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Előterjesztés Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán és Szociális
Bizottsága 2023. január 24-i ülésére

Sorszám: Tárgy.

H13
A Nefelejcs Békési
Kulturális és
Hagyományőrző
Közhasznú Eyesü1et
tájékoztatója 2022. évi

:N3J/1.
tevékenységéről

Döntéshozatal módja.

Egyszerű többség

Tárgyalás módja. Előkészítette:

Nyílt ülés Balog Gáborné elnök, Nefelejcs Békési
Kulturális és Hagyományőrző Közhasznú
Egyesület

Tisztelt Bizottság!

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán és Szociális Bizottsága a 2023.
évi I. féléves munkaterve szerint napirendjére tűzte a Nefelejcs Békési Kulturális és
Hagyományőrző Közhasznú Egyesület 2022. évi tevékenységéről szóló tájékoztató tárgyalását.
Balog Gáborné elnök eleget téve a felkérésnek, megküldte az általa készített tájékoztatót,
amelyet j elen előterjesztéshez mellékeltünk.

Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy a tájékoztatót szíveskedjen megtárgyalni és az alábbi
határozati javaslatot elfogadni.

Határozati javaslat:

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán és Szociális Bizottsága a
Nefelejcs Békési Kulturális és Hagyományőrző Közhasznú Egyesület által készített, az
Egyesület 2022. évi tevékenységéről szóló tájékoztatót a határozat melléklete szerinti
tartalommal tudomásul veszi.

Határidő: intézkedésre azonnal
Felelős: Mucsi András bizottsági elnök

Békés, 2023. január 19. „í’
Mucsi András

bizottsági elnök



BESZÁMOLÓ

A

NEFELEJCS BÉKÉSI

KULTURÁLIS ÉS HAGYOMÁNYŐRZŐ EGYESÜLET

2022. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

Szervezet címe: 5630 Békés, Szegedi Károly utca 3.
Bírósági nyilvántartási szám; 2580
Képviselő neve: Balog Gáborné elnök
E-mail: infobekesinefelejcs.hu
Honlap: www.bekesinefelejcs.hu
Közösségi oldal: www.facebook.com/bekesinefelejcs
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A Nefelejes Békési Kulturális ás Hagyományőrző Egyesületet a helyi kulturális élet színesítése

érdekében hívtuk életre 2006-ban. Célunk kulturális örökségünk védelme, megismertetése; ha

gyományőrző programok rendezése; kiállítások szervezése; közös programok megvalósítása

más szervezetekkel. Az egyesület tagságát a kultúra ügye iránt elkötelezett magánszemélyek,

köztük kézművesek és pedagógusok alkotják. Szervezetünk ebben az évben— egyhangúlag —

újra elnökének választotta Balog Gábomé textilművest, alelnököknek Dávidné Gyarmati Zsu

zsanna pedagógust, népi iparművészt, valamint Oláh Ibolya óvodapedagógust.

Célunk a magyar, ezen belül a békési néphagyományokból építkező tradíciók és kultúra meg-

őrzése, népszerűsítése; hagyományőrző és kulturális rendezvények szervezése; a népszokások

és mesterségek ismeretének fenntartása és minél szélesebb körben történő terjesztése; ezzel

összefüggő, igényes, mégis szórakoztató rendezvények tartása. Régi hagyományokat elevení

tünk 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 nagy-

gyá lehet tenni.

2022 március, Nefelejcs Díj

Az díjátadó ünnepséget 2022. március 19-én tartotta az egyesület a Békési Galériában, melyet

Dankó Béla országgyűlési képviselő nyitott meg. 2009 óta azon személyek részesülnek az elis

merésben, akik az egyesület alapszabályában meghatározott célok mentén, Békés oktatás- és

nevelésügyében, valamint kulturális életében kimagasló, példamutató tevékenységet végeznek.

A díjat hölgyek esetében egy nefelejcs virágmotívummal ellátott aranymedál, míg urak eseté

ben egy zsinóros mellény szimbolizálja, amely mellé a díjazottak díszoklevelet kapnak. Az

egyesület titkos szavazással választja meg a díjazottakat.

Nefelejcs Díjban részesült:

Lipiákné Szabó Zsóta: A közel 40 éves óvodapedagógusi pályán eltöltött idő alatt munkáját

mindig a gyermeki személyiség tisztelete, elfogadásajellemezte. Ugyanakkor mindig tudatosan

és következetesen képviselte az óvoda, a gyermekek érdekeit és a szakma presztízsét. A Békési

Kistérségi Óvoda és Bölcsőde nevelőtestületének kiemelkedő, meghatározó tagja. A pályakez

dőket legjobb tudása szerint mentorálja. Hivatását mindig példaértékűen, maximális odaadással

gyakorolta. Szeretettel, odaadással gondozza, neveli, tanítja a rá bízott kisgyermekeket.

