
Előterjesztés Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete Humán és Szociális
Bizottságának 2023. március 21-i ülésére

Tisztelt Bizottság!

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2023. I. félévre vonatkozó munkaterve
szerint a Bizottság a 2023. márciusi ülésén tárgyalja meg a Békési Kisgazdakör 2022. évi
munkájáról szóló tájékoztatót.

Tarkovács István elnök, eleget téve a felkérésnek, megküldte az általa készített tájékoztató
anyagot, amelyjelen előterjesztés mellékletét képezi.

Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy a beszámolót megtárgyalni, és az alábbi határozatij avaslatot
elfogadni szíveskedjen.

Határozati javaslat:

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán és Szociális Bizottsága a
Békési Kisgazdakör munkájáról szóló tájékoztatót a határozat melléklete szerinti
tartalommal tudomásul veszi.

Határidő: intézkedésre azonnal
- Felelős: Mw.siAndrásbizottságieJnök
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TÁJÉKOZTATÓ
a Békési Kisgazdakör Egyesület 2022. évi munkájáról.

Tisztelt Humán és Szociális Bizottság!

A nagy múltú 1928. évben alapított Békési Kisgazdakör 1992-ben alakult ujjá.
Célkitűzései között szerepel a tagok érdekeinek képviselete, a gazdálkodási szakértelem fejlesztése.
Így különösen a mezőgazdasági termelés mermyiségi és minőségi javítása, a termények
értékesítésének előmozdítása, a föld termőképességének fokozása, a természeti környezet megóvása.
Céljaink elérése érdekében:

— képviseljük a tagjaink érdekeit a helyi és területi önkormányzatok, a Nemzeti Agrárgazdasági
Kamara, a szakhatóságok és más szervek előtt,

— állást foglal, javaslatot tesz és véleményt nyilvánít minden, a mezőgazdaságot és a
gazdálkodókat vagy gazdálkodást érintő kérdésekben,

— mezőgazdasági tárgyú előadásokat, szakmai és tudományos esteket rendez, szakmai
kirándulásokat szervez, lehetőséget biztosítva a gazdáknak a tapasztalat cserére, támogatja a
tagok szakmai továbbképzését,

— feladatának tekinti a mezőgazdasági munka becsületének helyreállítását és megőrzését,
— támogatja a természeti adottságoknak legmegfelelőbb növényi kultúrák nemesítését és

elterjesztését,
— segítséget nyújt a generáció váltáshoz, a fiatal gazdák beilleszkedéséhez a termelési

folyamatok mielőbbi elsajátítása terén,
— támogatja a környezet kímélő eljárások bevezetését és alkalmazását.

Napjainkban azonban a Gazdakörnek újabb és újabb kihívásoknak kell megfelelnie. Egyesületünk
ezért zászlajára tűzte a hagyományőrzés és hagyományápolás új, stratégiai szemléletű fejlesztését és
életben tartását.
Ennek keretében generációkon átívelő programok megvalósítását tűztük ki célul a gazdatársadalom

és lakosság összekovácsolása érdekében. A tevékenységünk során fontosnak tartjuk, hogy minél több
hagyományos rendezvényt szervezzünk és tartsunk meg a XXI.-ik században is a helyi tradíciókra
építve. Tudjuk jól, és ismerjük, hogy a múltban gyökerező kulmrális örökség a helyi közösség
számára az önazonosság és az identitás megtartásának a forrása. Mivel a szellemi örökség
településünkön is tünékeny, így alapvető szükség van a különböző tradicionális szokások rendszeres
felelevenítésre, életben tartására, és a lehető legnagyobb mértékű fejlesztésére és terjesztésére, főleg
a fiatalabb korosztályt érintően, mely nagyban segít a fiatal generáció helyben maradásában.
A hagyományok megőrzése pozitív folyamat, hiszen megismerjük elődeink múltját, ezáltal életünk
részévé válik, építi az egyén személyiségét, összekovácsolja a közösséget.

