TÁJÉKOZTATÓ
az elnyerhető programok tartalmáról és költségeiről
„A” kategória
A/1 csomag: Belépőjegy egy tárlatvezetéssel egybekötött múzeumlátogatásra a
Békés Megyei Munkácsy Mihály Múzeumba, ahol az állandó és az aktuális
időszaki kiállítások megtekintésére nyílik lehetőség.
Csak előre bejelentett csoportokat tud a múzeum fogadni!
2008. januárjában nyílt meg a megújult Munkácsy Mihály Múzeum, amelynek kiállításain audiotárlatvezetés és érintőpontos terminálok várják a látogatókat. A Munkácsy munkásságát bemutató
termekben a relikviák és festmények mellett óriás kivetítőn követhetik nyomon a névadó mester
életútját. Festményein, grafikáin kívül ereklyéit, dokumentumokat valamint korabeli fényképeit is
bemutatja a kiállítás. A természettudományi tárlaton akvárium és egyedülálló háromdimenziós
filmvetítés; a megyetörténeti ismertetőn üvegpadlós térkép kínál meglepetést. Megnyílt továbbá az
internetkávézó és a gyermekfoglalkoztató.
Előzetes bejelentkezés alapján, a csoportoknak interaktív programokat is tudnak biztosítani a
látnivalókon kívül:
1. Műtárgymásolat készítése
Állandó régészeti kiállításhoz kapcsolódva
Célcsoport: általános iskolások
Időtartam: 45-60 perc
Téma: az őskori művészet feldolgozása művészettörténeti órák keretében (elméletbe ágyazott
gyakorlati órák is)
Cél: az őskori ember életének megismerése a régészeti leletek alapján (ember és állatábrázolások,
edények; vésetek, jelképek, motívumok a használati és szakrális tárgyakon)
A Munkácsy Mihály Múzeum régészeti kiállításának megtekintése, megadott szempontok alapján
előkészítő, gyűjtőmunka végzése (jegyzetelés, rajzolás)
A múzeumi gyerekfoglalkoztatóban gyakorlati munka, a tervek/dokumentumok alapján őskori
edények reprodukálása.
Foglalkozás felépítése:
- Beszélgetés, tárlatvezetés, felkészítés
- Gyakorlati foglalkozás során a tanulók az alábbi tárgyakat készíthetik:
gabonatároló edények, gyermekjátékok készítése, marokedények, felrakásos edények (régészeti
kiállításon látható tárgyak alapján)
Létszám: max. 25 fő
2. „Legyél Te is restaurátor” Nyitott kapuk, mesélő tárgyak
Állandó régészeti kiállításhoz kapcsolódva
Célcsoport: általános- és középiskolások
Időtartam: 45-60 perc
Kéthetente kedd délelőtt 10-13 között, csütörtök délután 13-16 óra között múzeumi munkatárs
kíséretében, vezetéssel – előzetes bejelentkezés alapján – a program során a diákok megismerhetik a
múzeum "kulisszatitkait", avagy mi történik egy tárggyal, ha bekerül a múzeumba. Iskolás csoportok
ismerkedhetnek meg a restaurátorok munkáival.
Foglalkozás felépítése:
- Beszélgetés, tárlatvezetés, felkészítés
- Gyakorlati foglalkozás során a tanulók megismerkedhetnek a restaurátori folyamattal
Létszám: max. 25 fő

1

3. Legyél Te is „honfoglaló”
Állandó honfoglalás kori kiállításhoz kapcsolódva
Célcsoport: általános- és középiskolások
Időtartam: 45-60 perc
Téma: A résztvevők eljátsszák a honfoglalás eseményeit, megismerkedhetnek egy honfoglalás kori
törzs egy napjával, beleképzelhetik magukat egy korabeli nő és férfi szerepébe. A különleges
„időutazás" során a fiúk sámánná, törzsfőnökké és harcosokká változnak. A lányok természetesen
nőiesebb szerepeket vállalhatnak, bár a törzsi táncból ők is kivehetik a részüket...
Cél: Megismerjék a résztvevők a Honfoglalás korát.
Létszám: max. 25 fő
4. Legyél Te is „Munkácsy”
Állandó Munkácsy kiállításhoz kapcsolódva
Célcsoport: általános- és középiskolások
Időtartam: 45-60 perc
Téma: Munkácsy Mihály művészetének feldolgozása művészettörténeti órák keretében (elméletbe
ágyazott gyakorlati órák is). Fesd meg saját Munkácsy festményedet.
Cél: A Múzeum névadójának, Munkácsy Mihály életének és művészetének megismerése a kiállított
tárgyakon és festményeken keresztül.
Foglalkozás felépítése:
- Beszélgetés, tárlatvezetés, felkészítés
- Gyakorlati foglalkozás során a tanulók megfestik „saját Munkácsy festményüket”.
Létszám: max. 25 fő
Múzeumi látogatás tárlatvezetéssel
Múzeumi látogatás tárlatvezetéssel + kreatív,
interaktív foglalkozással

600 Ft/fő
800 Ft/fő

Csak előre bejelentett csoportokat tud a múzeum fogadni!

A/2 csomag: Belépőjegy a Békés Megyei Múzeumok Igazgatósága által
működtetett Vésztő-Mágor Történelmi Emlékhely megtekintésére.
Békés megye egyik gyöngyszeme a Vésztő-Mágor Történelmi Emlékhely. Kulturális és természeti
értékei nemzetközi szinten is egyedülállóak. A sárréti emberek több ezer éves múltjának hagyatékait
tekinthetik meg a látogatók, a mágori dombban lévő pincemúzeumban. A domb másik felében egy
kivételesen bemutatott régészeti feltárás tekinthető meg az itt talált leletekkel együtt. Az Árpád-kori
monostor romjaitól az újkőkori lakóház rekonstrukcióján át a 18. századi mintára épült és gazdagon
berendezett pákásztanyáig mutatja be a Sárrét történelmét az emlékhely. Látnivalóul szolgálnak még a
tájjellegű állatok is, mint a szürke marha, racka és a mangalica sertés. Az emlékhely természeti
adottságainak is köszönhetően különleges miliővel rendelkezik, növény és állatvilága lenyűgöző lehet
mindenki számára.
Előzetesen bejelentkezett csoportoknak a sárrét hagyományait, mesterségeit felelevenítő interaktív
programokat tudnak biztosítani a látnivalókon kívül, valamint a helyi gasztronómiával is
megismerkedhetnek látogatók.
Csoportos kedvezmények:
- belépőjegy: 250 Ft/ fő –tárlatvezetést és igény esetén rendkívüli történelem vagy
természetismeret órát is magában foglal
- interaktív kézműves, régészeti és néprajzi foglalkozások előzetes egyeztetés és
igényfelmérés után: 600 Ft/ fő
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A/3 csomag: Belépőjegy a Békés Megyei Jókai Színház egy előadására.
Békés Megyei Jókai Színház egy előadása: az aktuális műsorterv alapján.
Színházjegy

1500 Ft/fő

A/4 csomag: A Békés Megyei Jókai Színház vendégszereplése a nyertes
pályázó által biztosított helyszínen.
Békés Megyei Jókai Színház vendégszereplése (csak egy előadás választható):
1. Történelmi álomsor – musical előadás
A magyar és a külföldi zenei élet legsikeresebb számaiból készült összeállítás. A zeneszámokat
történelmi utazás köti össze, 1896-tól napjainkig. Az évek során bemutatott musicalek legsikeresebb
dalaiból készült ez az összeállítás, Tege Antal rendezésében.
Adatok, tudnivalók:
Az előadás időtartama: 2 x 50 perc (15-20 perces szünettel)
Díszletépítés időtartama: 1 óra
Díszletbontás időtartama: 1 óra
A játéktér mérete: minimum5 x 5 m
Játszóhely: Nagyterem
Hangtechnikai igények: előzetes egyeztetést igényel
Fénytechnikai igények: előzetes egyeztetést igényel

