Projekt címe: Barangoló: Történelmi és földrajzi értékek nyomában
Horvátországban
Pályázati azonosító: HAT-KP-1-2021/1-000070
Iktatószám: HAT/40/2021

Pályázó teljes magyar neve: Dunakeszi Tankerületi Központ Isaszegi Damjanich
János Általános Iskola
Székhely: Magyarország, 2120 Dunakeszi, Állomás sétány, 4. (Pest megye)

Pályázó adatai SP24 - Lezárás
Név:

Dunakeszi Tankerületi Központ Isaszegi
Damjanich János Általános Iskola (H1030124)

E-mail cím:

titkarsag@isaszeg-damjanich
.hu

Székhely:Magyarország, 2120 Dunakeszi, Állomás sétány,
4. (Pest megye)

Adószám:

15835066-2-1
3

Program:Határon túli szervezetek támogatási program
(2021)

Nyilv. szám: 032369

Kiírás:

Tanulmányi kirándulás hetedikeseknek

Iktatószám: HAT/40/2021

Tárgy:

Tanulmányi kirándulás hetedikeseknek

Cím:

Barangoló: Történelmi és
földrajzi értékek nyomában
Horvátországban

1.1 A pályázat kulcsadatai
1.1.1 A pályázati kiírás tárgya:

Tanulmányi kirándulás hetedikeseknek

1.1.2 A pályázat címe:

Barangoló: Történelmi és földrajzi értékek nyomában Horvátországban

A pályázat megvalósításának futamideje
1.1.3 Kezdő időpontja:

2021.09.01.

1.1.4 Befejező időpontja:

2022.08.31.

1.1.5 A finanszírozás típusa:

előleg
4 922 750 HUF

1.1.6 Az igényelt támogatás összege:
500 000 -

1.1.7 Az igényelhető támogatás összege:
1.1.8 A megvalósítani kívánt cél rövid
tartalmi leírása:

4 922 750 HUF

Magyarország határain kívül élő magyarság megismerése,a magyarországi és külhoni fiatalok közti
kapcsolatok kialakítása.Diákjaink felismerjék, hogy a számos magyar vonatkozású emlékhely mellett
jelentős számú magyar közösség is él a határainkon túl.Külhoni magyarsággal kapcsolatos ismertek
bővítése. Horvátország magyar vonatkozású történelmének megismerése,történelmi helyszínek
felkeresése, Horvátország természeti szépségei.Csúza:Testvértelepülés életének
megismerése,bepillantás a külhoni iskolai életébe."Mit jelent magyarnak lenni?"-kérdésre keressük a
választ.Közös projekt létrehozása.

1.2 Költségek és források megtekintése
Program költségei a részletes költségterv alapján
Sorszám

Kiadások megnevezése

1

Személyi jellegű kifizetések

2

Dologi jellegű kifizetések

Összesen (HUF)
296 270
4 626 480

A program megvalósításának költsége összesen:

4 922 750

1/13

Nyomtatva: 2022.02.16 14:20:47

Projekt címe: Barangoló: Történelmi és földrajzi értékek nyomában
Horvátországban
Pályázati azonosító: HAT-KP-1-2021/1-000070
Iktatószám: HAT/40/2021

Pályázó teljes magyar neve: Dunakeszi Tankerületi Központ Isaszegi Damjanich
János Általános Iskola
Székhely: Magyarország, 2120 Dunakeszi, Állomás sétány, 4. (Pest megye)

2.1 Személyes adatok
az ország nyelvén (latin betűkkel)

magyarul

2. 1. 1.a

Pályázó teljes neve:

Dunakeszi Tankerületi Központ 2. 1. 1.b
Isaszegi Damjanich János
Általános Iskola

Pályázó teljes neve:

Dunakeszi Tankerületi Központ
Isaszegi Damjanich János
Általános Iskola

2. 1. 2.

Adószám:

15835066-2-13

Nyilv. szám:

032369

2. 1. 4.

A pályázó szervezet megalakulásának 2016.11.30.
dátuma:

2. 1. 5.

A pályázó szervezet működési
formája:

2. 1. 3.

