi ag eimu ki tilitas megiende

zésére és in.úzcumpcdagögiai programra beadott páiyáza tu nk 500,000—Ft—ot nyert ( ku—

rátor: Szojka Petronella népraj zos nruzeolögu.s)

\z LN1\1I aha! kint 20 I 9 C\ I itraszekhel\ muzturnok t tmog ttasa iia1 tzati a be iciott

terv alapjáii I .800.000,—Ft érték.ö minisztériumi támogatásban rész.esiiltönk. Az elnyert

összeg a Békés Városi Jantyik Ma‘tyás Mözeum állományvéclelmi fejlesztéseire fordít-

ható. A pályázatot ugyan Békés Város Önkormányzata nvúj thatta be, azonban annak
szakmai anyagát (niódszertan i összefogi aló, beszerezni kívánt alacsony hőkihocsátású
és mütárgyharát fényforrások . ahiakokra alkairriazni kívánt., rnüeniléki kívánalmak.nak



I3ékés \1árosi Jantyik N1átyús NI úzeum
5630 BtkYs. Siéchenyi tér 4.

________________________________________________________

rnegt’elelő fakeretes rovarhálók és texiiinktárba be.szerezn.. i kívánt tárolószekrény pa—

rarnétereinek beiiiuiUisa. fej lesztés várható társadain..i hatásai ‚‚ vaiani nt a részIete

ko1tLgxuLt e4 penLug\i uteIneLet a Beke’ V uoi iantik M tt\a% \IuiLurn munk t

[ársa (S Turcsányi Ildikó régésztörténész muzeológus) készítette cl.

Pa13 anti munkank tredmeni ekeppen igi 2O19ben 3W) 000 Ft-ot fm díthattunk

(megvalósítása átcsúszik 2020-ra) szakmai tevékenységünk finanszírozására, mely a

fennlai totol kapott kolt%egltk%uInkhcn foglalt 100 000 I t o %zaknlal koltsegi cte%t Ki

egészítve tette lehetővé a színvonalas múzeumi munkát

A Békés Városi Jantyik Nlátyás Nlűzeuin cz évhcn is igyckczc(t crcdménycscn cgyüttmú

ködni a VÚFOSI oktatási és kuIiráIis intéznényckkcl, több rgrLIiUtk csatiako7.. ott a

BÉTAZEN—hcz zcn.ci clöadás), \‘alainirH u N4adzagfa] vi Napckl’)oz (kiállítás). KiáJIíubaink

iijhan kuIonocn k1cILIkcdo \ ült i Iatoa[t’thaga az Bujj bup iold ag L tflU d,Lumpc—

dagőgiai foglalkozásokkal kísért tártautk. Folytattuk a városházi kiál lítások. rcndczését, I Ilct—

vc a N’ladzagfah’i Napok alkalmából „90 éve. 611 a..[‘csuipaIota a békési fötércn címinci ajubi—

kiló épülctct mutattuk hc sok—sok képcn cgy kischh idszaki kiállítás kcrcébcn a Kulturális

Központ aulájában.

A Városi t.ársin[ézményckkci. clvii szcrvczctckkci. cgyházakkal köi... Lkcn hb igen jclcntős

kulturális rcndcz\’ényt valósftottunk m.cg:
— Nefcicjcs Kulturális ás .Hagvományőrzó Közhasznú EgycsLÍictLct: május I I -án cfc—

lcjcs Vigalom, március 30-án Ncfclcjcs díj átadása a. [3ákési Galériában.
- KÉSZ békési szcrvczctévcl: május 28-án K.ÉSZ-[)íjáladó a Bákás.I Cialáriáhan
- BÉI’;\ZEN ideje alatt a Kcc..skcmétí Gábor K..ulturális Központtal cgyüttni.üködéshcn

j úriius 2 1 —én Ncmzctközi \7onószcnckari Tábor zárőhan..g’vcrscii. yc. a Báká.s i Cialériá—

bru.