2. Humoros jelenetek, kuplék
A humoros jelenetek, kuplék című összeállítás a magyar klasszikus kabaré olyan nagy alakjainak, mint
Karinthy Frigyes, Nagy Endre, Rejtő Jenő hódol. A műveket a Békés Megyei Jókai Színház állítja
színpadra, Seregi Zoltán rendezésében.
Adatok, tudnivalók:
Az előadás időtartama: 1 óra - 1 óra 20 perc (szünet nélkül)
Díszletépítés időtartama: 1 óra
Díszletbontás időtartama: 1 óra
A játéktér mérete: 15 x 16 m
Játszóhely: Nagyterem
Hangtechnikai igények: 2 db cd játszó, 2 db hangfal a színpadon (külön szabályozható), nézőtéri hangfalak
Fénytechnikai igények: 2 db gégen, 2 db árga lámpa, 10 db lámpa fehér totál fényhez, színpad hátulján 2 db
fehér

3. Musical gála
Az évek során bemutatott musicalek legsikeresebb dalaiból készült ez az összeállítás Tege Antal
rendezésében.
Adatok, tudnivalók:
Az előadás időtartama: 1 óra - 1 óra 20 perc (szünet nélkül)
Díszletépítés időtartama: 1 óra
Díszletbontás időtartama: 1 óra
A játéktér mérete: 8 x 6 m
Játszóhely: Nagyterem/Stúdió
Hangtechnikai igények: előzetes egyeztetést igényel
Fénytechnikai igények: előzetes egyeztetést igényel
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Előadás
Történelmi álomsor
Humoros jelenetek, kuplék
Musical gála
(Az ár tartalmazza az utazási költséget is!)

Ár / előadás
375 000 Ft
187 500 Ft
187 500 Ft

A/5 csomag: A Békés Megyei Jókai Színház művészeinek közreműködésével
rendhagyó irodalomóra a nyertes pályázó által biztosított helyszínen.
NEM KÖTELEZŐ, HOGY A "KÖTELEZŐ" UNALMAS LEGYEN!

Fontos, hogy az iskolások a legfogékonyabb korban találkozzanak a színházi és irodalmi élményekkel.
Ezért döntött úgy a Békés Megyei Jókai Színház, hogy elindítja a „RendhagyÓra - irodalomóra
színészekkel” c. programot, melynek repertoárját a NAT kötelező olvasmányai alkotják.
A sorozat legfőbb célkitűzése: az irodalom testközelbe hozása, megszerettetése, és a diákok
érdeklődésének felkeltése az olvasás iránt. Kiemelt feladat a színházi befogadás fejlesztése, és a nézőés utánpótlás nevelés.
Greifenstein János rendező és Csikós Ildikó dramaturg vállaltan „betűéhségfokozó” órákat ajánlanak.
A társulat színészei értő tolmácsolásban, a NAT-ban foglalt kötelezőket izgalmas, interaktív formában
„tálalják” a fiatal generációnak.
2010-től „RendhagyÓra” címmel utazó irodalomóra programot indított a Jókai Színház, színészei
közreműködésével, megye- és országszerte.
Cél most is a hatáskeltés és élményszerzés, mint a színházban. Hatni kívánnak a diákokra, fejleszteni
képességeiket és ízlésüket, nyomot hagyni bennük egy különleges órával.
2009 szeptemberétől a színészek Greifenstein János rendező és kommunikációs tréner vezetésével
műhelymunkán vettek részt.
A kommunikációs tréningek során alkalmazott játékok és módszerek: improvizációs technikák,
szerepjátékok segítségével a színészek tovább gazdagították színészi eszközeiket, másrészt ezek a
feladatok jelentették a felkészülést a rendhagyó irodalomórák professzionális megtartására. A több
hónapos tréning végén elnyerte végső formáját a „színjátékos irodalomóra”, ahol a színészek a
testükkel, hangjukkal, ritmussal és képekkel keltik életre az irodalmi alkotásokat.
A „RendhagyÓra” program vállaltan élményszerű irodalmat és irodalmi élményt kíván nyújtani a
diákoknak. A repertoárba olyan színházi és interaktív feldolgozásokra alkalmas műveket választottak,
melyek a kerettantervben szerepelnek.
A művészek célja, hogy a diákok emlékezzenek felnőtt korukban is erre: „Volt egyszer egy óra,
amikor színészek látogattak el hozzánk, és képzeld…”
„RendhagyÓra” ajánlatok:
Általános iskolában
› Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk
Gimnáziumban
› A komikus Petőfi - A helység kalapácsa
› Örkény István - Egyperces novellák
› Klasszikus drámák közel nézetből:
1. Szophoklész: Antigoné
2. W. Shakespeare: Hamlet
Széles a paletta: nagy utat tesz meg a „RendhagyÓra”az irodalomban: az ifjúsági regénytől a görög
drámáig, Szélestenyerű Fejenagytól Hamletig. Nagy utat tesz meg térben is, keresztül-kasul bejárja a
megyét, és az ország számos pontjára eljut az irodalom utazó-követeként.
Milyen egy „RendhagyÓra”?
Lekötelező olvasmányok – három dimenzióban
A kerettantervbe foglalt elemzési szempontoknak megfelelően dolgozza fel az irodalmi alkotásokat a
színészi játék sajátos eszközeivel. A „RendhagyÓrán” a színészek nem veszik át a tanár szerepét és
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terepét, nem tanórát tartanak. A diákokat játékos gyakorlatokon keresztül kalauzolják végig a
műveken. A foglalkozásokon a diákoknak fontos szerep jut.
A látott helyzetek alapján nekik kell önállóan megválaszolni a kérdéseket, azaz gyakorlatban
alkalmazzák eddigi irodalmi és színházi tudásukat, kompetenciájukat. Pl.: Azonosítsd a regény
szereplőit! Ebben a feladatban könnyen meghatározható testtartással, járással, arckifejezéssel
jelenítenek meg a színészek egy-egy szereplőt a regényből.
Elemezik a szereplők indítékait, hús vér figurákat hoznak létre az irodalmi alakokból. A Pál utcai fiúk
c. regényt feldolgozó órán olyan szituációkat sorakoztatnak fel, ahol a diákok a barátság, az ellentét, a
felelősség, a közösség élethelyzeteinek és konfliktusainak - irodalmi és színházi ábrázolásával
egyaránt -találkozhatnak. A „RendhagyÓra” az irodalomról szól, műveket elemez, ehhez a színház és
a játék eszközeit hívja segítségül.
„RendhagyÓra” (rendhagyó irodalomóra)
(Az ár tartalmazza az utazási költséget is!)

150 000 Ft

A/6 csomag: Első színházba jutás – gyermek/ diák/ ifjúsági bérlet
Ifjúsági bérlet a Békés Megyei Jókai Színház 2011/2012 évadára, óvodások,
általános iskolás és középiskolás tanulók részére.
•
•
•

Gyermekbérlet (óvodástól negyedik osztályig) – 2 előadás
Diákbérlet (negyedik osztálytól – nyolcadik osztályig) – 3 előadás
Ifjúsági bérlet ( középiskolásoknak) – 4 előadás
Ár/bérlet
2800 Ft
3100 Ft
4100 Ft

Bérlet
Gyermekbérlet
Diákbérlet
Ifjúsági bérlet

A/7 csomag: Bérletes előadások – felnőtt bérlet
Felnőtt bérlet a Békés Megyei Jókai Színház 2011/2012 évadára.
(összesen 4 előadás).
Bérlet

Ár/bérlet
8800 Ft

II. rendű

A/8 csomag: Belépőjegy a Békés Megyei Napsugár Bábszínház egy
előadására.
Békés Megyei Napsugár Bábszínház egy előadása: az aktuális műsorterv alapján.
Bábszínház jegy

800 Ft/fő
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A/9 csomag: Első bábszínházba jutás – gyermekbérlet
Bábszínházi bérlet a Békés Megyei Napsugár Bábszínház 2011/2012
évadára, óvodások és általános iskolás tanulók részére.
Manóbérlet (óvodástól – negyedik osztályig) – 3 előadás (aktuális műsorterv alapján)
Bérlet

Ár/bérlet
2200 Ft

Manóbérlet

A/10 csomag: A Békés Megyei Napsugár Bábszínház vendégszereplése a
nyertes pályázó által biztosított helyszínen.
Békés Megyei Napsugár Bábszínház vendégszereplése (csak egy előadás választható):
1. Ormányos Hüntyüllér - bábelőadás
Dr. Galántai Csaba írása egy különleges lény különleges kalandjairól szól, a legnagyobb kérdés
azonban az, hogy létezik-e egyáltalán? Megtudhatjuk, ha megnézzük az előadást…
Adatok, tudnivalók:
Az előadás időtartama: 50 perc
Díszletépítés időtartama: 3 óra
Díszletbontás időtartama: 1 óra
A játéktér mérete: 6x8 m
Játszóhely: művelődési ház, 150-200 néző
Technikai igények: teljesen sötétíthető terem, 380 Volt

