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Felhívás Kuncsorba, Örményes, Fegyvernek, Tiszapüspöki, Kengyel, Tiszatenyő, 

Törökszentmiklós alap- és középfokú iskoláiban tanuló diákok részére: 

 

Értékmegőrzés a Törökszentmiklósi Járásban – 

Mobiltelefonos kisfilmpályázat  

Felhívás általános iskola alsó-, felső tagozatos és középiskolás diákok részére! 

   

Várjuk azokat a Törökszentmiklósi Járás területén készült 1-3 perces pályamunkákat, melyek a 

saját lakóhelyen feltárt értékek bemutatására készültek. 

 

A diákok mobiltelefonos filmkészítő versenyének ajánlott tematikája: 

 „Mit jelent nekem T…(település neve)?”,  

 idős személyek portréja, ő miért szereti a faluját, városát? 

 a településen található tárgyi, épített / szellemi értékek bemutatása 

 

Értékelési szempontotok: kreativitás, helyi értékek bemutatása, személyes 

elkötelezettség, hiteles feltárás 

 

Díjazás: zsűri díja I-III. + közönségdíj korosztályonként  

(alsótagozatos, felsőtagozatos, középiskolás) 

A pályaművek feltöltési határideje 2018. április 30. hétfő 16 óra 

A feltöltés helye: YouTube videómegosztó portál / ”nem nyilvános” feltöltés linkjét kérjük 

elküldeni a toesz@tiszatenyo.hu e-mail címre Mobiltelefonos kisfilmpályázat tárgy 

jelöléssel 

 

A mobiltelefonos kisfilmek bemutatása kapcsolódik a 2018. május 12-én Tiszatenyőn 

megrendezésre kerülő Vándorló Bográcsok Találkozójához. A kisfilmeket szakértői zsűri 

értékeli, valamint a rendezvény alkalmával vetített műveket a közönség a szavazataival 

értékeli.  

 

A térségi rendezvényről: 

  Tiszatenyő kezdeményezésére 2010-ben elindítottuk a Vándorló Bográcsok Találkozója 

rendezvénysorozatot, mely 2018-ra körbejárt, - a résztvevő települések bemutatkoztak az 

évente váltott helyszíneken. A Törökszentmiklósi Járást alkotó települések az önálló 

identitás igényét képviselik a főként gasztronómiai hagyományainkra épülő rendezvényen, 

ezzel együtt a térségi összetartozás és egymásra utaltság felismerésével a szomszédsági 

kapcsolatokat és a közös ügyekben való összefogást is gyakorolják. A térségi szintű 

összetartozást máig érzékelni lehet a Járásban, - ennek közös történelmi gyökereit mindannyian 
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ismerjük, az egymásrautaltság közel 3 évszázad során kialakult kulturális vonatkozásai máig 

meghatározóak az itt élők számára. A Járás, mint települések együttese kulturális gyökerei és 

rokoni- családi hálózata révén szerves egységet alkot. Ennek megjelenési formáit mutatják 

meg a filmkészítő fiatalok alkotó munkájukkal, helyben feltárt értékeik bemutatásával! 

  

   A térség kulturális együttműködéséhez szorosan kapcsolódik a közművelődés mai szerepe és 

feladata, úgy, mint a Közép-Tisza vidéki térség jellemző karakterét megerősítő kulturális 

örökség újragondolása, a tudatos jövőépítés, az egymás iránti felelősségvállalás előmozdítása, 

s a közösségek fennmaradásának és fejlődésének elősegítése. 

 

    A Tiszatenyőn 2018. május 12-én kilencedik alkalommal megvalósuló térségi kulturális 

együttműködés hozzájárul a használható mindennapi tudás megszerzéséhez, a térségi identitás 

megerősítéséhez. A helyben található értékek felismerése térségünk belső erőforrása.  

 A kisfilmek bemutatásának időpontja: 

 

Vándorló Bográcsok Találkozója - Tiszatenyő,  

2018. május 12. szombat, 10.00 órától 

 

 

                                                                      Tisztelettel: Kazinczi Rita 

 

Az idei rendező település Tiszatenyő. 

Polgármester: Kazinczi István 30/579 9200, tenyo@t-online.hu  

Szervezés: Kazinczi Rita 30/579 9058, kazinczirita84@gmail.com  

Közösségfejlesztő mentor Hajnal László 20/421 8402, 

hajnallaszlo@gmail.com    

                                                                                                               

                                                      

  Tiszatenyő, 2018.02.15. 
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