Állami fenntartású intézmény, és az általuk alapított, illetve fenntartott jogi személyiségű
intézmény

"Egyéb" esetben adja meg a működési formát:

2. 1. 6.

Tevékenységi területe:

Oktatási

"Egyéb" esetben adja meg a tevékenységi területet:

2. 1. 7. 1.

További tevékenységi területei:

"Egyéb" esetben adja meg a tevékenységi területet:

2. 1. 8.

Az általános forgalmi adó (ÁFA)
visszaigénylésére a pályázó szervezet
jogosult:

2. 1. 9.

Partnerszektor kód:

101 - Központi költségvetési szervek

2. 1. 10.

Gazdálkodási forma (GFO) kód:

312 - Központi költségvetési szerv

2. 1. 11.

Pályázó OM azonosítója:

032369

2. 1. 12.

Statisztikai számjel:

15835066-8412-312-13

2.2 Elérhetőségek
A pályázó székhelye
az ország nyelvén (latin betűkkel)

magyarul

2. 2.

1.a Ország:

Magyarország

2. 2.

1.b Ország:

Magyarország

2. 2.

2.a Irányítószám:

2120

2. 2.

2.b Irányítószám:

2120

2. 2.

3.a Település:

Dunakeszi

2. 2.

3.b Település:

Dunakeszi

2. 2.

4.a Megye/Járás/Régió:

Pest megye

2. 2.

4.b Megye/Járás/Régió:

Pest megye

2. 2.

5.a Utca:

Állomás sétány

2. 2.

5.b Utca:

Állomás sétány

2. 2.

6.a Házszám/Postafiók:

4.

2. 2.

6.b Házszám/Postafiók:

4.

A pályázó értesítési címe
2. 2.

7 Az értesítési cím megegyezik a székhellyel:
az ország nyelvén (latin betűkkel)

magyarul

2. 2.

8.a Ország:

Magyarország

2. 2.

8.b Ország:

Magyarország

2. 2.

9.a Irányítószám:

2117

2. 2.

9.b Irányítószám:

2117

2. 2.

10.a Település:

Isaszeg

2. 2.

10.b Település:

Isaszeg

2. 2.

11.a Megye/Járás/ Régió: Pest megye

2. 2.

11.b Megye/Járás/ Régió: Pest megye

2. 2.

12.a Utca:

2. 2.

12.b Utca:

2. 2.

13.a Házszám/ Postafiók: 1.

2. 2.

13.b Házszám/ Postafiók: 1.

Madách u.
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Elérhetőség
2. 2.

14 Telefonszám:

+36302432164

2. 2.

15 Telefonszám (mobil):

2. 2.

16 E-mail cím:

titkarsag@isaszeg-damjanich.hu

2. 2.

17 Honlap:

2.3 Kötelezettségvállaló
Igen

A kötelezettségvállaló megegyezik a
pályázóval?

2.4 Törvényes képviselő személyes adatai
Képviselő teljes neve
2. 4.

0 Választás a törzsadatból:

Szabóné Forgács Gabriella

Adatok szerkesztése

az ország nyelvén (latin betűkkel)

magyarul

2. 4.

1.a Családi neve:

Szabóné Forgács

2. 4.

1.b Családi neve:

Szabóné Forgács

2. 4.

2.a Utóneve:

Gabriella

2. 4.

2.b Utóneve:

Gabriella

2. 4.

3 Születési dátum:

1977.07.27.

2. 4.

4 Beosztása:

igazgató

Egyéb esetén (magyarul):

Elérhetősége
2. 4.

5 Telefonszám:

+3627795208

2. 4.

6 Telefonszám

+36302432164

(mobil):
2. 4.

7 E-mail cím:

gabriella.forgacs@kk.gov.hu

2. 4.

8 Aláírás jogát önállóan gyakorolhatja-e?:

Igen

2.5 Kapcsolattartó adatai
Kapcsolattartó teljes neve
2. 5.

1.a A kapcsolattartó megegyezik az elsőként rögzített törvényes képviselővel:

2. 5.

1.b Választás a törzsadatból:

Palaga Sándorné

Adatok szerkesztése

az ország nyelvén (latin betűkkel)

magyarul

2. 5.

2.a Családi neve:

Palaga

2. 5.