2. A Világszép Nádszálkisasszony - bábjáték
Benedek Elek meséje
Volt egy király. Annak két fia. Az idősebb megnősült, a kicsi még nem. Királyunk biztatja, hogy
menjen, keressen magához való feleséget, de ő a világ legszebb lányát szeretné párjául. Kiderül, hogy
a világ legszebb lánya az ő bátyja feleségének a húga, és „el vagyon az rejtve egy nádszálban”.
Hősünk elindul megkeresni, végigjárja a népmese törvényszerűen „előírt” állomásait, hogy aztán
lélekben megtisztulva, elnyerje a világ legszebb lányát.
Vándorlása során találkozik öregasszonnyal, a sárkánnyal, a Nap szolgájával, Hajnallal. No, és aki
eggyé vált vele, és segíti útját az a táltos paripa, aki sárkánytejet szopott és égő parazsat evett. Bejárja
a kerek erdőt, a rengeteget, a nagy hegyet, a Föld kapuját, a Nap pitvarát, a fekete lyukat – ahonnan
sem eget, sem földet nem lehet látni. Furulyaszóval legyőzi a sárkányt, aztán Hajnal segítségével eljut
ismét a Naphoz, ahol megkapja azt a fénysugarat a hajába, ami ahhoz kell, hogy a Fekete-tenger
hetvenhetedik szigetén uralkodó sötétben megtalálja azt a három nádszálat, ami közül az egyik az ő
Világszép Nádszálkisasszonyát rejti.
Rendezte: Csortán Erzsébet
Adatok, tudnivalók:
Az előadás időtartama: 50 perc
Díszletépítés időtartama: 3 óra
Díszletbontás időtartama: 1 óra
A játéktér mérete: 7x7 m
Játszóhely: művelődési ház, 150-200 néző
Technikai igények: teljesen sötétíthető terem, 380 Volt
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3. Vásárfiak
Vásári bábjátékosokká alakulnak a művészek, és három kis történetet mesélnek el Vaszilachéról, a
székely asszonyról, és Kasparekről. Az előadásukkal megidézik különböző országok vásári
bábjátékait, Csortán Zsóka, Czipott Gábor és Berta János közreműködésével.
Rendező: Czipott Gábor
Adatok, tudnivalók:
Az előadás időtartama: 50 perc
Díszletépítés időtartama: 3 óra
Díszletbontás időtartama: 1 óra
A játéktér mérete: 5x5 m
Játszóhely: művelődési ház, 150-200 néző

4. Kacor király
Én vagyok a Kacor király,
jaj annak, ki velem kiáll.
Aki körmöm közé kerül,
az már bizony nem menekül!
Megijedt mind; farkas, róka, tudták, ez nem tréfa, móka. Futott nyuszi, mókus, medve, nem volt
egynek sem jó kedve. Vajon ki ő, milyen szerzet, ily körmöket honnan szerzett? Tudod te azt, nem
vagy csacska, ki ne mondd, mert ő a …
Rendező: Czipott Gábor
Adatok, tudnivalók:
Az előadás időtartama: 50 perc
Díszletépítés időtartama: 3 óra
Díszletbontás időtartama: 1 óra
A játéktér mérete: 7x7 m
Játszóhely: művelődési ház, 150-200 néző
Technikai igények: teljesen sötétíthető terem, 380 Volt

Bábszínházi előadás
(Az ár tartalmazza az utazási költséget is!)

135 000 Ft

A/11 csomag: Levéltári előadások felnőtteknek és diákoknak: rendhagyó
történelemóra a Békés Megyei Levéltárban.
1. Levéltári előadások felnőtteknek
-

Az előadásokat felnőtt, elsősorban nyugdíjas civil közösségeknek ajánlja a levéltár.
A program időtartama 90 perc, három részből áll:
- Első rész: A Békés Megyei Levéltár bemutatása: honnan származnak a múltról szóló
információk, miként lehetnek a történelem forrásai a levéltárak, hogyan alakultak ki és mi a
funkciója a levéltáraknak. Ismertetésre kerül a Békés Megyei Levéltár története, bemutatja
jellegzetes és különleges iratait, dokumentumait is a levéltár. Tájékoztatást nyújt arról, hogy
miben nyújthatnak segítséget a levéltárak, kik és hogyan használhatják.
- Második rész: előadás egy – választott – témáról:
1) Békés megye települései – különös tekintettel a XX. századra: Levéltári és könyvtári
anyagok felhasználásával röviden bemutatja Békés megye településszerkezetének
kialakulását a középkorban, pusztulását a török hódoltság időszakában, majd
újjászületését a XVIII. században, és ennek napjainkig tartó fejlődését, alakulását,
különös tekintettel a huszadik századra.
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2) A XX. század hétköznapjai Békés megyében: Interaktív előadás. Olyan témákat (Az
élet színterei, Amikor a hétköznapok rendje felborult, Amit majdnem mindenki
megszenvedett) vet fel, olyan dokumentumokat mutat be, amelyek emlékeket
mozdíthatnak meg – abban a reményben, hogy az előadás diskurzussá alakul át.
3) Idősebb nemzedékek életének fordulópontjai Békés megyében: Emlékidézés levéltári
források segítségével. Az előadás a Horthy korszak szociális feszültségeit, a parasztság
és az iparosság helyzetét, Trianon hatásait mutatja be. Majd szól a II. világháború Békés
megyei történéseiről, végül pedig az 1945-től a rendszerváltozásig terjedő időszak
fordulópontjairól. A levéltári dokumentumok felmutatásával elkerülhetetlen lesz a
személyes sorsok kapcsolódása, a párbeszéd.
- Harmadik rész: A levéltár állandó történeti kiállításának és a vármegyei emlékszoba
megtekintése.
– Egy alkalommal maximum 25 fős csoportot tud fogadni a levéltár.
2. Levéltári történelemórák diákoknak
-

-

-

A rendhagyó történelemórákat általános és középiskolás diákoknak egyaránt ajánlja a levéltár. A
rendhagyó történelemórák kétszer 45 perces részből épülnek fel. Az első részben a Békés Megyei
Levéltárat, tevékenységét, gyűjteményét ismerhetik meg, egy-egy különleges irat, tárgy
felmutatásával, vagy fényképének projektoros kivetítésével illusztrálva. Megismerhetik az
archívum legérdekesebb dokumentumait: címeres leveleket, különleges pecséteket, vármegyei
jegyzőkönyveket stb. Ezután sétát tesznek a diákok az intézményben, megnézik az irattározás
módját, a restauráló műhelyben folyó iratmentési munkálatot. Az óra második része a téma
levéltári alapú feldolgozása. Legvégül a Levéltár állandó kiállításait nézhetik meg a diákok.
Alkalmanként 20-25 diákot tud fogadni a levéltár, akik emlékeztetőként egy szép, különleges
levéltári iratokkal illusztrált jegyzetfüzetet és egy tollat kapnak ajándékba.
Tanároknak szóló módszertani segédanyagban összefoglalják a levéltári foglalkozást, javaslatot
tesznek a ráhangoló és a feldolgozó órára, a témához kapcsolódó irodalmat ajánlják.
A rendhagyó levéltári történelemórák osztály- vagy szakköri kirándulások programjaként is
ajánlottak.
Témák:
1. Fél évszázada történt – 1956 története megyénkben. A forradalom előzményei, a
forradalom kirobbanása és lefolyása Budapesten, a forradalom eseménytörténete Békés
megyében, a kettős hatalom időszaka, megtorlás, a Kádár rendszer kiépülése és intézményei.
2. „Apáról fiúra” – Családtörténet, családfakutatás. A Békés Megyei Levéltárban őrzött
anyakönyvekben szereplő, különböző társadalmi osztályhoz tartozó családok bemutatásán
keresztül a figyelem ráirányítása a Levéltárban őrzött családtörténeti iratokra. Bevezetés a
családfakutatás fáradságos és hosszadalmas, de igen izgalmas munkájába.
3. „Otthonunk Békés megye” – Településeink a levéltári források tükrében. A Levéltár
írott és egyéb forrásainak felhasználásával mutatja be a megye településszerkezetének
kialakulását, átalakulását, fejlődését, szemlélteti az urbanizáció folyamatát.
4. Kalandozás a vármegye hőskorában. Az előadás Tomcsányi József (1807-1876)
„tipikusnak” tekinthető hivatali pályafutásán keresztül mutatja be a vármegyei közigazgatás
működését.
5. A szabadságharc íze – Az 1848–49-es forradalom és szabadságharc Békés megyében. Az
órán a hallgatók áttekintik a korábban tanultakat, előkészítik a lakóhely 1848-49-es
eseményeinek feldolgozását, megismerik a szabadságharc megyei eseményeit.
– Egy alkalommal maximum 25 fős csoportot tud fogadni a levéltár.
Levéltári előadás felnőtteknek
Levéltári történelemóra gyerekeknek