Fontos feladatunknak tartjuk, hogy a felnövekvő ifjúság pontos ismeretekkel rendelkezzen az adott
programmal kapcsolatban, melyet a Gazdakör magáénak vall és megvalósít, ezáltal emlékezzenek rá,
hogy elődeink meimyire fontosnak tartották az önellátás és az öngondoskodás közösségi szemléletű
megva1ósítáát .
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ismeretségek köttetnek, a régiek pedig megerősödnek, vagy éppen lendületet kapnak. Az
összejövetelek során a részvétel nagyban elősegíti a családok összetartozását is, hiszen a közösen
eltoltott ido, a feszultsegektolmentes, johangulatu tevekenykedes hozzajarul az eros szulo-gyermek
-kapcsoIatokkTaiikuiásához Atkaimainkomugyanis a felnőtt isjobban ráér meghallgatni gyermekét, E
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Ezen kívül a régi helyi tradíciók felidézése, felelevenítése azt is támogatja, hogy az egyes családok
maguk is kialakítsák a saját fenntartható öngondoskodó életvitelüket, ezáltal nem csak a szűkebb
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családi kör, hanem akár a kiterjedt rokonság is szorosabb, összetartóbb közösségé válhat.
A mai digitális világunkban rendkívül feszített tempóban, sokszor frusztrált légkörben élünk. Ez
pszichésen és fizikálisan is negatív hatást gyakorol ránk és környezetünkre. Egyre inkább jellemzővé
válik az elmagányosodás, az egymástól független elzárkózott életmód, ami azonban szöges
ellentétben áll azzal, hogy az ember társa lény, ezért lényeges az összetartó közösségben végzett
tevékenység.
A Gazdakör ezekhez célkitűzésekhez próbál kiutat keresni és adekvát válaszokat adni, hiszen a
programjainkon való részvétel egyfajta megoldást jelent a kilátástalanságból és lehetőséget biztosít
arra, hogy a résztvevők megélhessék a közösséghez tartozás élményét.

Erre vonatkozóan az év első kiemelt rendezvénye ad megbízható támpontot, amikor is a Gazdakör a
nyilvánosság bevonásával január hónapban hagyományos disznótort szervez.
A helyi gazdaköri tag által felnevelt hízó kizárólag ellenőrzött körülmények között hagyományos
takarmányon nevelkedett sertés lehet. Ajelenlévők megszemlélhetik a disznótor teljes hagyományos
menetét. A fiatal korosztály ekkor ismerheti meg a valóságban azokat a kinyerhető részeket, melyeket
jó esetben az áruházak polcain, vagy a hentesbolt tájékoztató tábláin tekinthet meg. Kiváló
lehetőséget biztosít ez az esemény a „Mezgé” tanulói számára, amikor is tevékeny részesei válnak a
feldolgozás teljes folyamatának, amelynek során a tanulmányaikat anatómiai és gasztronómiai
ismeretekkel bővíthetik. A meghívott óvodás csoport játékos formában ismerkedik a disznótor
jelentőségével, inkább csak a szervezett játékok jelentenek számukra maradandó élményt.
A disznótor fő üzenete az önfenntartás, öngondoskodás j elentősége, hiszen a sertés feldolgozása során
a hagyományos tartósítási módok alkalmazásával, a sózással és a rnstöléssel egész évre biztosítva
van egy-egy család ellátása.

Fontos, kiemelkedő szakrális és hagyományőrző rendezvény a május hónapra tervezett határbejárás
amikor lovas fogatokkal iskolásokkal, családokkal és gazdaköri tagok részvételével határszemlét
tartunk. A középkorban kialakult szokás kezdetben a külterületi határrészek pontos földrajzi helyének
pontosítását és évenkénti felülvizsgálatát jelentette. Manapság a mezőgazdasági kultúrák aktuális
állapotának a felmérését, a várható terméseredmények prognosztizálását szolgálja. A határbejárás
során a történelmi egyházak képviselői áldást kérnek a várható jó termésre. A rendezvény során a
fiatalabb korosztály tagjai képet kapnak az igazi paraszti munka fogalmáról, úgy mint az őszi talaj
előkészítés, vetés, és a tavaszi gondozási munkák végzéséről. A határbejárást szakmai értékelés követi.