11 Személyi, szervezeti helyzet

A 20 I 7 clcjén %égrchajtott létszámcsö.k.kcntés után a részünkrc biztosított 4,5 inunkaválla—

Kb státusz kibasználásá\al 2 fö tcljcs munkaidös ás 5 fö részmunkaidős (2 fő teljes ás 2 [Ő

részmunkaidŐs szakalkaimazott ás 3 [Ő részmunkaidŐs (izcrnvitc Ii alkalmatott) dolgozŐ látja

cl a [eladatokaL Szakmai [ciadatainkat a lcbctŐ lcgjohhan igyck.szünk tcljcsítcni. bár csak a

tÖrvényi eloírás szcrin[i minimálisan kÖtclczŐ látszánunai rcndclk:cz.ünk. A tétszárricsÖkkentés

kÖvctkczménycként ideiglcncscn (anyagilag jobb idŐkrc várvu) szüncteltctni kényszerülünk a

Tájhá.z nyit sta tartását, tchát annak lálogatása ncrri Icgt)ld)tt. az oda szcrVczctt \rárosi rcndcz—

vényck, programok [cl (igyclctét csak munkatársaí nk munkájának honyol u It útszcrVczésévcl

tudjuk megoldani.

Régész—tÖrténész fŐmuzeolŐgusunk munkakÖrénck megfelelŐen fclügyc1w ás gd)ndd)zta a

‘vezetese alatt aliŐ régészeti ás tÖrténeti gyüjteményeker. gyujt()—, ny’i I s’ániartŐ ás tudlolnányos

k.utatd5munkiit végzett.. kiál lításokat rendezett.. műzeu mpedagágiai foglalkozásokat ás múzcu

mi (5rákat vezetett:. elŐadásokat tar[d)tL publikált. Beosztása szerínt igazgatókánt szerVezte a

múzeum kiállítási tevékenységét . irányította es ellenárizte a kÖltségVetési munkát, koordináha

Ll múzeum kÖzmüvelŐdési programjai t

‘l



Békés Városi Jantyik Mátyás Múzeum
5630 Békés, Széchenyi tér 4.

Ndprajzos muzeológusunk feltigyelte és gondozta a vezetése alatt álló néprajzi gyűjte
mnyt. gyűjtő-. nyilvántartó és tudományos kutatómunkát végzett. kiállításokat rendezett,
müzeumpedagógiai foglalkozásokat vezetett, publikÁlt.

Részmunkaidős restaurtorunk ellenőrizte és biztosította a gyüjteményi anyag megfelelő
állapotát kiállításokra előkészítette, ha kellett, rendbe tette és restaurűlta a tárgyakat

Közönségkapcsolati munkatársunk az igazgatóval együtt szervezte a múzeum közművelő
dési, múzeumpedagógiai munkáját, irányította a kiállítások létrehozását, ellátta a költségvetési
munka körüli nyilvántartási teendőket.

Három, működési engedéllyel rendelkező kiáflítóhelyünk üzemviteli munkáit 1 rőszmun
kaidős takarítónő és 2 részmunkaidős teremőr látta cl, ezzel csupán a törvény által előírt mi
nimális nyitva tartást tudtuk biztosítani. illetve a Tájbáz nyitva tartását ideiglenesen szünetel-
tetni vagyunk kénytelenek.

Három alkalommal tartottunk összmunkatársi értekezlétet, egyébként a szakmai feladato
lan, napi-heti rendszerességgel beszéltük meg.

m. Gyíijteményi munka

1. Gyűjteménygyarapítás

Néprajz: Ez évben összesen 210 db vegyes tárgy került az intézményhez ajándékozás
útján.

2. Nyilvántartás

Néprajz: 9 db néprajzi tárgy és 57 db fotó leltározása történt meg, az eddig csak a gya
rapodási naplóba bekerült leltározatlan néprajzi- és fotóanyagból.
Szojka Petronella néprajzos muzeológus folytatta a Néprajzi Gyűjtemény ha
gyományos nyilvántartó eszközének, a leltárkönyveknek múzeumi irányelvek
szerint a tavalyi év során elkezdett digitalizálását, amelynek segítségével átlát-
hatóbb, hozzáférhctőbb, gyorsabban kereshető számítógépes nyilvántartási
rendszerjöhet létre.
Kocsor Jullanna restaurátor az lskolamesteri Lakásban kiállított, a múzeum
Néprajzi és Helytörténeti Gy(jteményébe tartozó, illetve a Nagyház padlásrak
tárában őrzött, az ez évi kiállításba kerülő tárgyakról fotót készített. Ezek visz-
szaazonosításának köszönhetően Szojka PetroneHa néprajzos muzeológus
pontositotta a leltárkönyvi leírásokat (p1. a tárgyakon található feliratokat, a
tárgy állapotára és leírására vonatkozó megjegyzéseket).

