
A Tűz-kör Közhasznú Kulturális Egyesület 2018-as programjai

Kiszebaba égetés- télbúcsúztató

2018. február 10-én egyesületünk tagjai a Csabagyöngye Kulturális Központ 
Farsangján kisze baba -égetéssel és dobolással búcsúztattuk a telet.

Árpád vezér–útján programsorozat 2018

2016-ban  és  2017-ben  egyesületünk  két  alkalommal  rendezte  meg  a  Csaba
királyfi útján  hagyományőrző  programsorozatot..  Ennek  a  programnak  a
folytatásaként  2018-ban  Mezőmegyer  történelmi  múltjához  kapcsolódva
rendeztük meg az Árpád-vezér útján programsorozatot. Célunk ebben az évben is
az  volt,  hogy  szinte  minden  évben  korosztály  találjon  magának  megfelelő
alkalmat  a  tartalmas  kikapcsolódásra.  A  programsorozat  Békéscsaba  több
helyszínén  valósult  meg.  A  programsorozatban  egynapos  rendhagyó
történelemórát,  három  kiállítást  zenés  előadást  nemzetközi  dobos  találkozót,
több  koncertet,  történelmi  vetélkedőt  sikerült  megvalósítanunk.  A  teljes
programsorozatban közel 1500 embert sikerült elérnünk

Rendhagyó történelemóra

Egyesületünk  egyik  legfontosabb  feladatának  tartja  a  legifjabb  korosztály
megismertetését történelmi hagyományainkkal. A rendhagyó történelemóráinkon
élményszerű programokkal hozzuk közelebb a fiatalokhoz a honfoglalás korát és
őseink  hagyományait.  A  rendhagyó  történelemóráinkhoz  viselet  és
fegyverbemutató,  íjászat,  a  jurta  bemutatása  és  a  sámán  hagyományok
megjelenítése  kapcsolódik.  Ebben  az  évben  a  Belvárosi  Általános  Iskola  és
Gimnázium fogadott bennünket, ahol egész nap szórakoztattuk a gyerekeket. 

Kurultáj – íjász-dobos küldöttség

2018-ban a Kurultáj Törzsi gyűlésen Egyesületünk tagjai Bugacon részt vettek a 4
napos nomád rendezvényen. A rendezvényen egyesületünk tagjai saját jurtával
települtek  ki  –  képviselve  ezáltal  a  békéscsabai  honfoglalás  kori
hagyományőrzőket.

Árpád vezér ünnepe

Ebben az  évben szeptember  8-án rendeztük meg a  programsorozatunk  egyik
legnagyobb rendezvényét. A programnak ezúttal Mezőmegyer adott otthont. A
nomád rendezvényt,  amelyhez ebben az évben nemzetközi  dobos találkozó is
kapcsolódott immár hagyományosan felvonulás nyitotta meg. Korhű öltözetben
íjakkal, dobokkal és zászlókkal vonultak az egyesületi tagjaink és együttműködő
partnereink vendégeink végig az Andrássy úton egészen a Jókai Színházig a Bana
la  Wo  dobkör  tagjai  akik  Hollandiából  érkeztek  kísértek  el  bennünket  erre  a
fellépésre.

A  program délután  Mezőmegyeren  a  Mezőmegyeri  Fafaragó  klub  kiállításával
valamint  Éber  Tamás  bőrműves mester  kiállításának  valamint  a  mezőmegyeri
Nemezelő  klub  kiállításának  megnyitójával  folytatódott.  A  kiállításokat  Erdősi



Géza nyitotta meg két kiállítást a művelődési házban egyet pedig a rendezvény
helyszínén.  A  Mezőmegyeri  Fafaragók  az  Árpád  szobor  terveit  és  a  hozzá
készített tanulmányfejet is bemutatták a rendezvény helyszínén, amit 2019-ben
szeretnének majd elkészíteni és Mezőmegyeren felállítani.

A  nap folyamán a  vendég dobosok  mutatkoztak  be,  majd láthattunk korabeli
harcászati bemutatót a Megyeri Íjászkör tagjaitól de az érdeklődők kipróbálhatták
az  íjászatot  és  a  lovaglást  a  Megyeri  Íjászkör  tagjaival.  Kirakodóvásárral,
kézművességgel  és  a  különböző  kézműves  mesterségek  alapjaival
ismerkedhettek meg az érdeklődők. A kor zenei világát Regélő Táltos Dobcsapat
valamint az Ördögfű együttes és a Világfa zenekat idézte meg. Az egésznapos
programot szertűz zárta vendégdobosok részvételével.