2.b Családi neve:

Palaga

2. 5.

3.a Utóneve:

Sándorné

2. 5.

3.b Utóneve:

Sándorné

2. 5.
2. 5.

5 Beosztása:

4 Születési dátum:

1959.10.13.

tag / alkalmazott

Egyéb esetén (magyarul):

Elérhetősége
2. 5.

6 Telefonszám:

+36204900387

2. 5.
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2. 5.

8 E-mail cím:

Pályázó teljes magyar neve: Dunakeszi Tankerületi Központ Isaszegi Damjanich
János Általános Iskola
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palagamarti1013@gmail.com

2.6 Banki adatok
2. 6. 0.

Számlatulajdonos típusa:

Egyéb/Befogadó szervezet/intézmény

az ország nyelvén (latin betűkkel)
2. 6. 1.a

Számlatulajdonos neve: Dunakeszi Tankerületi Központ

2. 6. 2.

IBAN (nemz.-i)
számlaszám:

2. 6. 4.

A számlavezető bank
SWIFT kódja:

magyarul
2. 6. 1.b

Számlatulajdonos neve: Dunakeszi Tankerületi Központ

1003 2000 0033 6640 0000
0000

2. 6. 3.

Devizaszámla pénzneme: HUF

HUSTHUHB

2. 6. 5.

A számlavezető bank
neve:

Magyar Államkincstár

Devizaszámla pénzneme (Felhívjuk a pályázó figyelmét, hogy a Bethlen Gábor Alapból mindig HUF-ból indul az utalás, ha az ország hivatalos devizája és a HUF között még egy
devizanem van beiktatva – pl. EUR,USD-, az minimum két devizaváltást jelent!)

Elsődleges számla?

2.7 Kifizetéssel kapcsolatos adatok
Az elsődlegesként megjelölt számla az alábbi devizanemek fogadására alkalmas:
HUFEURUSDCAD
AUDCHFCZKDKK
GBPJPYNOKPLN
SEKEGYEB
Az alábbi devizanemben kérem a támogatás utalását:
HUF
Felhívjuk a szíves figyelmét, hogy amennyiben tévesen nyilatkoznak, és ennek következtében nem a kívánságuknak megfelelő devizanemben kerül
átutalásra a támogatási összeg az Önök által megjelölt fizetési számlára, azért a BGA Zrt. semmilyen (sem jogi, sem anyagi) felelősséget nem vállal.
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3.1 Részletes szakmai projektterv
3.1.1 Tevékenység(ek) futamidő szerint
(A megvalósítandó projekt tevékenység rövid szöveges megnevezése.)
Az alábbi táblázatban megjelenő első sor nem szerkeszthető. Az "Új tevékenység hozzáadása" feliratú gomb megnyomásával lehet új sort rögzíteni.

Ország / Megye / Település

Projekt tevékenység
Nem szerkeszthető,
technikai sor

Magyarország

Előkészítő óra

Magyarország

Ajándékkészítés

Helyszíne

Megvalósítás
kezdete

Megvalósítás
vége

Megjegyzé

2021.09.01.

2022.08.31.

Isaszeg

2021.12.13.

2022.03.18.

Magyarország

Isaszeg

2022.02.01.

2022.03.25.

Rendhagyó történelem
óra

Magyarország

Budapest
Magyarság háza

2022.03.01.

2022.05.01.

Szent Anna templom és a
tájház megtekintése.

Horvátország

Nagybodolya

2022.05.30.

2022.05.30.

270 km

Mocsarak ártéri mezők
találkozásának
megfigyelése

Horvátország

Kopácsi rét

2022.05.30.

2022.05.30.

35 km

Szent Mihály templom
Vár

Horvátország

Eszék

2022.05.30.

2022.05.30.

20 km

Testvértelepülésünk
kulturális élete Szállás

Horvátország

Csúza

2022.05.30.

2022.05.30.

35 km

Kórógy és
környéke:történelmének
magyar vonatkozásai.

Horvátország

Kórógy

2022.05.31.

2022.05.31.

60 km

Mária Menybevitele
Székesegyház
megtekintése.
Koszorúzás

Horvátország

Zágráb

2022.05.31.