Fotótár 57 db, Márton László által készített fotó került beleltározásra Szojka Petro.
nella néprajzos muzeológus).

3. Gyűjteményrendezés. revízió. kölcsönzés

- Szojka Petronella néprajzos muzeológus és Kocsor Jullanna restaurátor munkater
vük szerint 2019. júliusától decemberig folytatták az Iskolamesteri lakásban lévő állan
dó néprajzi és helytörténeti kiállítás revízióját. 70 db néprajzi tárgy és 86 db helytörté
neti tárgy visszaellenőrzése, fotózása történt meg. A tárgyak fizikai rendezésére, rend-

3



Béké.s \‘árosí Jantyik N4hyk MúzewT
5h3() BkS. Sié:chenvi tér 4.

_________________________

be(éteiére és a leltári ad.atrögzítésre is sor került. Az Iskolamesreri lakásban kiállított. de

a viúzeum Néprajzi és Fieiytdrténeti Gyűjteményének leltárkönyveihen nem található

t ug\ tK it ajat g\uJtemn\1 tfl\ igunktl elkulonitettek Úok \ tiael1enotnáe

IeitárO7.ása toiyanatban. van.. A kiál lított tárgyakról töhh esetben hiányzó leltári SZÚ1t

kat a l)eazoflÜ‘ítást kóvetóen a tárgyakon pótoltuk.
. 20 I 0. augusztusában elindult a Tájh.ái. teljes renoválása, ezért az előtte lévö hónaplxtn

Szojka Petronella flépraZoS muzeológus ás Kocsor JuHanna restaurátor ninkatárs ás
ket kisegito munka(tu> segiÉscgetl ai addgt i i tk’.ieiucn heLsomagolt taig k ti t.1
szállították a NagyháLba. ahol feIületkezelésen ás ál Iagrnegóváson esnek rajti át.
.. Szojka Petronella náprajzos muzeológus Bákás Város Önkormányzatának kárásáre a

szep(emher 7án megrendezésre került Bákás Megyei Értáknapon. a Bákási Helyi Énák

t M hemutatkoio kiallitasahoz k pcsoIodo neprajzi in\ i.unkat osszeg ujtotte s i tlIi
tásra elókászítette., vaianint a helyszínen berendezte. A kiállítás vágán a tárgyakat visz—

szazái lításra előkászíeíte.
.. Tóhb alkalomniai kiállítási instal táció kólcsönzásável segítetwk a Bákás Városi Kees—
komód Gábor Kulturális. Sport ás’ íurisztikai Kózpont itink.iját
- Gy’űjtemány’i anyagot kölcsónöztünk a N’legyei Leváltár kiállításához

5,

- Kocsor julianna restaurátor I 5 dh törtáneti, 6Y db kápzómüvászeti ás’ 353 d1 náprajz.i
tárgy tisztítását, 2 db törtáneti ás I 93 dh náprajzi tárgy’ konzerválását vágezte cl. Októ

her eleján a kisegítő munkatársak segítságável elvágezte a múzeumi raktárul szolgáló
Nagyház padlásszint portalanítását.

1’ Békés Városi Jantyik Mátyás Múzeumban nyilvántartott gyüjteményi anyag

(szakrLd felügyeletet cl látó niindenkori rninisztáriurn fele’ áves statisztikai adatszolgáltatási

kötelezettsággel)

‘‘‘“ ‘ ‘ ‘

I_________

Helytörtánet 200() dh

Numizmatika (le. zárt gyüjtenány) I 17$ d1

Náprajz 5081 db

Kápzóművászet (lezárt gyújtemány) 2 I 6 dh

gyüjteinán )
t 45 db

Eredeti. forrásártákü törtáneti ciokwT1entun) I 9536 db

Eredeti. lbrrásártákű archív fotó I I W 7 db

z\dattári fotó I 406 db

A(Iattári dokumentációs egys‘ ág 357 dh

Könyvtári gyűjtemány ‘ 3652 Űb

4



Bekt Vírti iantyik .NIMwis Múzeum

563(.) Békés. Szécheuyi túr 4.

