
 

 

Mindennapi hagyományaink 

 

„Így újítunk mi!” 
 

KÖZMŰVELŐDÉSI SZAKMAI INNOVÁCIÓS PÁLYÁZAT 

 

PÁLYÁZATI ADATLAP 

 

 

A PÁLYÁZÓ ADATAI 

- a pályázó neve: Szabó Csaba 

- címe: 6000 Kecskemét, Rákóczi út 34. 

- munkahelyének neve: HÍRÖS AGÓRA Kulturális és Ifjúsági Központ Nomprofit Kft. 

- címe: 6000 Kecskemét, Deák Ferenc tér 1. 

 

A PÁLYÁZAT ADATAI  

 

A pályázat neve: 

HÍRÖS.HEROES.CON – Első Kecskeméti Hősbemutató 

 

A szakmai innovációs program célja és várható eredményei: 

Egy, a fiatalok körében népszerű rendezvénytípussal a korosztályhoz is közel hozni a hazai 

szépirodalmi illetve népmese hősöket, valamint mondabeli és legendás alakokat. 

Játékos formában, személyes élményekkel lehetőséget teremteni a hősök történeteinek 

megismeréséhez, megéléséhez, a velük való azonosuláshoz. 

Alternatívát nyújtani a felnövekvő nemzedéknek a hazánkban is egyre inkább túlsúlyba kerülő japán 

(anime) és amerikai (képregényes) hőskultusszal szemben - vagy legalább azzal párhuzamos 

univerzumot mutatni. 

Az élményszerűséget a célcsoport aktív közreműködésével megvalósuló drámajátékok, 

mesebemutatók, képzőművészeti és modell kiállítások, illetve hősjelmezes felvonulások segítik. 

A rendezvény hagyományteremtő céllal jön létre, eredményeként gyermek és ifjúsági csoportok, 

közösségek folyamatosan készülhetnek a hazai hőstalálkozókra. Így nem csak az évente egyszer 

megrendezett találkozó közvetlen eredményeivel, hanem annak multiplikáló hatásával is 

számolhatunk. 

 

A program milyen innovatív elemeket tartalmaz a szokásos elemeken, módszereken túl és ennek 

milyen hozadéka van a hagyományos megvalósításokhoz képest:  



Az innováció lényege, hogy a napjainkban rendkívül sikeres „CON” típusú rendezvényt hazai 
viszonyokra adaptálva szerveztünk saját kulturális hagyományainkat, értékeinket népszerűsítő 
programot. 

Mi az a CON? 

A CON egy közösségi rendezvény rajongóknak. Maga a szó az angol convention kifejezés rövidítése, 
mely gyülekezetet, kongresszust jelent, azonban mára ez a rövid alakja egyértelműen a képregényes, 
vagy a japán rajzfilmes, vagy a sci-fi és fantasy rajongóknak szervezett nagyszabású találkozókat jelenti 
(Comic-Con, Anime-Con, RingCon). 

Ezeken a rendezvényeken nagyon népszerű a cosplay: beöltözés egy rajongott karakternek. A 
cosplayerek versenyre jelentkezhetnek, de közös fotózásra is invitálhatják a „civil” résztvevőket - ezzel 
is újabb rajongókat szerezve kedvencüknek. 

A találkozókat bemutatók, előadások, filmvetítések, karaoke- és rajzversenyek kísérik, de a résztvevők 
számítógépes játékokat is kipróbálhatnak. 

Egy CON kiválóan alkalmas a témához kapcsolódó, aktuálisan megjelent regények, képregények, 
filmek, TV sorozatok és játékok promotálására is, hiszen tálcán kínálja a közönséget! 

Magyarországon professzionálisan 2008 óta szerveznek több műfajt érintő, országos CON 
rendezvényeket.  Vidéki CON programok ez idáig csak esetlegesen szerveződtek, jellemzően nagyobb 
városokban – de cosplayer találkozók egyre gyakoribbak Magyarország kisebb településein is. 

A rendezvényforma tehát már ismert az elsődleges célközönség számára, az újdonság, hogy ezúttal 
nem (vagy nem csak) külföldi, hanem hazai alapanyagból építkezett a program. Például az éppen 
Kecskeméten készülő rajzfilmsorozatokból: Magyar Népmesék, Mondák a magyar történelemből, 
Mesék Mátyás királyról, vagy a legendás magyar egészestés rajzfilmekből: Fehérlófia, János vitéz, Háry 
János, Daliás idők (Toldi). Számos kapcsolódó produkció, regény, képregény is éppen készülőben, 
folyamatban van (Hany Istók – animációs film, Sötét kor – képregény, Hunyadi regényciklus). 
 