őriné Apáti Anna: 1987 októbere óta dolgozik az oktatás területén. Pályája szülővárosához,

Békéshez köti, ahol a 2. Számú Általános Iskolában, majd a Németh László Kollégiumban te

vékenykedett. 1997-tő! az akkor még 1. Számú Általános Iskolában, ma ajelenlegi Reményhír



Intézményben aktív tagja a tantestületnek. A szabadidő-szervezés keretében minden évben bér-

letes színházlátogatásokat szervez, segíti az iskolai kirándulások lebonyolítását, pályázatok

megvalósítását. Kiemelkedő szerepe van az olvasás megszerettetésében. A Madzagfalvi Hét-

próba aktív közreműködője.

Vári László: A békési 1 . számú, később Eötvös József, majd Reményhír Általános Iskolában

kezdte el pedagógusi hivatását. Kiemelkedő volt munkássága testnevelőként is, tanuóiból ala

kult ki a városi kézilabda felnőtt csapatnak az utánpótlás csapata, amely akkoriban a megye

egyik legjobb csapatának számított. 2000-ben második tanári diplomáját is megszerezte, azóta

számítástechnika, majd informatika tanárként dolgozott, mind a gyerekeket, mind kollégáit

nagy türelemmel és empátiával vezette be ebbe a világba. Pedagógus munkája elismeréseként

megkapta a Pedagógus Szolgálati Emlékérmet, majd a Németh László-díjat.

Az egyesület valamennyi díjazott részére műsorral kedveskedett, így fellépett a rendezvényen

Bodoczki Júda és Lakatos Rudolf, a Békési Kistérségi Óvoda és Bölcsőde Bóbita Tagóvodájá

nak Pillangó csoportja, a Reményhír Intézmény Alapfokú Művészeti Iskolájának gitárcsoportja,

Reszelő Zoltán, valamint Okányi-Szántó Kitti és Okányi Mihály, a Belencéres Néptáncegyüttes

művészei.
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2022 április, húsvéti programok

A 2021-es év sikerét folytatva több civil szervezettel együttműködve idén is húsvti díszbe

öltöztettük a város több pontját. Tojáskereső versenyt, kisállatsimogatót rertdeztünk,

tojásfadíszítő versenyt hirdettünk.



2022 május, Nefelejcs Vigalom

A koronavírus miatti kényszerű szünet után gyönyörű időben, a méz és a méhecske jegyében

zajlott a XIV. Nefelejes Vigalom. Gyermekfellépések, bábelőadás, élő citerazene, sokféle látni-

való és kóstolnivaló várta a vendégeket. A gasztronómiát és helyi értékeket egyaránt zászlajára

tűző esemény ezúttal is jelentős érdeklődés mellett került megrendezésre.

A rendezvényt Varga Sándor, Békés Város díszpolgára, korábbi Nefelejcs-díjazott nyitotta

meg, akit meseszó, majd a Bóbita Tagóvoda apróságainak tavaszváró fellépése követett. Az

óvodások a szereplésük után a mezőberényi Kacagó Bábszínház Madzag Jankó és Nyúl Dani

bábjátékát tekinthették meg, majd tavaszi díszeket készíthettek Diószegi Eszter képzőművész

szel. Az étkezési, természetvédelmi, kozmetikai szempontból jelentős értéknek számító méz

szerepét, a méhészet helyi hagyományait mutatták be fellépőink.

Hamar eljött az ebéd ideje. Látogatóink választhattak a csülökpörkölt — ami tarhonyával készült

Csaviga módra — valamint a rizskörettel kínált mézes-mustáros csirkemell közül.

Ebéd után nagy sikert aratott Dudás Mihály mézeskalácsos ütőfás mézeskalácssütő bemutatója,

amit a tagok által összegyűjtött ütőfák kiállítása színesített. Ismertetőt hallgathattak ajelenlévők

a helyi értéktárban szereplő aranykoszorús mézeskalácsos, Szikszay Sándor munkásságáról.

A méz és a méhecske motívum ezen a szép napsütéses májusi napon több programelemben is

megjelent. A mézes sütemények versenyében a megszokottnál is több pályamunka okozott fej-

törést a szakemberekből álló zsűrinek. Ugyanezzel a gonddal kerültek szembe a Szorgos mé

hecske alkotópályázat értékelése során a bírálók.