IV Tudományos tevékenység

jssi.ek)g1aiók, tanul rnányok, egyéb

S MfeILflt kiehb 1rntrette1Jt\Lto ir tk

s* Turcsányi Ildikó régét-töi1énész rnuzeologus:

— Regi titkok tudoj L tu1tunk oi IIOJL t riieur In Bekei ]\ ig K ilend u iu i

2020. 9O I 00. Oi(bi

Szqj ki Petronella néprajzos muzeológus:

„Véres incidens a békési vsárhan” In: Békési tjá Kalendáriunia 2020. 49. oldal

. Kiállítási tor2atókönvv

S. Turcsányi Ildikó régésztörténész imizeológu s:

- „9() \‘C éli a Postapalota a békési főtéren” (4 oldal) ‘eTa(Izagfalvi apok, Kulturális

Központ. aulája
Jjjjé, a Ligetben nagyszerű! e. kiáIIí[áboz (9 oldal,). \‘árosbáza emeleti folyosója.

nyílt november 2$án

Szqj.ka Petronella néprajzos muzeológus:

- A ‚\‘allási élet Békésen című idöszaki néprajzi kiállításhoz kapcsolódóan (9 oldal L
N’legnyílt.: i Polgárniesteri Hivatal ciucleti folyosóján április 26án.

_

„Bújj. bújj zöld ág*% cínű idöszaki néprajzi kiállításboz kapcsolódóan ( I 4. oldal)
N’legnyílt.: a Békési Galéria kistermében szeptember 6n

. Páivázatírás

S. Turcsányi Ildikó régésztör(énész muzeológus:

Az EN’1N41 által kiírt 2019. évi Járásszékhely múzeumok támogatása pályázatra beadott
terv alapján I $OOOOO,-F7t vissza nem térítendó támogatást kapt.un..k áll on:ányvédelmi

fej lesztések.re. A pályázatot ugyan Fiékés Város ()nkori’nán yzat a nyújthatta he. azon
han annak szakiai i odoklását ( iódszertan i ósszefogialó, .. ósszetoglaló beiTul—

tatásri, rnódszertana, fejlesztés várbato társa(lal iTű batásai )‚ valauiint a fe la(latOkra és
költsdgnerne.kre lebontott részletes költségvetést és péuzügyi ütemezést a Békés Vá

rosi iantyik N’látyás N’Iűzeum munkatársa készítette cl.

Szojka Petronella néprajzos muzeológus:

- A %%BUjj liújj zöld ág’. avagy hogyan készült a híres békési kosár című idószaki nép—

rajzi kiállítás pénzügyi támogatása céljából elkészítette a Nem,eti Kuiturálb Alap

lK()/g\ ujteinen\ek Kollegiuina inuzcuini idosz iki kt illit isokra s un ttkozo pal\ izat i—

hoz. a dokunentációkat ( rúzeu ipedagóz ia.i prograniterv, látogató i. körül j árás, rész... le—

[es költségvetés. sh.). A henyójtott pályázat pozitís elhírálásban részesült. 50()000 Ft
vissza nem térítendő támogatásban részesli I tünk.

9



Bké Vún)sí Jantyik N látyás N4úLcum
5630 Békés. Szt5clienvi ttr 4.

___________________

Egváh

— Szojka Petronella néprajzos mui:..cológus a !‘Jéprajzi..Ntűzeuin országos íethí\!ására e1

kcittctte a Beke \ arui Jtnt ik \lai (1% Níuituinn ik i Nepi ijz a koig ujtemen

t)tDfl” cfrnü intézinénvj beszárno1ójit a I 9882() I 8 közötti idöszakáról, tOt(5k.kiI iiiuszt
VálVa. ( I 3 oldal)

Lkutatószolgúlat

— Ív1úzeuniunk. niunkatársai ebben az évben Is több egyetemi szakdolgozat írásLihoi.. ad

tak. cgítséget.

N4ájusban CsanádiSziksLay Györgyi építészmérnök hal Igató iőszére nyújtottunk se

gítséget. a békési lskolamesterí Lakás fel mérS.éIe

Jű1jLI5hifl Győriné Csikós Erika, rákéciifalvai lakos, a békési nagys/.. üki által iiMéz.

iriényünknek adományozott tárgyakat és fényképeket kereste csalúdfakutatás céljából.