Történelmi vetélkedő általános iskolásoknak a honfoglalás koráról –
november 23.

Egyesületünk  2018-ban egy általános  iskolásoknak  szóló  történelmi  vetélkedő
megszervezését  vállalta.  2018.  december  12-én  került  sor  a  Csabagyöngye
Kulturális Központ Munkácsy Emlékházában. A vetélkedőre 3 iskolából 4 csapat
fogadta el meghívásunkat. Mivel az általános iskolás történelmi anyag kevéssé
tér ki a honfoglalásra és a népvándorlás korára, ezért az előzetes felhívás mellett
az  iskoláknak  Szalay  Ágnes  történész  által  összeállított  kiegészítő  anyagot  is
kiküldtünk.  A  gyerekeknek  korosztályunknak  megfelelő  játékos  feladatokkal
kellett bizonyítaniuk felkészültségüket. A feladatokat a zsűri elnöke Szalay Ágnes
történész  értékelte.  A  program  megvalósításában,  az  interaktív  feladatokban
egyesületünk tagjai is közreműködtek. A legjobban szereplő csapatokat értékes
könyvcsomagokkal jutalmaztuk. A legjobban szereplő iskolához pedig 2019-ben
egy  előre  egyeztetett  időpontban,  egynapos  élményprogrammal  kitelepülnek
egyesületi  tagjai,  ahol  az iskolások megismerkedhetnek a honfoglalás korának
viseletével, az íjászattal és megtekinthetnek egy valódi jurtát is.

Árpád vezér útján rajz és alkotópályázat

2018-ban a honfoglalás korához kapcsolódva egy rajz és alkotópályázatot írtunk
ki az általános és középiskolák számára. A rajz pályázat mellett ebben az évben a
korban használatos anyagokból készült alkotásokat is vártunk. A pályázatra több
mint  160  munka  érkezett.  A  pályázatot  Mészáros  Zsuzsa  múzeumpedagógus,
Erdősi Géza muzeológus és Gerlai Ferencné népi kézműves értékelte. A rekord
számú  munkákból  a  zsűri  21  díjat  adott  ki,  a  beérkezett  alkotásokat  pedig
december  végéig  láthatta  a  közönség  az  Arany  János  Művelődési  Ház
nagytermében.

2018. november 3-án a Tűz-kör Dobkör Tagjai közös programmal léptek fel a
Regélő Fehér Táltos Dobcsapat tagjaival Budapesten a Magyarok Házában.

VIII: Luca-napi Boszorkányságok – családi hagyományőrző rendezvény



VIII. Luca-napi boszorkányságok családi hagyományőrző program

Egyesületünk  VIII.  alaklommal  rendezte  meg  a  Luca-napi  hagyományőrző
programot, december 13-án amelynek ezúttal a Munkácsy Mihály Emlékház adott
helyet. A programra az Erzsébethelyi Általános Iskola fogadta el meghívásunkat
az általános iskolás gyerekek varázspálcát és fekete macskát készítettek Laszkó
Tímeával.  A  fotósarokban  boszorkánynak  öltözve  készítettünk  képeket  a
gyerekekről. A fekete cica simogatóban Dormi cica várta kis barátait.

  Gerlai Ferencné fafaragó a Luca- székének készítéséről, valamint a Luca-napi
népszokásokról is mesélt a gyerekeknek. Ifj. Medovarszki János- az Arany János
Színkör  egyik  tagja  segítségével  a  Luca-naphoz  kapcsolódó  népszokást  a
„kotyolást” is bemutattuk. Mivel Luca-napon szokás volt a jövendőmondás is a
felnőtteket délután kártyajóslással és jövendőmondással vártuk.

2018. december 30-án az évet az immár hagyományosnak számító Egyesületi 
vacsorával zártuk, aminek ismét az Arany János Művelődési Ház adott otthont. A 
békéscsabai Regősök is tiszteletüket tették náluk újévi jókívánságokkal és 
hagyományos rigmusokkal kívánva bő esztendőt az egyesületi tagok számára.


