FELHÍVÁS
Városismereti vetélkedő
Időpontja: 2018. szeptember 26. (szerda) 9.00 óra
Helyszíne: Békéscsaba, Szent István tér

A Munkácsy Mihály Múzeum és Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata
Békéscsaba újratelepítésének 300., várossá válásának 100. évfordulója alkalmából
Békéscsaba, a mi városunk címmel vetélkedőt hirdet békéscsabai általános iskolák
felső tagozatos tanulói számára.

Nevezési feltételek:
• A vetélkedőre iskolánként maximum kettő 8 fős csapat (5-8. évfolyam)
jelentkezését várjuk.
• Nevezni az alábbiakban ismertetett előzetes feladat és a jelen felhíváshoz
mellékelt, jól olvasható módon kitöltött nevezési lap határidőig történő leadásával
lehet.

A vetélkedő menete:
1. forduló - Előzetes feladat
Minden csapatnak az alábbiakban megadott előzetes feladatokat kell kidolgoznia a
megadott szempontok figyelembevételével.
1.) A csapatok állítsanak össze egy városunkat népszerűsítő, látványos és kreatív anyagot
Békéscsaba meghatározó értékeinek (épített, természeti, kulturális stb.) felvonultatásával.
Az elkészített munka formáját tekintve lehet video slideshow, prezi vagy powerpoint
prezentáció legfeljebb 10 perc időtartamban.
2.) A csapatok válasszanak ki és dolgozzanak fel egy olyan, a város történetéből vett
témát, amely nem szerepel a Csabensis. Békéscsaba 300 című kiadványban. A képekkel
illusztrált szöveges dokumentum terjedelme szóközökkel együtt max. 1 500 karakter lehet
+ képmelléklet.
A jelentkezési lapok leadási határideje: 2018. június 1. (péntek) 12.00 óra
Az elkészített anyagok leadási határideje: 2018. szeptember 10. (hétfő) 16.00 óra
A leadás helye: Csabagyöngye Kulturális Központ 4. emelet, 405-ös munkaszoba

Zsűrizés:
Az előzetes feladatokat a beérkezést követően négy főből álló zsűri értékeli, amelynek
tervezett összetétele:
– Szarvas Péter, Békéscsaba Megyei Jogú Város polgármestere,
– Ando György, a Munkácsy Mihály Múzeum igazgatója,
– dr. Jároli József, a Békéscsabai Városvédő és Városszépítő Egyesület elnöke,
– dr. Szenográdi Péter, a Békéscsabai Belvárosi Általános Iskola és Gimnázium
történelemtanára.
2. forduló – Városismereti vetélkedő
A verseny időpontja: 2018. szeptember 26. (szerda) 9.00 óra
Helyszíne: Békéscsaba, Szent István tér
A főtéri vetélkedő két szálon fut. A résztvevő csapatokat kettéosztjuk: a csapat egyik fele a
téren felállított színpadon a nagyközönség és a zsűri előtt prezentálja mindkét előzetes
feladatát, törekedve a minél érdekesebb és látványosabb bemutatásra (kivetítő
segítségével stb.), a másik fele ez idő alatt a belváros különböző helyszíneit felkeresve
játékos, ismeretbővítő feladatokat old meg.
Az értékelés módja:
A vetélkedő végeredményét a zsűri az előzetes munkák, a főtéri bemutatók, valamint az
egyes helyszíneken gyűjtött pontszámok alapján állapítja meg.
Az eredményhirdetésre és a díjak átadására a vetélkedő helyszínén kerül sor.
Díjazás:
• értékes ajándékcsomag és oklevél az 1-3. helyezett csapat és a felkészítő
pedagógusok számára,
• oklevél és különdíj az előzetes feladatára legmagasabb pontszámot kapott csapat
és felkészítője részére.
• Minden résztvevő emléklapot kap és ajándékban részesül.
A felkészüléshez ajánlott irodalom:
– Csabensis. Békéscsaba 300 – Munkácsy Mihály Múzeum Évkönyve V., Békéscsaba,
2017
– Berényi Nagy Péter: Békéscsabáról gyerekeknek – dióhéjban, Békéscsaba, 2010
– Dr. Jároli József: Békéscsaba rövid története a kezdetektől napjainkig, Békéscsaba,
2014
További információ: Biróné Ungurean Brigitta közművelődési munkatárs
tel.: +36 66 323 377, e-mail: birone.brigitta@bmmi.hu