%T Közmüvelődési és közönségkapcsolati tevékenység

2. Kiállítások

Idöszaki kiállfiás:

Békési (ialéda - Kisterem

áthúzódó 2Ol$ról: „A hídverő — I 50 éve született Veress Endre történetír(5*%

címó történeti kiál lítás. k.urátor S ?[uresányi Ildikó régésziörténész muzeoIó

gus
- ‚.N4esterségtól iiiűvé’..«zetig” - ianáky Viktor keramikusművész en..le:.k.kiáilítása,

nyílt 20 1.9. tTUjU5 10—én, ren(lez(:e és negnvitotta \1án Haj nalka, a N’iunkáesy’

N’lihály múZeum niúvészettörténésze.
— Bújj, bújj zöld ág Ciflfl1el néprajti kiállítás a békési kosárlonásról, nyílt

20 I 9. szeptember 6—án ‚ kurátor Szjka Petronella. népraj zos muzeológus.

megnyitotta ár. Pap István, a Békés Megye Népmüvészetéért Alapftvány duó

ke

BékésiGaléria-.Nagytere.m

— áthúzódó 20i8—ról: ‚3() éves a FAN’iN’1E’ című k.épzóiniívé.s Leli kiállítás, kurá—

tor Vén [-lajnalka, a Niunkácsy Ni.iháíy múzeum nuávészettörténésze
— „J\ teriuészet liuIlániiiosszán.’ cíirirncl Cirin lgor totókiállítása, nyílt 20 I 9, ápri—

lis 12-én
-

*Lá csodát! - bemutatkozik egy’ békési magángyűjteniény cínid képzómuivé—

szeti kiáliítiks. rendezte és inegny’itoUa Ván 1-lajnalka. a .Nlunkácsy .N’lihály iTal-

zeurn rnüvészettörténésze
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_________________________________________________________________________

Kihelyezett. .kiá11ítsok

Polgármesteri FiivatLil

út.hLiLő(Ió 20 I $róI: ‚. I 848. le csi1Iag! címmel történeti témájú kiá11ítús kurá
tor S Turcsányi Ildikó régész-kirténész inuzeologus

— VatIási élet a I 9. századi Békésen címmel néprajzi kiállítás, rendezte és
megnyitotta Szojka Petronella néprajzos muzeológus 20 I 9. április 25-én

— !ie i Ligetben n igzew Limmel toiteneti ki ilia zendene e’ meanu
tOtta S» Turcsányi Ildikó régé: z-történész muzeológus 20 Í 9. no\’embcr 28—án

Kiiltiirál i

— »o éve éli a POSt4JaIOiúU i hékési főtéren cfnunel — Niadzagfalvi Napok. ren—
dezte S Turcsányi Ildikó régész-történész muzeológus

A kiállítások szervezésével kapcsolatos tecnóókct, amelyekhez igyekeztünk

inethíVókat, plakátokat i s készíttei:ni . S *rurcsáflyi I Idikó régész-történész muieoiógus
é Egri Tünde közniüvelődési niunkatárs látta cl, a technikai kivitelezést (bontás. ren
dezés, esetenként anyagváIogatá, záilítához csomagolás. stb. ) Egri Tünde végezte a
ruázeurit szakalkairnazottaival ás üzeniviieli aIka1nrizottaivaI közösen.
A kiállításokról, megnyitókról és egyéb közmtívelódési esetnényekről az adattár száná
ra Ivtóclokutnentációi készítettünk.

3 . ‘4jeumpedagógiai foglalkozások

- Jónius 2 I -én, a Szegedi Kis István Református Általános Iskola napközis tábor részt-
vevöinek tárlatvezetést tartottunk a Nagyház é a Tájház ál landó kiáll ításairól, valanunt
a lájház udvarán kéznüves foglalkozással zártuk a tuúzeutni látogatást. A foglalkozá—
son 33 fó vett részt.
- Október 3-4-n a Békés Városi Püski Sándor Könyvtár gverekkönyvtár részlegében a