2 500 Ft/fő, minimum15 fő
2 500 Ft/fő, minimum 15 fő
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A/12 csomag: A Békés Megyei Levéltár szakmai közreműködésével
rendhagyó történelemóra a nyertes pályázó által biztosított helyszínen.
A Békés Megyei Levéltár programjai a településeken:
Rendhagyó történelemóra felnőtteknek - előadás egy választott témáról:
1) Békés megye települései – különös tekintettel a XX. századra: Levéltári és könyvtári
anyagok felhasználásával röviden bemutatja Békés megye településszerkezetének
kialakulását a középkorban, pusztulását a török hódoltság időszakában, majd
újjászületését a XVIII. században, és ennek napjainkig tartó fejlődését, alakulását,
különös tekintettel a huszadik századra.
2) A XX. század hétköznapjai Békés megyében: Interaktív előadás. Olyan témákat (Az
élet színterei, Amikor a hétköznapok rendje felborult, Amit majdnem mindenki
megszenvedett) vet fel, olyan dokumentumokat mutat be, amelyek emlékeket
mozdíthatnak meg – abban a reményben, hogy az előadás diskurzussá alakul át.
3) Idősebb nemzedékek életének fordulópontjai Békés megyében: Emlékidézés levéltári
források segítségével. Az előadás a Horthy korszak szociális feszültségeit, a parasztság
és az iparosság helyzetét, Trianon hatásait mutatja be. Majd szól a II. világháború Békés
megyei történéseiről, végül pedig az 1945-től a rendszerváltozásig terjedő időszak
fordulópontjairól. A levéltári dokumentumok felmutatásával elkerülhetetlen lesz a
személyes sorsok kapcsolódása, a párbeszéd.
Rendhagyó történelemóra diákoknak- előadás egy választott témáról:

A rendhagyó történelemórákat az alábbi 4 témában általános és középiskoláknak ajánlja a levéltár,
az adott téma levéltári alapú feldolgozásával, levéltári dokumentumok eredeti és projektoros
illusztrációjával:
1) Fél évszázada történt – 1956 története megyénkben. A forradalom előzményei, a
forradalom kirobbanása és lefolyása Budapesten, a forradalom eseménytörténete Békés
megyében, a kettős hatalom időszaka, megtorlás, a Kádár rendszer kiépülése és
intézményei.
2) „Apáról fiúra” – Családtörténet, családfakutatás. A Békés Megyei Levéltárban őrzött
anyakönyvekben szereplő, különböző társadalmi osztályhoz tartozó családok
bemutatásán keresztül a figyelem ráirányítása a Levéltárban őrzött családtörténeti
iratokra. Bevezetés a családfakutatás fáradságos és hosszadalmas, de igen izgalmas
munkájába.
3) „Otthonunk Békés megye” – Településeink a levéltári források tükrében. A Levéltár
írott és egyéb forrásainak felhasználásával mutatja be a megye településszerkezetének
kialakulását, átalakulását, fejlődését, szemléltetjük az urbanizáció folyamatát.
4) Kalandozás a vármegye hőskorában. Az előadás Tomcsányi József (1807-1876)
„tipikusnak” tekinthető hivatali pályafutásán keresztül mutatjuk be a vármegyei
közigazgatás működését.
5) A szabadságharc íze – Az 1848–49-es forradalom és szabadságharc Békés megyében.
Az órán a hallgatók áttekintik a korábban tanultakat, előkészítik a lakóhely 1848-49-es
eseményeinek feldolgozását, megismerik a szabadságharc megyei eseményeit.
120 000 Ft
120 000 Ft

Rendhagyó történelemóra felnőtteknek
Rendhagyó történelemóra diákoknak
(Az ár tartalmazza az utazási költséget is!)
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A/13 csomag:
A Békés Megyei Levéltár szervezésében „megyetörténeti kiállítás” vagy
„Sokszínű mozaikok Békés megye történetéből” c. előadás különféle
témában, a pályázó által biztosított helyszínen.
Megyetörténeti kiállítás: A kiállítás anyagát a megyejárások tablói és a levéltár-történeti állandó
kiállítás projektoron levetített anyaga képezik. A kiállítás megnyitó előadással társul.
Sokszínű mozaikok Békés megye történetéből: Előadások, rövid mozaikok Békés megye
történetéből, interaktív formában. Az előadásokat a levéltári forrásokon alapuló prezentáció kíséri.
„Sokszínű mozaikok Békés megye történetéből” c. előadás témáinak vázlatai:
1. Békés megyei boszorkányperek
A török kiűzése után a 18. század eleji nehéz viszonyok közepette Békés megyében is reneszánszát
élte boszorkányüldözés. A korabeli népi hitvilág szerint a boszorkányok hatalmát az ördöggel való
szövetségük biztosította. Mivel a boszorkányság bűncselekménynek számított, az ellene folyó
küzdelem szabályos, a jogszabályoknak megfelelő büntetőeljárások formájában zajlott.
Az első ismert megyei boszorkányper 1716-ból való, mikor Kiss Istvánné és Sánta Mátyásné dobozi
boszorkányokat máglyára ítélték és megégették. A 18. században több mint 50 boszorkánysággal
vádolt személy neve ismert Békés megyében.
Mária Terézia rendeletei először 1756-ban, majd 1768-ban megtiltották a boszorkánypereket, más
jogcímeken azonban tovább folyt a boszorkányüldözés egészen a 19. század elejéig.
A Békés Megyei Levéltár törvényszéki peres irataiban fennmaradt 18. századi boszorkányperek
elsődleges forrást nyújtanak a téma feldolgozásához.
2. Katasztrófák Békés megyében a 18–19. században
A 18–19. században a megye zömében agrártermeléssel foglalkozó lakossága a végletekig ki volt
szolgáltatva az időjárás szeszélyeinek és az egyéb csapásoknak, katasztrófáknak. Az 1848 előtti másfél
évszázadban szinte nem volt olyan évtized, amikor ne lettek voltak ínséges esztendők. Az aszályok és
az árvizek okozta gyenge termés miatt gyakran pusztított éhínség. 1814 és 1817 között természeti
csapások sorozata sújtotta Békés megyét. Különösen nagy kárt okozott az 1816. január 29-i jeges
förgeteg. Ezekben az években 26 ember lelte halálát a dühöngő elemek miatt és elpusztult az
állatállomány jelentős része.
A tűzvészek is időről időre nagy pusztítást okoztak. Kiemelkedik az 1801-es nagy gyulai tűz,
amelyben három óra alatt több mint 600 ház lett a lángok martaléka.
A különféle járványok, betegségek is pusztították a lakosságot. A török háborúkkal behurcolt pestis
különösen sok emberáldozatot követelt. Az 1738-40. évi pestisjárvány következtében a megyében
összesen 6648 személy halt meg, ez a korabeli lakosságnak kb. egynegyede lehetett. A 19. században a
kolera okozott nagy pusztítást. Ezeken kívül a himlő, a veszettség és a skorbut sanyargatta a
lakosságot.
A mezőgazdaságot sújtó különféle kártevők elleni küzdelem is fontos része volt a lakosság
megélhetésért folytatott küzdelmének (sáskajárás, hesseni légy, filoxéria stb.).
3. Körösök – Áldás és teher
Békés megye földrajzi adottságai meghatározták a megye lakosságának életét. A folyók által szabdalt
sík terület kedvezett a mezőgazdaságnak. A folyóvíz életet jelentett, ivóvizet, itatóvizet, élelmet,

10

közlekedési utat és energiát. Ugyanakkor a víz a pusztulás forrása is lehetett. A csekély esésű,
eliszaposodott medrű Körösök nem tudták a hegyekről alázúduló víztömegeket a Tiszába szállítani,
ezért évről-évre kiöntöttek. Különösen nagy pusztítást okozott az 1830. évi és az 1845. évi árvíz. Az
állandó árvízveszély, valamint a gazdálkodás kiterjesztése egyre sürgetőbbé tette a vízrendezés, a
folyószabályozás megkezdését. A nagyobb változást hozó munkálatok 1855-ben kezdődtek és a
század végére fejeződtek be. Az 1870-es években már a polgári keretek közt megalakuló ármentesítő
társulatok végezték a folyószabályozás nehéz munkáját. A munkálatok során a történeti Békés megye
területén 416 km hosszú védtöltést emeltek. Az ármentesítésnek köszönhetően mintegy 75 000
katasztrális holddal nőtt meg a szántóterület a megyében.
Megyetörténeti kiállítás
Sokszínű mozaikok Békés megye történetéből ea.
(Az ár tartalmazza az utazási költséget is!)

