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Pályázati kiírás: közösségépítő kulturális alkalmak megvalósítása
Pályázat témája: történelmi múlt idéző kulturális nap
Elnevezése: „Kezünkben a múlt”

Szakmai beszámoló
Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő, a Nemzeti Kulturális Alap és Mátételke Község
Önkormányzata által támogatott, és pályázaton elnyert támogatásból valósult meg 2018. június 23án rendezett kulturális nap. A program célja volt, hogy a résztvevők együtt, egy napot korosztálytól
és technológiától függetlenül vegyenek részt, egy tartalmas kulturális, szórakoztató programon.
Ezzel segítve kikapcsolódni, ráhangolódni egymásra.
A program sikeresen megvalósult!

Mutatószámok, adatok, információk:
Részvevők száma:

140 fő

Közreműködők felsorolása:

Holka és Társa Kft. Bácsalmás
Kotró Lászlóné ev. Madaras
Mátételke Község Önkormányzat dolgozói
Mátételke Lakossága

Honlap:

www.matetelke.hu

Facebook:

Mátételke Község Önkormányzata
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A rendezvény helyszíne:

Mátételke Könyvtár és
Információs hely udvara
6452. Mátételke, Kossuth utca 18.

A program részletes beszámolója
2018. június 23-án szombaton került megrendezésre a „Kezünkben a múlt”
történelmi múlt idéző kulturális nap.

A program részletezése:
10.00 Gyülekező, köszöntő
10.10 Időutazás a történelmi korokba
13.00 Közös ebéd
14.00 Lovagi torna
15.00 Szabad program
18.00 Program vége
Az nap folyamán ugrálóvár, csillámtetoválás, kézműves foglalkozás zajlott.
A programon résztvevőknek meleg étkezés, valamint az egész nap folyamán rendelkezésre állt
ásványvíz, melyet a Holka és Társai Kft-tól rendelt az Önkormányzat. Az ugrálóvár Kotró Lászlóné
Madarasi egyéni vállalkozótól került bérlésre.
Rendezvény családias hangulatúra sikerült. A feladatok lebonyolítását az Önkormányzat dolgozói,
valamint helyben lakó gyerekek és felnőttek is segítették díjmentesen.
A település alacsony lakosságához mérten, a 140 fős részvételi arány, az előző évi rendezvényhez
és az időjárási viszonyokhoz képest magasnak mondható. A közösségi média segítségével még
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szélesebb körben jutott el a kulturális nap meghívója. A résztvevők nagy része helyi lakos volt, de
a környező településekről is vettek részt a rendezvényen.
A kulturális napon résztvevők korcsoportos megoszlása alapján sok gyermek, ebből is jelentős részt
iskolás korúak voltak. A kisebb gyermekes családok is kilátogattak, valamint több, a településen a
nagyszülőknél nyaraló gyermek vett részt. A felnőtt korú lakosság is nagyobb érdeklődést mutatott
a tavalyi évi rendezvényhez képest.
A pályázati támogatás és önerő több szakmai anyag beszerzését tette lehetővé, ami életszerűbbé és
látványosabbá tette a történelmi korokat. Bárki belebújhatott a korabeli öltözékekbe.
A délelőtt folyamán, az „időutazás” igen interaktívra sikerült. Az időutazási helyszíneken történő
részvételt

a

segítők

igazolták.

A

tavalyi

évi

hiányosságokat

kiküszöbölve,

sokkal

zökkenőmentesebben végezték a feladatokat. Az egyes korok feladatainak elvégzése után kaptak
kupont a résztvevők, melyet ebéd után vagy folyamatosan tudtak „beváltani”
Mivel nem volt időkorlát a feladatokra, így aki gyorsabban eltudta végezni, azok igénybe vették az
ugrálóvárat, íjászatot, melyet a helyi hobby íjászok térítésmentesen biztosítottak.
A legnagyobb sikert az ókori Egyiptomi piramis aratta, melyet egy női és egy férfi „fáraó” felügyelt,
segítette a résztvevőket a piramison belüli tájékozódásban.
Az őskori ásatásból származó „fosszíliákat” a gyerekek elvihették haza, valamint a középkori
udvarban elkészült serleget, pajzsot, érmét is. A Mátételke kódexébe sok lapot színeztek ki a
gyerekek. A kovácsműhelyben elkészült kardokra a nevük felírásával kerültek a „történelembe”.
A jutalmazás ösztönözte a gyermekeket a feladatok, a saját tudásuk szerinti legjobb elvégzésére.
Az ókori görög vízvezeték összeállításánál, több generáció együtt épített, segítve egymást.
A közös ebéd után, szabadprogram, majd a lovagi torna következett. Sajnos a rossz időjárási
viszonyok miatt, csak kevesen maradtak a rendezvényen, de a lovagi torna jó hangulatúra sikerült.
A lovagok felnőtt és gyermek részvevőkből álltak.
A programban részvevők cukorkás „tarisznyát” kaptak a feladatok elvégzése után, valamint a
rendezvény vége előtt, a tavalyi évhez hasonlóan „cukorszórás” is volt.

3

Mátételke Község Önkormányzata
6452. Mátételke, Kossuth u. 2.
Tel/Fax: 79/544-050
E-mail: onkormanyzat@matetelke.hu

web:www.matetelke.hu

Tapasztalatok:
A résztvevők jól érezték magukat, pozitív visszajelzések jöttek folyamatosan a kulturális napról és
annak színvonaláról. Többen jeleznék, hogy több hasonló rendezvényre lenne szükség. A nap
folyamán többször elhangozott, hogy „ezt már tanultuk az iskolában”. A település minden
korosztálya közelebb került egymáshoz. A gyermekek a technológia nélkül is jól érezték magukat,
a feladatokat gyermek és felnőtt együtt, egymást segítve végezte.
A projekt elérte a célját, viszonylag nagy létszámot tudott kimozdítani a szabadba a rossz idő
ellenére is. A nap folyamán az volt a tapasztalat, hogy több interaktív kulturális rendezvényre lenne
szükség, ahol játszva tanulnak, illetve idéznek fel tudást, emlékeket az emberek. A program célja,
nem csak az egymásra figyelés elősegítése, hanem a tanulás a kulturális, történelmi értékek,
hagyományok felidézése volt.
Mátételke, 2018. július 30.

Nagy Noémi
polgármester
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