l)ai)ír1nás rejtelineivel ismertettük meg az iskolásokat . A fogl alkozás végére mindenki
elkészítette a saját cc ruzatartóját. A foglalkozáson I 8 fó vett részt.
— November 4. a Határtalan program keretében Békésre látogattak az újvidéki József Át-
tiki Általános iskola diákjai és kísérótanátjaik. Á ‚Bájj, bújj zöld ág cfmü kidilításhoz
kapcsoiöclóan Szqjka Petronella néprajzos inuzeológus. a ki ál lítás kit rátora interaktív
táriatvezetést és kézműves foglalkozást tartott, ahol ini [ulenk i elkészíthette a saját kis
kosarát. Á foglalkozáson 37 05 vett részt
— December 2—6. között a „Bűjj. bújj zöld’ cítnó néprajzi idöszaki kíállításhoz kapcsoló—
dóan in(ízeuinpedagógiai foglalkozásokat tartott Szojka Petronella néprajzos inuzeoló—
gus a kiállítás kurátora a inúzeuini doltozók közreníiködésével óvoda csoportok ré—
szére. Á gyermekeknek tartott tárlatvezetésem közben interaktív közelséghe kerülhettek
a kiállított tárgyakkal. Niegismerkedtek a füzfélékkel. a megnntnkáiási teclmik:ákkai,

negtanulták a kas részeit, kipróbálhatták a fonott székeket, illetve a táriat közös bejárást
követően a múzeumpedagógiai sarokban közösen „napocskút’. a kosárfenék sz: imboli
kus részét is elkészíthették. Nemestik lielyi oktatási intézinények látogattak cl a kiállítás
helyszínére. hanem Muronyhól is érkeztek gyerekek. összesen I 10 fó vett részt a meg-
liirdetett foglalkozáson.
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4 Előadások

Szijka Petronella néprajzos IuzeoI(5gus iúzcurandragógi ai előadás tartott január
24—án (:seédsc)r50k. — csolédköny’vek cínirrwl a Békés Városi Pűski Sándor Könyvtáiá
Ixui, a havonta iuegtartou (saiácihikutat.ő szakkőrön.

Szojka Petronella néprajzos muzeolögus október I 8n előadást tartott atsós iskolárn
soknak a bek.ésj rrizek..asok életéről ős inunkasságukröl a NYIIX)K Generációk közötti
tUdásátadíIs program keretében a Békés Városi Kecskeréti (3 ábor KulturálE, Sport és
Turisztikai Központban.

.En’őh

N’Iűzcumok jszakája

Június 22én — immár 20 I 3 óta cv. évben is csatlakoztunk az immár bagyományts or
szagos rendezvényhez, a Békési (iaiériáhan 18.00 órától 24.ü() öriig vártuk az érdeklő-
döket. Igyek.eztönk minden korosztálynak a megfelelő elfoglaltságokat megtervezni. A
gyerekek minden évben más és más kézmőves technikával ismerkedhetnek meg a fog-
lalkozáson. Ebben az évben m.écsestanökat készítbettek különböző méretű. hefőttesüve
gekbol deLoupagL (zalet i i igtzLh) teLbnlka\ il s g3 1t.teel alamínt ug\essLgI
játékokkan vebettek rész.t ( irányította. Szojka Petronella néprajzos muz.eolögus ás
Kocsor 3 ulianna restaurátor). A már nem gyerekek i s többféle 1ogialk.oi... ás közli I vá—
lasztbattak. érdeklődés.i.köröktől függően : váil asztbattak gyerekeknek szőlő foglalkozást
vagy ha érdekelte őket, foglalkoztatö föz.ete.t is kitöltbettek (csoki )pánzjutaiomárt kit—
lönhözö témákban (irányította S riurcsán%i Ildikó régész-történész muzeolögus L Fel-
nottek. filmvetítést láthattak návadónk. Jantyik N1átyás festömüvész életnűvéről ás a
békési mözeurri történetéről, i lletve minden látogató megnézbette ki áll ításain.kat (a veti—
tást koordinálta Egri Tünde köznőveiödési munkatárs). Tapasztalataink szerint a prog—
ramot egyre kibbe. n látogatják helyi szinten. is, a következő években szeretnénk erre az
éjszakára helyi hagyományt teremteni. minél változatosabb elír glaltsúgokat kínálni az
i I venkor triúzeurnunkba I átotzatőknak..