A szakmai innovációs program illeszkedése a közművelődési feladatellátás rendszerébe: 

A hagyományőrzés mellett a nemzeti kulturális örökség ápolása, a következő generációknak való 

továbbadása, illetve helyi közösségfejlesztés is kiválóan megvalósítható a programmal. 

A rendezvény 2016. évi szervezésekor figyelembe vettük azt is, hogy a Múzeumok Éjszakája 

programsorozat éppen a „Hősök és felfedezők” tematikával került meghirdetésre, így programunk 

szépen illeszkedett az országos és helyi rendezvények vonulatába is. 

 

A szakmai innovációs program célközönségének meghatározása: 

A rendezvénynek két kiemelt célcsoportja volt: 

- a CON regisztrált résztvevői, beavatott rajongók, szereplők, akik délelőttől egész másnap 
hajnalig egy rendezvényfolyamban voltak jelen 

- a CON külső látogatói, akik laikusként, érdeklődőként ismerkednek a hazai és külföldi hősök 
világával: rajzfilmek, regények, képregények szereplőivel, anime, fantasy és sci-fi filmek 
karaktereivel. Ők jellemzően délutántól másnap hajnalig látogathatták programjainkat. 

Életkori csoport szerint három jól meghatározható korosztályt céloztunk be: 

- 8 éves korig: drámacsoportokban és hősjelmezes felvonuláson részt vevő gyerekek 

- 8-18 éves korig: gyermek és ifjúsági programelemek résztvevői  

- 18 éves kor felett: kiállítások, éjszakai vetítés, felnőtt cosplayer bemutató résztvevői 

 



A szakmai innovációs program megvalósításának terve (előkészítés, lebonyolítás – gyakoriság, 
időtartam stb.):  

A rendezvényt első alkalommal egy nagyobb helyi fesztivál részprogramjaként szerveztük meg, 
tematikájával illeszkedve a Múzeumok Éjszakája programsorozatba is. Ezzel nagyobb nyilvánosságot 
tudtunk biztosítani az újonnan bevezetni kívánt programunkhoz, szélesebb közönséget tudtunk 
megszólítani. 

A rendezvény megvalósításába számos helyi ifjúsági csoportot vontunk be: 
- cosplayer közösségeket 
- számítógépes játékos közösséget 
- történelmi harcosok klubját 
- képregényes alkotókat, kiállítókat 
- a helyi rajzfilmstúdió fiatal munkatársait 
- gyermek és ifjúsági drámajátékos csoportokat 

A programterv összeállításakor arra törekedtünk, hogy egy önálló, teljes, tematikus nappá formáljuk 
a rendezvényt. 
 
A RENDEZVÉNY SZÁMOKBAN 

4 + 1 

helyszín 

Kulturális Központ, Ifjúsági Otthon, Otthon Mozi, Hetényegyházi 

Közösségi Ház + Főtér 

29 

megvalósult 

programelem 

2 kiállítás, 2 modellbemutató, 6 szakmai előadás,  

4 gyermekelőadás, 3 féle kézműves program, 2 zenés bemutató, 

4 játékanimáció (Labirintus+Toldi próba+Comic jam+karikatúra), 

2 lovas program, 1 cosplay találkozó és bemutató, 1 számítógépes 

játékterem, 2 főtéri program 

4.326 

látogató 
2.576 KK + 1.650 IO (mozival) + 100 Hetényegyházi Közösségi Ház 

34 

bevont munkatárs 
Ebből megvalósításban aktív (helyszíneken): 21 fő 

10 

bevont önkéntes 
5 fő játékterem (KK), 5 fő udvari bolondozás/cosplay (IO) 

37 

beöltözött hős 
12 profi és 18 amatőr cosplayer, 6 kisgyermek + 1 fiú macskanő 

5 

épített díszlet 
1 esernyőlibegő, 1 tündekapu táblákkal, 1 labirintus, 2 szelfizőhely 

 
LEGSIKERESEBB PROGRAMELEMEK A LÁTOGATÓK VISSZAJELZÉSE ALAPJÁN 

- Labirintus  

- Legyél a nap hőse 

- Karikatúra és Comic Jam 

- Játékterem 

- Hőstermelés: 

kézművesség, arcfestés 

- Közös fotózás 

- Cosplay 

- ESERNYŐLIBEGŐ! 