120 000 Ft
120 000 Ft

A/14 csomag: Kézműves foglalkozás a Békés Megyei IBSEN Nonprofit Kft
Kézműves Szakiskolájának szervezésében, a pályázó által biztosított
helyszínen.
Kézműves foglalkozás: játszóház gyerekeknek és felnőtteknek egyaránt
Technikai igény: asztalok, székek és elektromos áram biztosítása

Kézműves foglalkozás

600 Ft/fő

A/15 csomag: A Bárka irodalmi, művészeti és társadalomtudományi folyóirat
„Irodalmi humor Békés megyében” című rendkívül szórakoztató estje a
nyertes pályázó által biztosított helyszínen.
„Irodalmi humor Békés megyében”:
A Gyulai Várszínház a Bárka szerkesztőségével és a Körös Irodalmi Társasággal közösen kétévente,
de immár négy alkalommal rendezte meg a nyári várjátékok keretei között a mindig nagy
közönségsikert aratott Irodalmi humor fesztivált. A fesztiválokon a kortárs magyar irodalom
élvonalbeli hazai, határainkon túli és Békés megyei szerzői olvasták fel humoros szépirodalmi
alkotásaikat. Ezek legjobbjaiból szerkesztette és rendezte meg az új estet dr. Elek Tibor
irodalomtörténész, a Bárka főszerkesztője. Ezúttal a Békés Megyei Jókai Színház színművészei, és
egy-egy Békés megyei író adja elő a végtelenül szórakoztató kortárs verseket és prózákat, Vozár M.
Krisztián hozzájuk illő zenei improvizációival fűszerezve.

Irodalmi humor Békés megyében
(Az ár tartalmazza az utazási költséget is!)

200 000 Ft

A/16 csomag:
A Békés Megyei Szimfonikus Zenekar szólistáinak pár perces közreműködése
vonósnégyes formájában rendezvények megnyitásakor, képviselőtestületi ülés
előtt, települési ünnepségen stb., a pályázó által biztosított helyszínen.
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Műsor:
Mozart: Kis éji zene KV 525,
vagy kívánság szerint egyéb műsort is lehet egyeztetni
Adatok, tudnivalók:
Fellépők száma: 4
Az előadás időtartama: 5-30 perc között, megbeszélés szerint
A játéktér mérete: 3x3 m
Technikai igények: 4 db karfa nélküli szék

A/16 csomag ára
(Az ár tartalmazza az utazási költséget is!)

70 000 Ft

A/17 csomag: A Békés Megyei Szimfonikusok Kamarazenekarának
hangversenye
Műsor:
Corelli: Concerto grosso Op. 8
A. Vivaldi: C-dúr fagottverseny
W.A. Mozart: D-dúr divertimento
J.S. Bach: h-moll szvit
Adatok, tudnivalók:
Fellépők száma: 10- 15
Az előadás időtartama: 50 perc
Főpróba időtartama: 30 perc, utána 30 perc szünet a koncertig
Építés időtartama: 0,5 óra
Bontás időtartama: 0,5 óra
A játéktér mérete: 7x5 m
Játszóhely: művelődési ház vagy megfelelő méretű templom

A/17 csomag ára
(Az ár tartalmazza az utazási költséget is!)

240 000 Ft

A/18 csomag: A Békés Megyei Szimfonikus Zenekar hangversenye
Műsor:
Mendelsohn: Hebridák - nyitány
Csajkovszkij: Rómeó és Júlia - nyitányfantázia
Dvorák: Szláv táncok Op. 46
Brahms: Magyar táncok No. 1,6,5
Vezényel: Somogyi-Tóth Dániel
Adatok, tudnivalók:
Fellépők száma: 40-50 fő
Az előadás időtartama: 60-70 perc
Főpróba időtartama: 60 perc, utána 30 perc szünet a koncertig
Építés időtartama: 60 perc
Bontás időtartama: 60 perc
A játéktér mérete: 10x7 m
Játszóhely: művelődési ház vagy megfelelő méretű templom

A/18 csomag ára
(Az ár tartalmazza az utazási költséget is!)

530 000 Ft
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A/19 csomag:
Orgonahangverseny - olyan Békés megyei településen, ahol a templomban van
működőképes és megfelelően karbantartott hangszer.
Szólista: Somogyi-Tóth Dániel művészeti vezető.
A karzaton elhelyezkedő orgona technikailag is érdekes, látványos játszóasztalát és a közreműködő
művészek élő képét az oltárnál lévő vászonra vetítjük.
Közreműködők:
- Somogyi-Tóth Dániel – orgona
- Békés Megyei Szimfonikus Zenekar szólistái
- operatőr
Műsor: a rendelkezésre álló orgona képességeitől függően Bach műveitől a romantika
orgonazenéig
Adatok, tudnivalók:
Fellépők száma: 2-5
Az előadás időtartama: 60-70 perc
Főpróba időtartama: 60 perc, utána 30 perc szünet a koncertig
Építés időtartama: 0 perc
Bontás időtartama: 0 perc
A játéktér mérete: karzat
Játszóhely: templom
Technikai igény: projektor, vetítővászon, mikrofon, hangosítás

A/19 csomag ára
(Az ár tartalmazza az utazási költséget is!)

150 000 Ft
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„B” kategória

B/1 csomag: A Békés Megyei Jókai Színház vendégszereplése a nyertes
pályázó által biztosított rendezvény helyszínén, amelyhez a Békés Megyei
Levéltár szervezésében megyetörténeti kiállítás vagy előadás és a Békés
Megyei IBSEN Nonprofit Kft Kézműves Szakiskolájának szervezésében
kézműves foglalkozás is kapcsolódik.
(leírások és árajánlatok az A/4-es illetve az A/13-es és A/14-as kategóriáknál)

B/2 csomag: A Békés Megyei Napsugár Bábszínház vendégszereplése a
nyertes pályázó által biztosított rendezvény helyszínén, amelyhez a Békés
Megyei Levéltár szervezésében megyetörténeti kiállítás vagy előadás és a
Békés Megyei IBSEN Nonprofit Kft Kézműves Szakiskolájának
szervezésében kézműves foglalkozás is kapcsolódik.
(leírások és árajánlatok az A/10-es illetve az A/13-es és A/14-as kategóriáknál)

B/3 csomag: 1000 m2-es fedett rendezvénysátor biztosítása a programon.
A csomag tartalmazza a sátor szállítását, a sátorépítést, sátorőrzést és a sátorbontást.
Időtartam: 1-3 nap
Sátor bérleti díja