Nyári tábor

Július 22-26. között a Galéria adott otthont az. „Előttünk az élet — terniészetből mű
vészet” címen . Balog (]áborné vezetésével tartott r[izeu ii nyári tábornak, amelyet a
hagyolriányárzés jegyében hirdettönk meg. A résztvevÉí 20 gyerek a természetes anya-
gok űj rabasznosítását tanulta meg. valanint a terniés etisinerette1 ás a népi ki smestersá
gekkel is összefüggő kreatív manuális tevekányságeket sajátíthattak cl a gyerekek, korra
ás nemre való tekintet nélkül. természetesen figyelembe véve a mai kor gyerekeinek
igtn\ett A texekenxegtk tI iplalnak rI ij itita than a muzeum munkat u’ n segltetlLk
őket a hát folyatián. Az érettségi letáteláhez megkövetelt önkéntes munkával a békési
ilietőságü, a hé.kásesabai BSZC Szácheny i htván Két Tan ítási Nyelvű Közgazdasági
Szakgimnáziutnáhan tanulő iiyás Liii is segítette munkánkat. ( NI inden cvhen van olyan
békési illetőségű, Békésen vagy Bákásesahán tanuk5 közápiskolás, akt önkéntes munká
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vai vesz részt 3 múzeum. munkájábanj A taborban részt vevő 2yermekck vrőI—évre
visszattrnek hozzánk. immár egy évtize(ic várják a nyaranta ineg.isinét:Iődö prraLnot

A kiállítások és rendezvények résztvevőinek száma

(:zak.rai f.. cliigy’clctct ellató inin.denkori íninisz.tériu IT felé eves statisztikai adah2oIgá1—
tatás.i.kötelezettséggel, a iátogatólétszúmbari a más intézniény. szervezet által a niúze
umI)at rendezett programok. rsztvevót is szcreJ)eitetni kel])

- ‘, Ingyenesen helépők
Belepojegvet ‘

[elephel% 1 es/ag rendeie Ossitstn
%asailoh ‚

nyek_latogatoi
Békési Galéria 1. 3? I 2603 3974

tigyhá; 148 670 818

Békési Ház O 1210 12t()

Mindösszesen : 15 I 9 4483 6002

Xii Szakmai és társadalmi kapcsolatok

1 ‚ .Továbbképzés, konferenciák

- Szojka Petronella néprajzos muzeológus január I 2- I 3 és 23-24.. február 2324.. mér-
t:ius 9— I O és 23—24. valamint április I 3- 13 között részt vefl a Bék.é Nlegyei .Népniűvé

szeti Egyesület szervezésében nwgrendezésre kerülő népi j útszóház foglalkozás vezetői
képzésen.
- S, Turcsányi Ildikó régész.-tőrténész muzeo[őgus. Szojka Petronella néprajzo...s mu
zeolőgus és Egri Tünde közmővelödési munkatárs április 4—én résn vettek a .Niiunk.áesy
\11h11\ Niuzeum sz ikin u muhLl\g\ kot1 it in unit Rndhag\o mocion a mciohutnu
muzeél is g:yőjteményben tartottak.
- s Turcsányi Ildikó régész-történész rnuzeo1őgus és Szojka Petronella néprajzos
muzeolőgus részt vett április 26-án az I 9 I 9-es békési román vérengzésról rendezett cm-
lékkonferencián és megemlékezésen.
- Szjka Petronella néprajzos nmzeologus júniusban és júliusban részt vett a Békési
Érte:ktár soron kvetkcz.ö meghe.szélései n, ahol a város. illetve az. helyi érté.kt bemu
tatkozáának lehetőségeiről esett sző a szeptember 7-jén megtartott Békés Megyei Ér-
téktér Napra voiitkozőan. \‘alarnint az. utébbi alkalonunai felterjesztette helyi éték.nek.
a múzeum főkötőgyűjteinényét is. A résztvevők megszavazták az előterjesztést.
- Szojka Petronella néprajzo.s muzeolőgus részt vett a jőlius I 2-én. az. I 849—es román—
magyar megbékélési terv éví’ordul.őjának emlékére Szegeden rendezett konferencián..
va1anint előadást tartott a XIX. s.ázadi békési románok életéről.
- S, Tu.rcsányi Ildikó régész-térténész muz.coiőgos és Sz.kjka Petronella néprajzos
muzeológus oktőbcr 4—én rész t vettek a Békési Kalendárium títadő (inncpségén.
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2. Szakmai kapcsolatuk

Szakmai segítséget nvúj[uttunk és kölcsönzéssel segítettük a N’lunkácsy Mihály X1

zeum és a Btkés N’legyci [cvéitái’ kiállításait

R.é szt vettünk a Békés Városi Püski Sándor Könyvtár által június I 3 l4én rendczctt

Ünncpi Könyvhéten
Szakmai kapcsolataink révén október folyamán segítséget nyújtuttun.k a készülő

2(.)20-Lcs varusí naptár szánára. lémája Küztünk élnek — Békési képzöművé—

szek’

s* rilcji)yj Ildikó a müzeum vezetőjeként rendszeresen részt vesz a havonta sorra

kerülő bizottsági üléseken.

