SZAKMAI BESZÁMOLÓ
a Nemzeti Kulturális Alap által biztosított, vissza nem térítendő támogatás felhasználásáról

Támogatott pályázat: Az I. Békéscsabai Vitézi Játékok című rendezvény megvalósítása
Pályázati azonosító: 3707/11782
Elnyert támogatás: 2 000 000 Ft
Szakmai felelős: Medgyesi Pál
Az előzetes terveknek megfelelően a Békéscsabai Vitézi Játékok 2014. évi helyszíne a
Csabai Tanya és Gabonatermesztés-történeti Kiállítóhely (Gabonamúzeum) udvara és épületei
voltak (5600 Békéscsaba, Gyulai út 65.). Az előző napok hatalmas esőzései és a rendezvény
mindkét napjának esős volta ellenére, igaz kisebb átszervezéssel, de végül mégis meg tudtuk tartani
a fesztivált. Mindkét napon délelőtt 10 óra körül állt el az eső, ami kisebb mértékben a részvevők és
a látogatók számát is visszavetette. Ennek ellenére az összes programot megtartottuk, néhány
esemény helyszínét kellet csak megváltoztatnunk.
A rendezvény megszervezésében, a díszletek biztosításában és a lebonyolításban a
Békéscsabai Történelmi Íjászkör volt a segítségünkre, 19 fővel. A középkori tábor felépítése mellett
3 honfoglalás kori jurtát és a berendezéseit, 14 lovagsátrat (3 berendezve), 30 címeres pajzsot, 54
zászlót és zászlórudat, kordonokat, 14 céltáblát és vesszőfogót, egy középkori asztalt, széket, ágyat,
egy középkori kút másolatát, nagyméretű címeres drapériákat biztosítottak a rendezvényhez. Ezen
kívül ők szervezték meg és vezették le a szeptember 13-án tartott országos íjászversenyt és 14-én a
teljes lovagi tornát. Feladatuk volt a rendezvény végén a tábor elbontása, a terület megtisztítása is.
Mivel a rendezvényre vásárosok eleinte nem jelentkeztek, kénytelenek voltunk eltekinteni a
helypénz szedésétől. Csak így tudtuk elérni, hogy a még nem ismert rendezvényünkre megfelelő
számban jöjjenek kézművesek és árusok.
Célunk volt, hogy a hagyományőrző bemutatók és más jellegű szórakozások mellett a
komolyabb kikapcsolódásra vágyó vendégek is megtalálják a nekik való programokat. A
tudományos ismeretterjesztő előadások mellett a Gabonamúzeum összes kiállítása ugyancsak
megtekinthető volt.
2014. szeptember 13. (szombat)
Ezen a napon az Országos Tradicionális Íjászversenyre került sor. A verseny helyszíne a
Gabonamúzeum udvara volt, beleértve az itteni erdős területet is. A versenyre előre lehetett
jelentkezni, de helyben is regisztrálhattak a versenyzők. A versenyen csak korhű, honfoglalás kori
ruhában és visszacsapó, reflex íjakkal lehetett részt venni. A célok kétdimenziósak és
háromdimenziósak voltak, illetve volt mozgó célpont is.
Az előzetes jelentkezések alapján 78 versenyzőnk lett volna, de az ekkor már napok óta tartó
eső miatt két iskolás gyerekekből álló csapat is lemondta a részvételt. Emiatt a gyermek
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kategóriában nem volt versenyzőnk. Így is 52 fő indult a versenyen, ami jelzi, hogy komoly az
érdeklődés a verseny iránt.
10 órától lehetett jelentkezni, majd 13 órakor megnyitóval kezdődött a verseny. A megnyitó
a királyi sátor előtt történt, ünnepélyes keretek között. A pálya kiépítését, a célok elkészítését és a
verseny teljes lebonyolítását a Békéscsabai Történelmi Íjászkör végezte. A megnyitón a résztvevők
köszöntése után a szabályok ismertetése következett.
Az íjászok 5 fős csoportokban, egymást váltva, követve járták végig a területen elhelyezett
célokat, két ilyen kört megtéve. A verseny 16 órakor fejeződött be. Az eredményhirdetésre 16
órakor került sor. Férfi, női, ifjúsági és gyermek kategóriák voltak - a gyermek kategóriára, a
fentebb említett okok miatt, nem volt jelentkezőnk. Az első helyezettek kupát, érmet és oklevelet
kaptak, a második és harmadik helyezettek érmet és oklevelet vehettek át.
2014. szeptember 14. (vasárnap)
A második nap kerettörténete az volt, hogy Hunyadi Mátyás király ebben az évben Békés
Vármegyében kezdi a vadászidényt, és előtte lovagi tornát rendez. Erre épült fel a küzdőtéri
program, és ehhez csatlakoztak a többi, a Gabonamúzeum udvarán található helyszínek eseményei
is.
Összesen 11 helyszínt alakítottunk ki, melyek a következők: „Küzdőtér”, „Színpad”,
„Előadóterem”, „Apródok tanyája”, „Haditábor”, „Kirakodóvásár”, „Fogadó”, „Tanyamúzeum”,
„Szélmalom” „Lovarda”, „Vésztő-Mágori szín”.
A bejáratnál dudás és lantos zenészek várták a vendégeket, a hangulat megteremtése
érdekében.
Programok:
1. helyszín:”Küzdőtér”
- A király és kíséretének bevonulása. Valamennyi beöltözött résztvevő közösen vonult a térre,
dobosok és zenészek kíséretében
- Ünnepi megnyitó. Az udvarmester bevezetője után ünnepélyesen köszöntötték a vendégeket
- A visegrádi Szent György Lovagrend 14. századi hadi bemutatója
- A Körösök Völgye Vitézi Bandérium íjász bemutatója (Békéscsaba)
- A Keleti Szél Lovas Íjász Csoport műsora (Békéscsaba)
- Kieséses íjászverseny
- A Békéscsabai Történelmi Íjászkör lovagjainak párbajai (Békéscsaba)