657 500 Ft

B/4 csomag: Békés megyei hagyományokra épülő népművészeti és kézműves
„Nemzeti Fesztivál” megjelenése a rendezvényen.
A Békés Megyei Népművészeti Egyesület szervezett formában kitelepül a rendezvényre az
alábbi programokkal:
Egynapos program:
1. Mesterség-bemutatók
A mesterség-bemutató kapcsán lehetőség nyílik arra, hogy a látogatók kipróbálják saját tehetségüket.
Az alkotók a nagyközönség számára bemutatják, hogy hogyan jön létre az alkotás, illetve az
érdeklődőknek részletes tájékoztatást adnak az általuk választott kézműves szakmáról.
Az egyesület tagsága több mint 20 kézműves szakmát képvisel, (szövés, hímzés, fafaragás,
kosárfonás, gyékény-csuhé-szalmafonás, fazekasság, gyöngyfűzés, csipkeverés, mézeskalács készítés,
tojásdíszítés, kovácsoltvas készítés, viseletvarrás, stb.) amelyek közül a különböző eseményt
szervezők választhatnak három szakmát.
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Adatok, tudnivalók:
A bemutatók időtartama: 8 óra
Előkészítés időtartama, sátorépítések: 2 óra
Bontási időtartam: 1 óra
Szükséges alapterület: 9 x 3 m (amely 3 db 3x3 méteres sátrat jelent)
Áramigény: 220 V
A bemutatóhoz szükséges sátrak, eszközök: az egyesület szállítja

2. Népi játszóházak
Az egyesület fontosnak tartja, hogy a felnövekvő nemzedék megismerkedjen a természetes
alapanyagokkal és az ezekből készíthető játékokkal, amelyet általában óvodás és általános iskolás korú
gyermekeknek ajánl. Néhány példa: fazekasság, szövés, tojáskarcolás, hímzés, nemezelés, bőrözés,
fafaragás, gyöngyfűzés stb. A tevékenység segítséget nyújt a gyerekek kreativitásának fejlesztésére,
akik ezzel egy időutazásban is részt vesznek, hiszen olyan játékokat készítenek saját maguknak,
amilyeneket a nagyszüleik, vagy dédszüleik készítettek.
Adatok, tudnivalók:
A foglalkozások időtartama: 8 óra
Előkészítés időtartama, sátorépítések: 2 óra
Bontási időtartam: 1 óra
Szükséges alapterület: 9 x 3 m (amely 3 db 3x3 méteres sátrat jelent)
Áramigény: 220 V
A foglalkozáshoz szükséges sátrak, eszközök: az egyesület szállítja

3. Népművészeti vásár
Mindenütt nagy érdeklődés mutatkozik a hagyományos stílusú kézműves tárgyak megvásárlása iránt.
A látogatók a népi iparművészetnek garantált minőségű és tradicionális esztétikai értéket képviselő
termékeihez juthatnak. Az egyesület 10-12 mestere árusítja autentikus alkotásait.
Adatok, tudnivalók:
A vásár időtartama: 8 óra
Előkészítés időtartama, sátorépítések: 4 óra
Bontási időtartam: 2 óra
Szükséges alapterület: 15 x 2 m
Áramigény: 220 V
A vásárhoz szükséges sátrak, eszközök: az egyesület szállítja

Kétnapos program:
1. Mesterség-bemutatók
A mesterség-bemutató kapcsán lehetőség nyílik arra, hogy a látogatók kipróbálják saját tehetségüket.
Az alkotók a nagyközönség számára bemutatják, hogy hogyan jön létre az alkotás, illetve az
érdeklődőknek részletes tájékoztatást adnak az általuk választott kézműves szakmáról.
Az egyesület tagsága több mint 20 kézműves szakmát képvisel, (szövés, hímzés, fafaragás,
kosárfonás, gyékény-csuhé-szalmafonás, fazekasság, gyöngyfűzés, csipkeverés, mézeskalács készítés,
tojásdíszítés, kovácsoltvas készítés, viseletvarrás, stb.) amelyek közül a különböző eseményt
szervezők választhatnak három szakmát.
Adatok, tudnivalók:
A bemutatók időtartama: 2 nap x 8 óra
Előkészítés időtartama, sátorépítések: 2 óra
Bontási időtartam: 1 óra
Szükséges alapterület: 9 x 3 m (amely 3 db 3x3 méteres sátrat jelent)
Áramigény: 220 V
A bemutatóhoz szükséges sátrak, eszközök: az egyesület szállítja
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2. Népi játszóházak
Az egyesület fontosnak tartja, hogy a felnövekvő nemzedék megismerkedjen a természetes
alapanyagokkal és az ezekből készíthető játékokkal, amelyet általában óvodás és általános iskolás korú
gyermekeknek ajánl. Néhány példa: fazekasság, szövés, tojáskarcolás, hímzés, nemezelés, bőrözés,
fafaragás, gyöngyfűzés stb. A tevékenység segítséget nyújt a gyerekek kreativitásának fejlesztésére,
akik ezzel egy időutazásban is részt vesznek, hiszen olyan játékokat készítenek saját maguknak,
amilyeneket a nagyszüleik, vagy dédszüleik készítettek.
Adatok, tudnivalók:
A foglalkozások időtartama: 2 nap x 8 óra
Előkészítés időtartama, sátorépítések: 2 óra
Bontási időtartam: 1 óra
Szükséges alapterület: 9 x 3 m (amely 3 db 3x3 méteres sátrat jelent)
Áramigény: 220 V
A foglalkozáshoz szükséges sátrak, eszközök: az egyesület szállítja

3. Játszótér
Az egyesület tagjai népi ügyességi-, kreatív- és sportjátékokat működtetnek, amely a gyermekek, és
felnőttek vidám szórakoztatását biztosítja. Pl. gólyaláb, csoszogi, diótörő, „halászat”, sakkozás,
kötélhúzás, stb.
Adatok, tudnivalók:
A játszótér időtartama: 2 nap x 8 óra
Előkészítés időtartama: 2 óra
Bontási időtartam: 1 óra
Szükséges alapterület: minimum10 m átmérőjű kör
A játszótérhez szükséges eszközök: az egyesület szállítja

4. Kiállítás
A rendezők Békés megye élő népművészetét reprezentáló, alábbi kiállítások közül választhatnak.
• Komplex kiállítás, ahol a népi kézművesség valamennyi szakága megjelenik, és teljes képet
mutat megyénk élő népművészetéről.
• Szakági kiállítások, ahol a népi kézművesség egy-egy szakága jelenik meg, pl. „Dél-alföld élő
fazekas kultúrája, hímző kultúrája”, „Fa- és fonott bútorok”, „Hímes tojások”, stb.
• A harmadik típusú kiállítások, ahol funkcióiban kerül bemutatásra az élő népművészet, pl.
„Asztal és környezete”, „Ágy és környezete”, „Egyházi textíliák”, „Lakodalmi textíliák”,
„Születéstől a gyermekszobáig”, stb.
A kiállításokat az egyesület ajánlja a gyerekeknek, a szülőknek és a nagyszülőknek egyaránt. A
különböző életkorú látogatók részvételi motivációja különböző. Amíg a gyermekek elsősorban a
kreativitást, a játékosságot látják, a szülők a művészi értéket, a nagyszülők a régen végzett
tevékenységüket keresik.
Adatok, tudnivalók:
A kiállítás időtartama: 2 nap x 8 óra
Előkészítés időtartama, sátorépítések, kiállítás rendezés: 2 nap
Bontási időtartam: 1 nap
Szükséges alapterület: 70 m2
Áramigény: 220 V
A kiállításhoz szükséges sátor, kiállítási anyag és installáció: az egyesület szállítja
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5. Körhinta
Hagyományos szerkezetű, kosarakkal felszerelt kézzel hajtott körhinta. Elsősorban az óvodás korú
gyermekek szórakoztatását szolgálja.
Adatok, tudnivalók:
A körhinta működésének időtartama: 2 nap x 8 óra
Előkészítés időtartama: 4 óra
Bontási időtartam: 2 óra
Szükséges alapterület: minimum 10 m átmérőjű kör
A körhinta működéséhez szükséges eszközök: az egyesület szállítja

6. Népművészeti vásár
A látogatók a népi iparművészetnek garantált minőségű és tradicionális esztétikai értéket képviselő
termékeihez juthatnak. Az egyesület 10-12 mestere árusítja autentikus alkotásait.
Adatok, tudnivalók:
A vásár időtartama: 2 nap x 8 óra
Előkészítés időtartama, sátorépítések: 4 óra
Bontási időtartam: 2 óra
Szükséges alapterület: 15 x 2 m
Áramigény: 220 V
A vásárhoz szükséges sátrak, eszközök: az egyesület szállítja

Program
Egynapos program
Kétnapos program
(az ár tartalmazza az anyag,- és utazási költségeket is)