Társintézinénye.kkel és társs/ervezetckkcl folyamatos egvüttmúköclésünk során az

alábbi renclezvényeknek adtunk hel yet a názeurnhuz. t artuző léesítmények ben:

Békési Galéria

— 03. 30. Nefelejc Kulturális és Hagyumányőrző Küzhasznü Egesüiet: eíe

lejes díj átadása

05. 28. KÉSZ békési szervezetének díjátadőja

06. 2 I . BÉTAZLN ideje aat[ a Kecskeméti Gábor Kulturális Központtal

együttműködésben a Nemzetközi Vunószenekari ‘Tábor zarőliangversenye

09. 06. Önkurmányv.. aL szervezésében terítési verseny a Aadzagfalvi Napok ke

retéhen
I 2. I 9. Fiékés Drén Kft. társas összejővetele

Tájház

04. 27. Nefeiejcs Kulwrál is és Ilagyumányőrző Közhasznú Egyesület:

Pirusláhas Dínurndári.urn
- 05. I i . Nefelejes Kulturális és Fiagyumányőrző Közhasznú EgyesüleL 1efe-

lejes \1igaium
20 I 9 nyjrátt5l a Tájbázun dl lagmegővási nunkák folytak, azóLi nen látugatha

tő

3 k4itkapesolatuk

- Jőnak mundhatő a kapcsolatunk a helyi. városi média 5, ereplőivel. így a Békési Újság.

című lielyi Iappai a Békés N‘Iátrix internetes honlappal. melyre közvetlen feltöltési 1ehe.

tőségünk van. több rendezvényünket közvetítette a Békés Tv is.
.. s_ Turcsányi Ildikó régésztörténész muzeulőgus még 2014ben felvette a kapcsolatot

a .Budapest—lerézvárus ( V I. kerület ) terü letén iüködő Kuntakt Rád.iővai (FNI. 87,6).

mciv Tárlatről—táil atra című műsorában benutatta i ntéztnényünket. azóta is fuIvanatu—

san elküldjük nekik liíreinke.t. 201 5-ben lett állandó tartnerünk a Csaba Rádiő és a Rá-

diő I ‚ melyeknek szintén híreket szulgáltatunk.
- Szojka Petronella néprajzos muzeológus a müzeuin Faeebuuk ul (lalának fe I yatnatus

karhantartását és írissítését végezte, népszerüsít ve és heniutaLva intézményünk életét.
.. [)eeemher I 3—n elinduh a \vw\v,jantyikmatyasinuzeurn,hu Ol(lal. ahva feltültésre ke—

riilt az eliü1t 5 dv kiállításainak és inúzeunpedagógiai íuglalkuzasanak anyagt. Fo—
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lyainatosan íeiWltésre kerülnek a küIönNiző szak.ágak túrgyl’otői is. hogy a külső kua—
tok munkajat cialtal i’ cgir[itik EcIdii ÍeIwIton \iakagak 1 I\tortenctl t u g Into

27 I db. néprajzi tárgytotó: t 375 (Ib. nuirűznitikai tárgyfo[ó: 244 dh

VIL Pénzügyi adatok
(szakniai feliigyeleiei ellátó iindenkori rinisztériur felé éves tatiszti.kai adaiszoígál—
tatási kötelezettséggel)

Bevételek

Felügyeleti szervtől kapott támogatás Í8. 17.000,- Ft

N’léiködési bevételek 2472 .(.)OO- Ft

-ebből jegvbetéic/ 28. 000, -Fi

-C/)i2()/ IItU.ZeiItfl2t?(hLgOgiaiJ()g/(i1kOZ%iSí)k .144. 000. -Ft

-ebből f)Q1VáJ(iti t(iíJlOglt(íS 2$OQOOO, -Fi

Kiadások

Személyi juttatások 1 5496A)t)0— Ft

Mimk.aadót terhelö járulékok 2764tK)O- Ft

Dologi kiadások 8O34t)OO- Ft

Békés, 2020. május 28.

‚

: : Sápiné Turcsánvi llWkö
„ ‘ iúieuiiiigazgató
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