- A Maróti Hagyományőrző Egyesület bemutatója (Gyula)
- A Fekete Sólymok íjászcsapatának (Szlovákia, Marcelová, azaz Marcelháza) bemutatója
- Az Oroszlánszív Lovagrend Egyesület bemutatója (Szeged)
2. helyszín: „Színpad”
-A Napsugár Bábszínház előadása: A „Csacsifogat” című darab
-Az Ókörös Trió népzenei koncertje
-Tűz-kör Közhasznú Kulturális Egyesület dobosainak műsora
-Az Ómagyar Hagyományőrzők Csapata-Betyár banda népzenei műsora
-Zenés gyermekműsor a Napsugár Zenekar előadásában
-Táncház. A zenét az Ókörös Trió szolgáltatta
Az ide tervezett programok egy részét az eső miatt a Mágori Színben bonyolítottuk le
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3. helyszín:” Előadóterem”
Itt három tudományos ismeretterjesztő előadást lehetett meghallgatni:
- Érdekességek a régészetről. Bácsmegi Gábor régész előadása.
- A lovagkor hajnala. Nagy Dániel régész előadása.
- Elfeledett hercegnőink. Szakál Veronika történész előadása.
4. helyszín: „Apródok tanyája”
Itt a nap folyamán gyermekeknek játszóházak, programok voltak szervezve.
Nemezelés. Játszóház a Vár-játék Játszóház tagjai irányításával. Nemezből kisebb tárgyakat
gyúrhattak az érdeklődő gyerekek, közben megismerkedve a nemez múltjával is.
Bőrmunkák. Játszóház Korcsok János vezetésével. Bőrből készült tárgyak, fonatok
készítését tanulhatták meg az érdeklődők.
Arcfestésre volt lehetőség gyerekeknek.
5. helyszín: „Haditábor”
Egész nap megtekinthetők voltak az itt felállított jurták és a hadi sátrak. Az egyik jurtában
rovásírás oktatás folyt, két jurtát pedig hagyományos módon rendeztünk be. A lovagsátrak közül
háromban középkori bútorokat, eszközöket mutattunk be.
6. helyszín.” Kirakodóvásár”
Egész nap kézműves termékek, fajátékok, népi kerámiák, sajtok, mézek, szappanok vására
volt. Itt egy kovács munkáját is kipróbálhatták, az érdeklődők részt vehettek a munkában. Külön
érdekességként sikerült egy bronzöntő mestert is elhívnunk, aki a helyszínen honfoglalás kori és
avar kori övvereteket öntött.
7. helyszín. „Fogadó”
A Gabonamúzeum udvarának füves részén vendéglátásra alakítottunk ki helyet. A két
vendéglátós egy fákkal körbevett kisebb udvart alakított ki, középen a Békéscsabai Íjászkör egy
középkori kutat helyezett el. E körül voltak az asztalok, székek elhelyezve. Itt egész nap ételek,
italok voltak kaphatók: sültek, pörköltek, levesek, kolbász, szendvics, csülök, nyárson sült
malac, rostonsültek. A vendéglátást szakemberek végezték.
8. helyszín. „Lovarda”
Itt egész nap lovaglási lehetőség volt felnőtteknek és gyerekeknek. A gyerekek kistermetű
pónin lovagolhattak.
9. helyszín.” Tanyamúzeum”
Az itteni múzeumi kiállítás megtekinthető volt egész nap. Az egykori Gajdács tanya épülete
eredeti bútorokkal, eszközökkel van berendezve.
10. helyszín. „Szélmalom”
Egész nap megtekinthető volt a Csókási szélmalom, mely eredeti állapotában lett
helyreállítva.
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11. helyszín:”Vésztő - Mágori szín”
A Vésztő-Mágori színbe gabonatermesztés történeti kiállítás van, mely egész nap
megtekinthető volt.
Az időjárás okozta nehézségek ellenére a rendezvényt eredményesnek és sikeresnek tartjuk.
Az egyik célunk az volt, hogy a Gabonamúzeumot sokkal jobban bevonjuk a város életébe.
A látogatói létszám alapján megállapítható, hogy a rendezvény eredményeként már eddig is több
mint duplájára nőtt a Gabonamúzeum ez évi látogatóinak a száma.
Másik célunk a történelmi ismeretek átadása volt. Ez is sikeresen megvalósult. Az
ismeretterjesztő előadások mellett a történelmi bemutatók révén is sok új ismeretet szerezhettek a
látogatóink. A berendezett jurták, lovagsátrak, a lovagi bemutatók, a korhű ruhák, fegyverek
valamint a bemutatókhoz kapcsolódó ismertetők révén szintén sok ismeretet lehetett szerezni. És
mindezt szórakozással összekötve. A korhű zenék, címeres pajzsok, zászlók, jurták és lovagsátrak
olyan környezetet teremtettek, ami egy középkori mezei tábor hangulatát tudta visszaadni. Ezt
kiegészítették a Gabonamúzeum nádtetős épületei és a téglából épült szélmalom.
A rendezvény látogatóinak a létszáma 2 876 fő volt.
A közreműködők létszáma 82 fő volt.
Összességében tehát a rendezvény eredményes volt, és teljes bizonyossággal feltételezhető,
hogy ha nincs ilyen esős idő, akkor a látogatók létszáma többszöröse lett volna a mostaninak. A
Békéscsabai Vitézi Játékokat 2015-ben és a későbbiekben is szeretnénk megrendezni. Célunk a
hagyományteremtés, ismeretterjesztés és egy olyan jellegű fesztivál elindítása Békéscsabán,
amilyen nem volt korábban a városban.
A Nemzeti Kulturális Alap által biztosított támogatást ezúton köszönjük. A támogatási
szerződés 17. pontjának megfelelően a programról készült részletes ismertető (leírás és képek) a
múzeum honlapján (http://munkacsy.hu/), a Pályázati beszámolók menüpont alatt található.