Ár/program
325 000 Ft
730 000 Ft

B/5 csomag: Szervezett formában kitelepülő Békés megyei gasztronómiai
értéktár és hungarikum termékbemutató, illetve vásár.
Szakmai koordinátor: Prohászka Béla, a Magyar Nemzeti Gasztronómiai Szövetség Elnöke
Bemutatásra kerül 30 termékcsoport
Minimum helybiztosítás: 2 m2/ termékcsoport.
B/5 csomag
(az ár tartalmazza az anyag,- és utazási, szállítási költségeket is)

150 000 Ft

B/6 csomag: A Békés Megyei Közoktatási Intézmények látványos szakmai
bemutatója a rendezvényen.
A Harruckern János Közoktatási Intézmény és a Farkas Gyula Közoktatási Intézmény a nyertes
pályázó által biztosított területen, saját sátrában, faházában szolgáltat látványos szakmai bemutatókat.
A szolgáltató közoktatási intézmény összeállításában szerepelnek a szakmák, mely szolgáltatáshoz
tartozik 10-20 perces kulturális bemutató is.
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Szakmai bemutató:
1) Pék, pék-cukrász bemutató:
• Szabadtéren: 3×3 m-es sátorban;
• Egy pék és egy pék-cukrász tanuló, valamint egy szakoktató közreműködésével
vesznek részt, a szakmára jellemző munkaruhában;
• Pék, pék-cukrász és konzervipari termékek kiállítása;
• Szükséges áramforrás: 220V.
A látvány kemencében készült pék és pék-cukrász termékek zárt és szabadtérben is különleges
hangulatot, valamint egyedülálló gasztronómiai élményt nyújtanak a rendezvényre látogatók számára.
2) Gasztronómiai bemutató:
• Szabadtéren: 6×3 m-es sátorban;
• Két szakácstanuló egy szakoktató közreműködésével vesz részt, a szakmára
jellemző munkaruhában;
• Szükséges áramforrás: 220V;
• Szükséges bútorzat: 2 db 2×1 m-es asztal és 2 db szék;
Az előre kiválasztott eszközökben ( két 1,5 m átmérőjű látványsütő, bogrács vagy szabadtéri konyha)
készült egytálétel, zárt és szabadtérben is különleges hangulatot, valamint egyedülálló gasztronómiai
élményt nyújt a rendezvényre látogatók számára.
3) Szakma bemutatók:
• Szabadtéren: 12×6 m-es sátorban;
• Két vadász, két fodrász, két asztalos, két pincér, két festő és mázoló, egy
villanyszerelő, egy csőhálózat-szerelő, egy mezőgazdasági-gépszerelő tanuló,
valamint szakoktatóik közreműködésével vesznek részt, a szakmára jellemző
munkaruhában;
• Szükséges áramforrás: 220V;
• Szükséges bútorzat: 3 db 2×1 m-es asztal és 10 db szék;
A rendezvény alatt folyamatosan történik a szakmákra jellemző bemutató, az odalátogatók
bevonásával.
4) Rendvédelmi bemutató:
• Szabadtéren: szükség esetén 12×6 m-es sátorban;
• 10 fő rendészeti képzésben résztvevő tanuló, valamint mesterük
közreműködésével vesznek részt, önvédelmi ruhában;
• Bemutató hossza: 20 perc
• Szükséges áramforrás: 220V;
Látványos önvédelmi fogások, töréstechnikák, esések, szabadulások, formagyakorlatok bemutatója
zenére.
5) Játszóház:
• Szabadtéren: szükség esetén 6×3 m-es sátorban;
• 3 fő művészeti képzésben résztvevő tanuló, valamint egy művésztanár és egy
gyógypedagógus közreműködésével vesznek részt a rendezvényen;
• Szükséges áramforrás: 220V;
• Szükséges bútorzat: 5 db 2×1 m-es asztal és 16 db szék;
Kézműves foglalkozás, ügyességi játékok, táncház szórakoztatja a családok legkisebb tagjait.
6) Színitanház bemutatója:
• Szabad és zárt térben;
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•

3 fő művészeti képzésben résztvevő tanuló, valamint két művésztanár
közreműködésével vesznek részt a rendezvényen;
• Szükséges áramforrás: 220V;
• Szükséges bútorzat: 1 db 2×1 m-es asztal és 3 db szék.
A bemutató alatt díszlet- és jelmeztervezők kiállítása látható.
A szakmai bemutató összes helyigénye: 250 m2.
Szakmai bemutató ára: 1. 200. 000,- Ft/ rendezvény, mely tartalmazza az utazási költségeket is.

B/7 csomag: Egészségügyi szűrővizsgálatok és szaktanácsadás a Békés
Megyei Pándy Kálmán Kórház szolgáltatásával, melyhez kapcsolódik
táplálkozási tanácsadás és ételbemutató.
A szolgáltatás tartalmazza az érdeklődő lakosság kardio metabolikus szűrővizsgálatát (testsúlymérés,
haskörfogat, testtömeg index meghatározás, vérnyomásmérés, vércukor, triglicerid, koleszterinszint
meghatározása). A kórház magasan kvalifikált munkatársai az eredmények tükrében, személyre
szabott életvezetési és étkezési szaktanácsadással segítik az egészségük megőrzését, a betegség
megelőzését fontosnak tartó érdeklődőket.

Szűrővizsgálat időigénye:
• napi 4 óra/ 25 beteg szűrése
• napi 8 óra/ 50 beteg szűrése
Eszközigény: 2 db asztal és 4 db szék

Szolgáltatás
Szűrővizsgálat+tanácsadás (napi 4 óra)
Szűrővizsgálat+tanácsadás (napi 8 óra)
Ételbemutató – kóstolóadag
( az ár tartalmazza az utazási költséget is)

Ár
80 000 Ft/nap
125 000 Ft/ nap
1200 Ft/ adag

B/8 csomag: A Békés megyei Tourinform Iroda szolgáltatásainak biztosítása
a rendezvényen.
A csomag tartalma:
• Képzett informátorok adnak tájékoztatást Békés megye turisztikai attrakcióiról a rendezvény
ideje alatt
• Békés megyei kiadványok, prospektusok biztosítása a helyszínen
• Reklámajándékok (Békés megyéhez kapcsolódó) biztosítása a látogatók részére
A szolgáltatás biztosításához szükséges eszközök:
• Kültéri rendezvény esetén: 3*3 m-es sátor
• a kiadványok részére: 1 db asztal vagy pult
• 2 db szék
• Frízfelirat, melyen a következő szöveg szerepel: Tourinform – Turisztikai információ
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Szolgáltatás
1 napos rendezvény
2 napos rendezvény
3 ill. több napos rendezvény

Ár
50 000 Ft
80 000 Ft
100 000 Ft

B/9 csomag: A Békés Megyei Culinary Team részvétele a rendezvényen.
(Az alapanyagot és a technikai feltételeket a rendezők biztosítják!)
Időigény:
• előkészület: 4 óra
• rendezvény: 4 óra
• utómunka: 1 óra
Zsűrizés tartalma:
• versenykiírás
• pontozólapok
• verseny jegyzőkönyve
• eredményhirdetés
Ár
30 000 Ft
70 000 Ft
105 000 Ft
140 000 Ft
210 000 Ft
280 000 Ft
350 000 Ft

Culinary Team részvétele
Zsűrizés
100 ételadagig/ 2 fő
100-150 ételadag/ 3 fő
150-250 ételadag/ 4 fő
250-400 ételadag/ 6 fő
400-600 ételadag/ 8 fő
600-1000 ételadag/ 10 fő
(az árak tartalmazzák az utazási költséget is)