A mezőgazdasági munkák sorában a határjárást követően Péter, Pál napja után a kenyérgabona
betakarítását követően kerül sor az arató ünnep megtartására.
Az arató ünnepen felidézzük elődeink fáradságos munkáját. Az egész napos rendezvény hajnalban a
kovászos kenyér dagasztásával kezdődik, majd a délelőtt folyamán kaszás leves készül minden
jelenlévő résztvevő megelégedésére. A kaszafenés és -kalapálás bemutatója közben megtekinthető a
néprajzi kiállítás, mely a népi viseletek régi múltját idézik. Kiemelkedő eseménye az arató ünnepnek
a hagyományos felvonulás, amikor a gazdaköri tagok és a népviseletbe öltözött fiatalok a
polgármester részére ünnepélyes keretek között átnyújtják a város „gazdája” részére az aratási
koszorút.
Á7 aratouiinep szines forgataggal a Belenceres neptancegyuttes bemutatojaval, a Koro’ citera

------ 7PflPbr felléDésével és az arató 1Aj1 1ez miWi7hFi1 7 F%Vh7----. —

a szolgalataval megtortenik az uj kenyer-megaldas-a-es-megsz-entelese---------------

Városi szinten is kiemelkedő rendezvény, amennyiben az időjárás nem szól közbe a szüreti felvonulás.
Ennek során a szépen feldíszített lovas fogatokkal körbejárjuk a várost, és a település forgalmas

hiföött7tncbemütatót tartva a jelenlévő érdeklŐdőket házi bra1,
pogácsával_és kaláccsal kínáljuk.

a felvonuiFkei1opásra, amit a csősz =

természetesen igyekszik megakadályozni. Mindeközben a jókedvet fokozza a borkimérés az artézi
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kútból, amelyet az énekkórus bordalok előadásával tesz színesebbé.

Az őszi események záró akkordja a bemutató jelleggel megtartott hagyományos szilvalekvár főzés az
óvodások legnagyobb örömére. A közös éneklés és a kömyezettudatosjátékok elkészítése során nagy
élvezettel fogyasztják az előző évben készített szilvalekvárból megkent kenyeret, de nagy
érdeklődéssel figyelik a lekvárfőzés fortélyait is, amelyhez a „Mezgés” csapat is aktívan segít.
Hagyományteremtő céllal a lekvárfőzéssel egy időben tartjuk a szilvás sütemények versenyét,
amelyre még a szomszédos településekről is érkezik nevezés.

A Gazdakör november elején színvonalas rendezvény keretében méltó módon ünnepelte és tartotta
meg az ujjá alakulás 30-ik évfordulóját. Ezen az alkalmon az alapító tagok emlékeztek meg a lassan
már történelmi eseményekről, melynek kiemelkedő színfoltja volt az egyesület múltjának történelmi
kutatása és részletes bemutatása, a kitartó munka feldolgozása a Békési Kalendárium hasábjain érhető
cl.

A kiemelt rendezvényeinken kívül szerteágazó program színesíti a Gazdakör mindermapjait, a
teljesség igénye nélkül csak a legfontosabbakat emelem ki:

— helyi és a városi pálinka mustrákon való aktív és eredményes részvétel,
— színvonalas szakmai előadások szervezése kiváló előadók részvételével az aktuális

mezőgazdasági munkálatok tükrében, /Gabonakutató Rt., Marton Genetics. FMC Agro
Hungary/

— segítség az óvodások húsvéti ünnepi előkészületeihez, állatsimogatás biztosítása,
— aktív részvétel a Magyarok kenyere — tizenötmillió búzaszem és a Testvérvárosok kenyere

karitatív programhoz ternészetbeli és pénzadományokkal,
— a Madzagfalvi Napokon és a Kolbászvigalmon részvétel,
— nemzeti ünnepeinken koszorúzás, kegyeleti ünnepeinken megemlékezés.

Munkánk és tevékenységünk hatékonyságát, eredményességét jelentősen megkönnyíti a támogató
szervezetek hathatós segítsége.
Elsőként kell kiemelném az Önkormányzattal való kapcsolatunkat, mely az előző években aláírt
együttműködési megállapodás fémjelez. A közös munka kiemelkedő eredménye a Békési Termék
Védjegy kidolgozása, mely napjainkban országos lefedettséggel szellemi oltalom alá tartozik.