Az egyesület számos helyi alkotóval, őstermelővel, civil szervezettel, oktatási intézménnyel

fogott össze a rendezvény sikeres lebonyolításáért.



2022 július, Nyitott porta

Ennek az évnek az újítása, a békési értékeket bemutató Nyitott porta rendezvényünk Főként a

helyi értéktárban szereplő ízekből, tárgyakból, szokásokból, hagyományokból kínáitunk egy

csokorra valót vendégeink számára. Bemutatóink révén meg lehetett ismerkedni a tarhonyaké

szítéssel, a hagyományos kosárfonással, kötélveréssel. Bemutattuk a békési viseletet, a Békési

Kalendáriumot, a békési hímzést, az ütőfás mézeskalácsot. Mindezek mellett szilvalekváros

papuccsal kínáltuk a megjelenteket. A rendezvényt a Belencéres Néptáncegyüttes népdalos,

táncos fellépése zárta. Annak ellenére, hogy ez volt az első ilyen jellegű program, büszkeséggel

tölt el bennünket, hogy nagyszámú érdeklődőt vonzottak a meghirdetett elemek.

2022 szeptember, XVI. Tökmulatság

Farkas Lászlóné, korábbi Nefelej cs-díjazott megnyitó szavaitól a Belencéres Néptáncegyüttes

zárófellépéséig számos látványosság, változatos programelem bírta maradásra az egyesület

székházának udvarára érkezett családokat, új és régi ismerősként visszatérő vendégeinket. Volt

a hagyományok szerint bábelőadás, tökszépségverseny, óvodás fellépés, alkotópályázat, jó

ebédhez szól a nóta, süteményverseny, alkotópályázat, ismeretterjesztő előadás,

töklámpásfaragás, tökkirályválasztás. A kukorica és a tyúk jegyében megrendezett Tökmulat

ság legnagyobb sikerét a helyi óvónők előadása a „Mese a falánk tyúkocskáról” aratta.



2022 november, Bóbita Óvoda bázisnapja

Az egyesületünk tehetséggondozás területén végzett közös tevékenységénekjó gyakorlatát mu

tatta be Szegfű Kata, egyesületünk alapító tagja a Bóbita Óvoda Tehetségnapján.
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Békési Értéktár fiimfelvétel

A közeljövőben a nagyközönség számára elérhetően fiimben is bemutatkoznak Békés megye

értékei. Eddig már több településnek a jellegzetességeiről készült megyénk arculatát tükröző

rövid felvétel. Novemberben került sor a békési birsalma kacsaleves, szilvalekvárDs papucs,

tepertőkrém, laposborsó leves, öregtarhonya, cigányka és a hagyományos szilvalekvár értéke-

inket bemutató felvételre, melyen egyesületünk is közreműködött.

2022 december, adventi készülődés

Főtéri híd díszítése, kívánságfa

A Békési Német Nemzetiségi Ön-

kormányzat ötletének megvalósí

tásában közreműködve a takaré

kosság jegyében megpróbáltunk

ünnepi hangulatot varázsolni vá

rosunkba. A Főtéri híd oszlopaira

fenyő- és csipkebogyóágakkal,

szalagokkal, gömbökkel karácso

nyi kompozíciót kötöttünk. Cé

lunk, hogy hagyományt teremt

sünk, bekapcsolódjunk a karácso

nyi készülődésbe.



Szintén az ünnepvárást segítette a német szokásokat követve a kívánságfa fe1díszítés, ahová a

németekkel való faállítás, díszítés után minden érdeklődő felnőtt, gyerek egyaránt feltehette a

gömbök mellé leírt, lerajzolt karácsonyi kívánságát.

Második adventi hétvége

Idén is társszervezőként kapcsolódtunk a Békési Advent programsorozathoz. A második hét-

végét, a remény napját szervezte egyesületünk. Gellénné Körözsi Eszter, korábbi Nefelejcs

díjazott köszöntője után Molnár Máté vezető református lelkész mondott áldást és gyújtotta

meg a második gyertyát.

Adventi műsort adtak a

Reményhír Alapfokú

Művészeti Iskola gitáro

sai, gyermekei.



A fentebb leírt programok bizonyítják, hogy egyesületünk jó kapcsolatot ápol a niegyei és

városi intézményekkel, civil szervezetekkel. Közösen szervezünk programokat, részt ve

szünk más egyesületek rendezvényein, szívesen tartunk játszóházakat. Reméljük a további

akban is számíthatunk a j ó együttműködésre!

Tisztelettel megköszönjük Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének az egész év

során nyújtott támogatását.