2022.05.31.

280 km

Koszorúzás:Jurisics
Miklós mellszobra.

Magyarország

Zengg

2022.05.31.

2022.05.31.

170 km

Szállás

Horvátország

Crikvenica

2022.05.31.

2022.05.31.

40 km

Természeti kincsek
nyomában

Horvátország

Plitvice

2022.06.01.

2022.06.01.

100 km

Szállás

Horvátország

Crikvenica

2022.06.01.

2022.06.01.

100 km

Tengerészeti és
Történelmi
Múzeum,Kikötő

Horvátország

Fiume

2022.06.02.

2022.06.02.

35 km

Gasztronómiai élmények

Horvátország

Volosko

2022.06.02.

2022.06.02.

15 km

Emlékezés magyar
költőkre

Horvátország

Abbázia

2022.06.02.

2022.06.02.

5 km

Feszty Árpád villájának
megtekintése

Horvátország

Lovran

2022.06.02.

2022.06.02.

10 km

Római amfiteátrum

Horvátország

Póla

2022.06.02.

2022.06.02.

110 km

Szállás

Magyarország

Crikvenica

2022.06.02.

2022.06.02.

150 km

Őrtorony,Vármúzeum
látogatás

Horvátország

Varasd

2022.06.03.

2022.06.03.

275 km

Zrinyi Miklósra
emlékezunk

Horvátország

Csáktornya

2022.06.03.

2022.06.03.

15 km

Utazás Isaszegre

Magyarország

Isaszeg

2022.06.03.

2022.06.03.

310 km

Nemzeti összetartozás
témanap,Zrínyiek az
irodalomban

Magyarország

Isaszeg

2022.06.14.

2022.06.14.

3.1.2 További kiegészítő adatok
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Megnevezés
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Magyarázat

Érték

Diákok száma (összesen)

fő

43

Ebből SNI diákok száma

fő

0

Kísérők száma (összesen)

fő

5

Ebből kísérő pedagógusok száma

fő

5

Megtett távolság

km

2 035

Napok száma

db

5

Hátrányos helyzetű település

(105/2015. (IV. 23.) Korm. Rendelet alapján)

Nem

Külhoni magyar csoporttal közös programot
vállal

Igen

Magyarság Háza rendhagyó tanóráinak
egyikén részt vesz

Igen

Kárpát-medencei Bakancslistán és/vagy
Rákóczi nyomában – Kárpát-medence
útikönyvben szereplő helyszínre látogat

Igen

Az oktatási intézmény témanapot szervez a
nemzeti összetartozás témájában, illetve a
Nemzeti Összetartozás Napján

Igen

3.1.3 A program megvalósítási terve
3.1.3.1 Útvonalterv
Kérjük, részletezze az útvonaltervet különös tekintettel az egyes napokon megtett útvonal helyszíneire, a megtett kilométerek számára, az egyes programelemekre. Mutassa be az egyes
helyszíneket, az ott tervezett esetleges foglalkozásokat, előadásokat stb.