- Bemutató a Főtéren 

- Szakmai előadások 

 

GYAKORISÁG 



A programot évente tervezzük megvalósítani, legközelebb 2017-ben, a Kecskeméti Animációs 

Filmfesztivál kísérőrendezvényeként (magyar népmesehős találkozó). Támogatókra és szponzorokra 

számítva rendezvényünket továbbra is térítésmentes szeretnénk megszervezni. 

 

A szakmai innovációs program szükséges tárgyi feltételei (helyiség, bútorzat, infrastruktúra, 

szakmai anyagok stb.): 

DÍSZLET 

A legfontosabb, hogy izgalmas környezetet biztosítsunk a programhoz. Bár 4 telephelyen és a város 

főterén felállított színpadon valósítottuk meg a rendezvényt, a központi helyszín az Ifjúsági Otthon 

udvarán lett kialakítva. Az erőd-szerű épületet lobogókkal és esernyőkkel díszítettük, a bejárathoz 

tündekaput állítottunk. Ezeket a díszleteket önkéntesek bevonásával fiatal alkotóművészek 

készítették. 

INFRASTRUKTÚRA 

A programelemek megvalósításához specifikusak voltak a tárgyi feltételek: a koncerteket, a 

kiállításokat, a színpadi bemutatókat a közművelődési programok szervezésében bevált 

feltételrendszerrel valósítottuk meg. Külön említést a partnerek speciális eszközei, díszletei 

érdemelnek! 

 

A szakmai innovációs program szükséges személyi feltételei: 

A program kreatív előkészítési szakaszában 4 fő szakmai munkatárs vett részt, akik közel 12 

együttműködő partnerszervezet munkatársaival, önkénteseivel állították össze a végső 

programtervet. Itt a legfontosabb az volt, hogy sikerüljön aktivizálni a témában érintett csoportokat, 

alkotóközösségeket, és főleg a rajongókat! 

A program megvalósításában végül 31 fő vett részt: 10 fő szakmai munkatárs illetve technikus, 11 fő 

a partnerszervezetektől és további 10 fő önkéntes fiatal. 

A program sikerében óriási jelentősége volt, hogy a szervező közösségek teljesen magukénak 

érezhették azt, hisz végig jelen lehettek az előkészítés folyamatában is. Lényegében 

szakembereinknek csak az volt a feladata, hogy jól motiválja az együttműködő partnereket, illetve a 

rendelkezésre álló technikai és infrastrukturális lehetőségek ismeretében mederben tartsa a 

rendezvény előkészületeit és megvalósítási folyamatát. 

 

A szakmai innovációs program indításához és működéséhez szükséges reális költségvetés: 

 ÖSSZEG MEGJEGYZÉS 

KIADÁSOK 510.000 Ft Szakmai szolgáltatás: 350 eFt (Előadói díj, cosplay csoportok 
díja, 1  koncert díja is benne) 
Filmkölcsönzés: 50 eFt 
Anyagköltség: 90 eFt (benne a jutalomtárgyak díjátadón) 
Repi: 20 eFt (kiállítás) 

BEVÉTELEK 510.000 Ft Szponzori: 100 eFt 
Árusok: 150 eFt 
Fesztiváltámogatás: 260.000 Ft 

 

A szakmai innovációs program terjesztésével (kommunikáció, marketing) kapcsolatos elképzelések:  

 



Az Első Kecskeméti Hősbemutató a helyi médiumokban széles nyilvánosságot kapott, az országos 

rendezvénysorozatba kapcsolódva pedig a városon túl is komoly médiafigyelemben részesült. 

A rajongói csoportok a mai napig aktívan működnek, rajtuk keresztül szerveződik a következő 

találkozó. A közösségi média zártkörű csoportjai jelentik a legjobb referenciát rendezvényünknek, 

ahol már viszonyítási alapnak számít az általunk szervezett Hőstalálkozó. 

 

Mellékletek feltöltése: 

Maximum 10 db fotó jpg vagy png formátumban, 300 dpi felbontásban. 

 