Békéscsaba, 2014. november 12.

Medgyesi Pál
régész
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A fesztivállal kapcsolatos dokumentumok:
Szórólap A5-ös méretben, kétoldalas, 10 000 db
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Elektronikus szórólap
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Sajtómegjelenések:
A pályázati támogatásnak köszönhetően alkalmunk nyílt a rendezvény fizetett hirdetések
útján történő népszerűsítésére a nyomtatott és elektronikus médiában egyaránt (pl. Csabai Aktuális,
Csabai Mérleg, Rádió1, Mega Rádió). Békéscsabán és vonzáskörzetében szórólapok kihelyezésével
és terjesztésével igyekeztünk minél nagyobb publicitást biztosítani a fesztiválnak.
A Rádió1-ben és a Mega Rádióban két héten át zajlott reklámkampányunk, amely napi négy
hangspot elhangzást és ugyanennyi programajánló blokkban történő szereplést jelentett. A Csaba
Rádió ugyancsak hírt adott programajánlóiban rendezvényünkről. Medgyesi Pál főszervező
mindemellett több alkalommal stúdióbeszélgetésen is részt vett (Rádió1, Csaba Rádió, Csaba TV).
A városi és megyei hírportálok és programajánló weboldalak (Csabai Mérleg, BEOL,
BekesIfi stb.) kivétel nélkül hírt adtak programjainkról, és tudósítottak a lezajlott rendezvényről.
Intézményünk honlapján és Facebook oldalán szintén folyamatosan szerepeltettük kapcsolódó
híranyagainkat, akárcsak a Békéscsaba Megyei Jogú Város hivatalos honlapján található, általunk
adminisztrált web felületen (http://www.bekescsaba.hu/programajanlo), továbbá a Magyar
Múzeumok Honlapján (http://museum.hu/).
A nyomtatott sajtóorgánumok közül a Békés Megyei Hírlap és a Csabai Mérleg is közölt
cikket az eseményről, amelyről a Magyar Katolikus Rádióban Fábián István összeállítása, továbbá a
Csaba TV híradója is beszámolt.