A további közös munka biztosítéka és záradéka, hogy a védjegyhez való csatlakozás nagyon sok
előnyt rejt magában mind a helyi termelők és a fogyasztók számára is.
A közös együtt gondolkodás, a munkánk összehangolása további sokszínű kiaknázható lehetőségeket
rejt magában, mely a város kulturális, kulináris és egyéb rendezvényein egyaránt kamatoztatható.
Megköszönjük és hálásak vagyunk a Békés Megyei Önkormányzat Társadalmi Kapcsolatok
Bizottságának és a Békés Városi Roma Önkormányzat pénzbeli támogatásának, melynek
felhasználása során rendezvényeik színvonalát jelentősen emelni tudtuk.

Kiemelendő a Békési Polgárőr Közhasznú Szervezettel az együttműködésünk, nélkülük ugyanis
egyetlen vonulós rende7vényüniet nem tudnánk megtartani. amit q szervezetük profi módon

—----- ---— ellenszolgaltatas nelkul vegez -

A Belenceres Neptancegyuttes es q SzokolaySandorAlapfoku Muves-z-eti--Iskola kozremukodese
- - -- -

dz7éiikrnindig átüŐkEelményez, köszönet érte.

Az elmúlt évben sokat fejlődött kapcsolatunk a civil szervezetekkel. Ma már nemmagányos
záivnykéntniúködünJ

tevékenykedünk
együműk5déFrnegállapodást kötöttünk a Nemet Nemzetiségi

Önkormányzattal, jelenlétük, segítségük emeli a rendezvényeink színvonalasabb megrendezését.
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Kölcsönös előnyökön alapul a Békési Kistérségi Óvoda és Bölcsőde énekkarával kötött
megállapodásunk, fellépésükre továbbra is számítunk.
Igéretesen fejlődik kapcsolatunk és sok területen tudunk együttműködni a Nefelejcs Közhasznú
Egyesülettel, amely a jövő szempontjából meghatározó lehet.
Programjaink megvalósításban önzetlen segítséget nyújt a Szent Lázár Alapítvány,
együttműködésühe és támogatásukra továbbra is számítunk.

Mindemellett az óvodák és az oktatási intézményekkel való kapcsolataink és együttműködésünk
továbbra is prioritást élveznek.
Nem panaszképpen, de meg kell említeni, hogy szervezetünk a felsorolt támogatásokon kívül csak és
szigorúan a tagdíjbevételekből tudja finanszírozni kiadásait, amely éves szinten 250.000 Ft.
Programjaink igényesebb megvalósítása és céljaink minél eredményesebb elérése érdekében minden
évben pályázatot nyújtunk be központi forrás megszerzése érdekében, de háttér támogatás nélkül az
elbírálás útvesztőiben elképzeléseink támogatása nem nyer pozitív elbírálást.

Természetesen ezen a beszámolóban megtörtént és megélt események nem történhettek volna meg a
gazdaköri tagság segítőkészsége, önzetlen, odaadó munkája és támogató hozzájárulása nélkül. A
közösség összetartó erejét dicséri, hogy az elmúlt négy évben a székházunkban nem félreértés,
vállalkozói szinten számolva 1 5 millió forint értékű közösségi értéket állítottunk elő.

A Gazdakör keresztény és konzervatív szemléletének megfelelően továbbra is a hagyományos
kulturális örökségünk beágyazása, az indentitásunk szilárdítása, a nemzeti értékek ápolása és
megtartása mellett kiáll a gazdatársadalom tradicionális eszméinek képviselete mellett.

Tekintettel arra, hogy a közeljövőben a szervezetnél tisztújítás következik be, közeli és jövőbeli
terveinket az Új vezetés fogja meghatározni, de az irányvonal és az elkötelezettség továbbra is
szilárdan a régi marad.

Békés, 2023. március 10.

Tisztelettel: Tarkovács stván
elnök
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