Max. karakterszám: 7500
1.nap:Isaszeg - Nagybodolya: Aápádkori település. /Szent Anna templom és a tájház megtekintése.A gyűjtemény helyiek adományaiból jött
össze,berendezett borbélyműhely megtekintése/ . -Eszék Szlavónia legnagyobb városa közigazgatási, gazdasági, kulturális és oktatási
székhelye.Dráva partjáról pompázatos látványt nyújtó vára 1712-ben épült, ma egyike Horvátország legnagyobb erődítményeinek. Az óváros utcáin
felfedezhetjük a monarchia idejéből származó impozáns épületeket és itt-ott láthatók még a délszláv háború nyomai.Eszék városképét alapjaiban
meghatározza a neogótikus Szent Péter és Pál plébániatemplom amit az ott élők eszéki „Katedrális” -nak neveznek. /Őrvár megtekintése,történelmi
jelentősége/ -Kopácsi rét/mocsarak,erdők és ártéri mezők találkozásának megfigyelése,állatvilága/ -Csúza/Testvértelepülésünk történelmének és ma
is élénk kulturális tevékenységének megismerése.Isaszeg bemutatása,elhelyezkedése,néphagyományai,történelme.Kulturális
program.Sportprogram. Hegyalja Ifjúsági Egyesülettel valamint a Jókai Mór Kultúregyesülettel közös kulturális program szervezése.A csúzaiak
mindig is ismertek voltak arról, hogy mennyire ragaszkodnak hagyományaikhoz és magyarságukhoz. Ennek egyik ékes példája a Kossuth-ház, mely a
helyi magyar művelődési élet központja. Csúza fontos 1848/49-es emlékhely, itt van Kossuth Lajos tábori papjának,Ács Gedeonnak a síremléke:
360km 2.nap:Csúza -Kórógy: Magyar nyelvű iskola megtekintése.Kórógy és környéke: történelmének magyar vonatkozásai.A délszláv háború
nyomai. A helyiek híven őrzik ősi nyelvjárásukat és hagyományaikat. A megújulás egyik erős bástyája a magyar állam segítségével újjáépített
református templom.A tájházban lehetőség van megkóstolni a környékre jellemző ízeket, mint például a halpaprikást, a töltött káposztát (szármát),
vagy a csevapot, -Zágráb/ Mária Menybevitele Székesegyház megtekintése,melyet Szent László király alapított,Szent László koronázási palástja,Petőfi
emléktáblájánál koszorúzás.Medvedgrad várának megtekintése. -Zengg: Itt született Jurisics Miklós, Kőszeg hősi halált halt várkapitánya. Mellszobra
a városháza közelében látható./Mátyás király és Jurisics Miklós kapcsolata/ - Crikvenica/szállás elfoglalása/:550 km 3.nap:Crikvenica - Plitvice/Plitvicei
tavak túra-a természeti kincsek nyomában: 200km 4.nap:Crikvenica -Fiume: 1769-ben lett a Magyar Királyság része. Ekkor kezdték el kiépíteni a
kikötőjét, a rijekai vasútvonalat és megerősíteni gazdasági szerepét. 1809 és 1814 között Napóleon birodalmához tartozott, majd 1822 és 1848
között ismét Magyarország részét képezi./Tengerészeti és Történelmi Múzeum,Adria Magyar Királyi Tengerhajózási Rt. székházának és a kikötőnek
megtekintése. Baross Gáborra emlékezve,emléktábla koszorúzása/ Mária Terézia utasítása alapján a Magyar Királyi Hivatal főmérnöke, Hajnal Antal
tervezte.Batthyány Villa /A XIX. század végén épült Hauszmann Alajos tervei alapján. Gróf Batthyány Lajos kormányzó nyaralója volt.Ma a
Tengerészeti Múzeum helye./ Trsat vár /Több magyar vonatkozású érdekessége is van a Trsat várnak. II. András magyar király a horvát Vinodol
fejedelemségnek ajándékozta a várat..Amikor Frangepán Katalin és Zrinyi Milkós házasságot kötött a vár átkerült a Zrinyi családhoz. Mivel
stratégiailag fontos helyen fekszik a vár, így az Osztrák-Magyar Monarchia átvette Trsatot. Az I. és a II. világháborúban is katonai bázis volt. - Volosko:
Minach-villa kertjében egy olyan magyar ember töltötte életének utolsó heteit, aki nélkül bizony nem lett volna magyar a tengermellék. Andrássy
Gyula gróf utolsó hónapjait töltötte tenger melletti villájában. Döntő szerepe volt az 1868-as kiegyezésben. A horvátokkal kötött egyezség
értelmében Magyarország három megyét adott Horvátországnak Fiuméért cserébe./gasztronómiájal /Gasztronómiai élmények/ -Abbázia: A magyar