B/10 csomag: „I love Békés megye” programcsomag szolgáltatása a
rendezvényen.
(Célcsoport: fiatal korosztály, ajánlott az esti időpont)
Az „I love Békés megye” olyan, fiataloknak szóló kulturális program, amely lehetőséget kínál
otthonunk, Békés megye történetének, kultúrájának megismerésére, szórakoztató formában.
A program keretében a résztvevők Békés megyével kapcsolatos kérdésekre válaszolhatnak
természettudomány, történelem, irodalom, zene, színház, művészet, néprajz, sport témakörökben,
korcsoportok szerinti nehézségi szinten. A feleletválasztós kvíz mellett térképes játékkal is lehetőség
van játszani, amelyben a megye vaktérképén a feladványként keresett településeket kell megtalálni, 3
nehézségi szinten. A helyes megfejtők „I love Békés megye” nyereménytárgyakat vihetnek haza (póló,
bögre, toll, Békés megye kvízjáték, stb.).
A játékok hozzájárulnak szűkebb hazánk megismeréséhez, szerepet játszhatnak a fiatalok helyi
identitásának kialakításában, erősítik a résztvevők Békés megyéhez való kötődését, bővítik
ismereteiket.
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A programcsomag tartalmazza:
• interaktív nyereményjátékok (kb. 4 óra időtartamban 2 hostess egy promóciós pult és 2
laptop segítségével teszt jellegű nyereményjátékot bonyolít le a rendezvényre érkezők
bevonásával)
• promóciós standok, amelyeknél megvásárolhatók Békés megye kiemelkedő kulturális
intézményeinek ajándéktárgyai, szórakoztató társasjátékok, cd-k, dvd-k, könyvek, kiadványok
Az „I love Békés megye” programcsomag kitelepülésének költsége tartalmazza:
• 2 fő hostess
• nyereménytárgyak
• a helyszínre utazás költségei, valamint a stand szállítási költsége
• internet hozzáférés a web-es kvíz lebonyolításához
• tesztlapok
• a stand kiépítése
„I love Békés megye” programcsomag

250 000 Ft

B/11 csomag: A rendezvény egyedi arculat és design kialakításának tervezése,
a rendezvény arculati kézikönyvének elkészítése.
Az arculati kézikönyv elemei:
• Logo
• Meghívó
• Szórólap
• Plakát
• Műsor típusterv (plakát és szórólap formában)
• Táblák, útbaigazító nyilak
• Hirdetési típusterv
• Mappa
B/11 csomag

100 000 Ft

B/12 csomag: A nyertes pályázó számára lehetőség nyílik a rendezvény
online hirdetésére heti, esetleg napi szinten.
Egy rendezvény sikerességét döntően befolyásolja a megvalósítást megelőző reklámkampány, és
elengedhetetlen a megvalósulást követő beszámoló híradás is.
A megjelenésében egységes, de a reklámfelületek tekintetében sokszínű hírverés eredményes,
hatékony, ám ehhez komoly anyagi befektetés szükséges.
A B/12 pályázati kategórián belül három olyan csomag-kínálat közül választhatnak a pályázók,
amelyek ötvözik a hagyományos és a legújabb marketingeszközök, – felületek használatát és a megye
teljes területét lefedik.
A szolgáltatás feltétele:
A nyertes pályázó híranyagot szolgáltat elektronikus levél formájában a Békés Megyei Jókai Színház
Programiroda részére.
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Alapcsomag:
•
•

programajánló megjelenítése a rendezvényt megelőzően max. 3 alkalommal és a rendezvényt
követően összefoglaló beszámoló közzététele 1 alkalommal a www.bekesmegye.com valamint
a www.programok.bekesmegye.com weboldalakon
a rendezvény promotálásához 500 db A/5-ös méretű szórólap elkészítése és átadása a pályázó
részére. A szórólap elkészítése tartalmazza a grafikai terveket is.

A programajánló és az összefoglaló közzé tételének feltétele, hogy a pályázó a rendezvényt
megelőzően, illetve a rendezvényt követően elektronikus formában szöveges beszámolót és fényképeket
küldjön a programiroda@jokaiszinhaz.hu e-mail címre.
Normál csomag:
Az alapcsomagon felül tartalmazza a következő szolgáltatásokat:
•
•

a rendezvény promotálásához +300 db A/5-ös méretű szórólap (azaz összesen 800 db)
valamint 50 db A/3-as méretű plakát elkészítése és átadása a pályázó részére. A szórólap
elkészítése tartalmazza a grafikai terveket is.
programajánlók megjelenítése (max. 20 mp terjedelemben) a Békés Megyei Önkormányzat
intézményeiben elhelyezett (összesen 60 db) nagyképernyős LCD TV-n (14 napon keresztül
napi 10 órában), amelyet a pályázó által biztosított képi és szöveges anyagok felhasználásával
készítünk el.

A programajánló és az összefoglaló közzé tételének feltétele, hogy a pályázó a rendezvényt
megelőzően, illetve a rendezvényt követően elektronikus formában szöveges beszámolót és fényképeket
küldjön a programiroda@jokaiszinhaz.hu e-mail címre.
Bónusz csomag:
A normál csomagon felül tartalmazza:
•

•
•

a rendezvény promotálásához +200 db A/5-ös méretű szórólap (azaz összesen 1.000 db)
valamint +50 db A/3-as méretű plakát (összesen 100 db) elkészítése és átadása a pályázó
részére. A szórólap elkészítése tartalmazza a grafikai terveket is. Ez a csomag tartalmazza a
szórólapok terítését és a plakátok kihelyezését is.
programajánlók és összefoglalók megjelenítése a helyi televízió csatornákon (Gyula Tv, Csaba
Tv)
programajánló megjelenítése a Békés Megyei Hírlapban a pályázó által biztosított szöveges
anyagok felhasználásával

A programajánló és az összefoglaló közzé tételének feltétele, hogy a pályázó a rendezvényt
megelőzően, illetve a rendezvényt követően elektronikus formában szöveges beszámolót és fényképeket
küldjön a programiroda@jokaiszinhaz.hu e-mail címre.
Csomag megnevezése
Alapcsomag
Normál csomag
Bónusz csomag

Ár/csomag
200 000 Ft
500 000 Ft
1 200 000 Ft
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B/13 csomag: A rendezvény megyei és országos turisztikai promóciója.
Minimál csomag:
Tartalma: Hirdetés Békés megyén belül
• Hirdetés a rendezvény előtti két hétben a helyi rádiókban (Rádió 1, Csaba Rádió) (30
megjelenés, 15 mp-es spotok)
• Békés Megye Képviselő-testületének Közlönyében történő megjelenés
• Megjelenés a www.turizmus.bekesmegye.hu és a www.turizmus.bekesmegye.com
honlapokon
Médium csomag:
Tartalma: Hirdetés békés megyei és országos médiában
• Hirdetés a rendezvény előtti két hétben a helyi rádiókban (Rádió 1, Csaba Rádió) (30
megjelenés, 15 mp-es spotok)
• Békés Megye Képviselő-testületének Közlönyében történő megjelenés
• Megjelenés a www.turizmus.bekesmegye.hu és a www.turizmus.bekesmegye.com
honlapokon
• Internetes banner elhelyezése a következő honlapokon: www.iranymagyarorszag.hu és a
www.vendegvaro.hu
Maximum csomag:
Tartalma: Hirdetés békés megyei és országos médiában
• Hirdetés a rendezvény előtti két hétben a helyi rádiókban (Rádió 1, Csaba Rádió) (30
megjelenés, 15 mp-es spotok)
• Békés Megye Képviselőtestületének Közlönyében történő megjelenés
• Megjelenés a www.turizmus.bekesmegye.hu és a www.turizmus.bekesmegye.com
honlapokon
• Internetes banner elhelyezése a következő honlapokon: www.iranymagyarorszag.hu és a
www.vendegvaro.hu
• Plakáthirdetés a BKV metró aluljáróiban (B1 méretben)
• Országos televízióban 15 mp-es spot bejátszása (M1, M2, Duna TV)
Maximum Plusz csomag:
Tartalma: Hirdetés békés megyei, országos és romániai médiában
• Hirdetés a rendezvény előtti két hétben a helyi rádiókban (Rádió 1, Csaba Rádió) (30
megjelenés, 15 mp-es spotok)
• Békés Megye Képviselőtestületének Közlönyében történő megjelenés
• Megjelenés a www.turizmus.bekesmegye.hu és a www.turizmus.bekesmegye.com
honlapokon
• Internetes
banner
elhelyezése
a
www.iranymagarorszag.hu,
illetve
a
www.turizmus.bekesmegye.hu oldalon
• Plakáthirdetés a BKV metró aluljáróiban (B1 méretben)
• Országos televízióban 15 mp-es spot bejátszása (M1, M2, Duna TV)
• Hirdetés romániai, magyar turizmust népszerűsítő internetes portálokon

Csomag megnevezés e
Minimál cs omag
Médium csomag
Maximum csomag
Maximum Plus z csomag

Ár/csomag
550 000 Ft
800 000 Ft
2 300 000 Ft
2 550 000 Ft
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