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Karácsonyi Világjáték 2014/15 

Tisztelt Értékteremtők! 

Ezúton a világ magyar közösségei és ifjúsága számára hirdetjük meg határokon átívelő, karácsonyi betlehemes 

népszokások köré épülő akciónkat. A játékban magyar kultúránk és nyugati civilizációnk axiómáinak, 

alapképleteinek felismeréséről is szó van, különleges jelentőséggel civilizációs válságjelenségek idején. A 

részvétel egyetlen feltétele, hogy a diákcsoport betlehemes játékot ad elő, és erről egy egyoldalas, digitális 

összefoglalót küld az alapítvány számára e-mail címünkre. Amennyiben a betlehemesről használható, 

alkalmas képet küldenek be, lehetőség nyílik arra, hogy megjelenjenek európai csúcsvezetők és például Ferenc 

pápa számára készülő jubileumi kiadványunkban. A Karácsonyi Világjátékban résztvevő csapatok számára 

1000 Euro költségkeretben nyújtunk támogatást és jutalmat. 

Üdvözlettel, 

Szervezők 

 A akció-programot idei esztendőben támogató alapítvány Magyarországon: 
Európai Magyar Fiatalságért Alapítvány, www.betlehemezes.hu  

 Felelős koordinátor: Hegyi Katalin Kapcsolattartás: info@betlehemezes.hu 

 A pályázati program elnyerhető jutalmai: 

I.  A csoportok lehetőséget kapnak, saját közösségükben, életre szóló élményekre; 

II. A kimagasló alkotásokat nemzetközi publikációkban megjelenítjük; 

III: Az eredményes csapatok mentorként, mintacsoportként vehetnek részt a 2016. évi jubileumi világjátékon; 

IV. Csoportoknak szóló támogatás, tárgyi emlékek, referencia-dokumentumok 1000 Euros költségkeretben. 

 A Karácsonyi Világjáték program időkerete 

Az iskola pályázásának határideje: 2014. december 6. Egy oldalas képes beszámoló e-beküldésének határideje 

2015. január 20. 

„Karácsonyi Világjáték 2014/15”-ban résztvevő csoport 

Kitöltve visszaküldendő info@betlehemezes.hu címre 

Intézmény /szervezet/közösség neve:  

Postai címe: 

Ország: 

Irányítószám: 

Település: 

Utca, házszám: 

 

Kapcsolattartó vezetékneve:  

Kapcsolattartó keresztneve:  

Kapcsolattartó e-mail címe:  

 

„Ajánló” esetén a programot ajánló 

iskola/város/tanár neve: 
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 „A betlehemezés az alkotó néplélek egyik  

 legnépszerűbb közösségújító megmutatkozása” 
 

 
 

Karácsonyi Világjáték 2014/2015 
 

 

 

 

  

  

 
 

Feladat: „Betlehemezés”. 15-45 perces autentikus, néprajzilag is értékes részeket tartalmazó betlehemes játék 

megtanulása (ősi dallamok vagy ezektől ihletett mai feldolgozások, esetleg hangszereléssel...). December 

folyamán, saját környezetben, legalább EGY helyen kell előadni. A műsorról egy oldalas emailes 

élménybeszámolót kell készíteni, és egy sokat mondó, jó minőségű elektronikus képet beküldeni kiadványhoz 

a pályáztató e-mail címére: info@betlehemezes.hu  
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