Elektronikus megjelenések:
Magyar Katolikus Rádió – Fábián István összeállítása
http://www.katolikusradio.hu/archivum.php?mev=2014&mho=09&mnap=16&mora=08&mperc=5
2
Csabai Mérleg
http://www.csabaimerleg.hu/index.php?page=hir&hir_id=8436
http://csabaimerleg.hu/index.php?page=hir&hir_id=8662
http://www.csabaimerleg.hu/adat/dokumentumtar/hu780_csm_2014_15-2.pdf
http://www.csabaimerleg.hu/adat/dokumentumtar/hu782_csm_2014_17-1.pdf
BEOL
http://www.beol.hu/galerialp/70155
http://www.beol.hu/bekes/kozelet/nem-marad-el-az-i-bekescsabai-vitezi-jatekok-572220
BékésIfi
http://www.bekesifi.hu/magazin-3212.html
http://www.bekesifi.hu/magazin-3623.html
http://www.bekesifi.hu/programlista.html?1410559200.event.1418
Banner: 728 x 90 mm méretben
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Békéscsaba Megyei Jogú Város honlapja
http://www.bekescsaba.hu/index.fcgi?rx=&nyelv=hu&menuparam5=63&menuparam_22=2610
Csaba Tv
Stúdióbeszélgetés Medgyesi Pállal, a fesztivál főszervezőjével 2014. szeptember 10-én 14 órától
http://www.csabatv.eu/node/2534
http://www.csabatv.eu/node/2528
Rádió1 Békéscsaba
Stúdióbeszélgetés Medgyesi Pállal, a fesztivál főszervezőjével 2014. szeptember 10-én 11 órától
Reklámkampány 2014. szeptember 1–13. között, 52 db 55 mp-es elhangzással
Mega Rádió
Reklámkampány 2014. szeptember 1–13. között, 52 db 55 mp-es elhangzással
Csaba Rádió
Stúdióbeszélgetés Medgyesi Pállal, a fesztivál főszervezőjével 2014. szeptember 10-én 8.30-tól
http://www.csabaradio.hu/Nemzetk%C3%B6zi+t%C3%B6rt%C3%A9nelmi+fesztiv%C3%A1l+a+
Gabonam%C3%BAzeumban-h13035
museum.hu
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:pNQWqJVxyMJ:www.museum.hu/program/I_Bekescsabai_Vitezi_Jatekok_38796_38796+&cd=4&hl=hu&ct=
clnk&gl=hu
Munkácsy Mihály Múzeum honlapja
http://munkacsy.hu/index.fcgi?rx=&item=&nyelv=hu&menuparam3=165&menuparam_6=926&ty
pe=6
http://munkacsy.hu/index.fcgi?rx=&item=&nyelv=hu&menuparam3=165&menuparam_6=930&ty
pe=6
http://munkacsy.hu/index.fcgi?rx=&item=&nyelv=hu&menuparam3=165&menuparam_6=938&ty
pe=6
Munkácsy Mihály Múzeum Facebook oldala
https://hu-hu.facebook.com/munkacsy.muzeum
Békéscsabai Történelmi Íjászkör Facebook oldala
https://hu-hu.facebook.com/pages/B%C3%A9k%C3%A9scsabai-T%C3%B6rt%C3%A9nelmi%C3%8Dj%C3%A1szk%C3%B6r/207646875932475
Körösök Völgye Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület honlapja
http://korosokvolgye.hu/index.php?page=esemenynaptar_esemeny&esemeny_id=173
Youtube videók
http://www.youtube.com/watch?v=DMH7Bh15Cx8
http://www.youtube.com/watch?v=WOuGKn_qRBE
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Nyomtatott megjelenések:
Csabai Mérleg XXIV. évf. 15. szám, 2014. 08. 28.

Békés Megyei Hírlap Grátisz melléklet, 2014. 09. 05.
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Csabai Aktuális IV. évf. 20. szám, 2014. 09. 05.
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Békés Megyei Hírlap LXIX. évf. 215. szám, 2014. 09. 15.

- 11 -

Békés Megyei Hírlap Grátisz melléklet, 2014. 09. 19.
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Csabai Mérleg XXIV. évf. 17. szám, 2014. 09. 25.
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Eseményfotók:
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