orvosképzés egyik atyja, Markusovszky Lajos haláláig itt végezte hivatását. A gyógyturizmus másik kimagasló alakjának, a monarchia első
gyermekszanatóriumát működtető Szegő Kálmán munkásságát is emléktábla őrzi. Abbázia vonzereje a két világháború között sem csökkent. Villáit
rendszeresen látogatták a magyar arisztokrácia és művészvilág jeles képviselői. Móra Ferenc például a Villa Jeanette-ben nyaralva fogott bele az
„Ének a búzamezőkről” című regényébe./emlékezés itt járt magyar költőkre:József Attilára,Krúdy Gyulára, Valamint emlékszalag elhelyezése a Hotel
Bellevue oldalán Markusovszky Lajos a magyar orvosképzés atyjának emléktáblájánál. -Lovran: A Monarcia egyik gyöngyszeme Lovran. Itt, a
Liburniai partvidék volt egykor a Monarchia Riviérája. Lovran már a római korban lakott volt, ebből az időkből csak az ódon Őrtorony maradt meg,
amely a velencei uralom alatt kincstárként működött. De itt található a Villa Flóra is, ahol 1914. május 31-én Feszty Árpád visszaadta a lelkét a
Teremtőnek. Erről a falon lévő emléktábla tanúskodik. Feszty Árpád villájának megtekintése/ -Póla /az Osztrák-Magyar Monarchia tengerészeti
bázisa az I. vh.-ban (1813-ban Póla és Isztria Ausztriához került. Legfontosabb látnivalói: hatalmas római amfiteátrum.; Sergius-diadalív; az Augustus
és Róma-templom az 1. századból, A bizánci Szépséges Szűz Mária-kápolna ókeresztény bazilika,/-Crikvenica:325 km 5.nap:Crikvenica -Varasd: vára
többek között Corvin János és az Erdődyek birtoka volt./Erdődyek várkastélya,Draskovics Palota Őrtorony-Vármúzeum megtekintése/ -Csáktornya: A
vár a Zrínyi család központja volt a 15. századtól 1671-ig. Zrínyi Miklós a költő és hadvezér emlékét emlékoszlop idézi./Zrinyi Miklósra
emlékezünk/-Isaszeg:600km=2035km
3.1.3.2 Határtalanul! előkészítő óra bemutatása
Kérjük részletezze az előkészítő óra tartalmát!
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Max. karakterszám: 7500
Osztályfőnöki óra: a a toleráns és kooperatív viselkedés szabályai, illemszabályok.Történelem óra:Horvátország és a horvát nemesség szerepe a
magyar történelemben, különös tekintettel Zrínyi Péterre és Miklósra. Magyarság szerepe és helye a horvát történelemben és napjainkban s ennek
történelmi okaira keressük a választ.Hogyan élik meg a magyarok a kisebbségi lét viszontagságait.Baross Gábor Fiume arculatának kialakításában
betöltött szerepe.Trianoni békeszerződés és következményeinek bemutatása, a határon túli magyarok helyzete, valamint határon túli magyarság
története, jelene. Földrajz óra: Horvátország felszíne, domborzata, vizei, természeti kincsei, éghajlata, közigazgatása, etnikai összetétele, az utazás
útvonala. Irodalom: magyarságtudat erősítése a költészet segítségével. Rajz óra: ajándékkészítés üvegfestéssel.
3.1.3.3 Határtalanul! értékelő óra bemutatása
Kérjük részletezze az értékelő óra tartalmát!

Max. karakterszám: 7500
Az értékelő óra célja: az utazás során szerzett élmények tapasztalatok bemutatása.A külhoni magyarsághoz kapcsolódó ismeretek bemutatása, a
tanulmányi kirándulás során szerzett tapasztalatok élmények bemutatása, iskolai keretek között történő megjelenítése. Vetélkedő a meglátogatott
települések magyarságáról szerzett személyes tapasztalatok és ismeretek felhasználásával.
3.1.3.4 Külhoni csoporttal tervezett közös tevékenységek
Kérjük, részletezze a közös tevékenységeket a külhoni csoporttal, amennyiben releváns!

Max. karakterszám: 7500
Isaszeg bemutatása,elhelyezkedése,néphagyományai,történelme.Videófilm és ppt bemutatása. Kulturális program.Sportprogram.Csárdás
Művelődési Egyesülettel valamint a Jókai Mór Kultúregyesülettel közös kulturális program szervezése.
3.1.3.5 Témanap
Kérjük mutassa be a témanapot a nemzeti összetartozás témájában, illetve a Nemzeti Összetartozás Napján, amennyiben releváns!

Max. karakterszám: 7500
A külhoni magyarsághoz kapcsolódó ismeretek bemutatása, a tanulmányi kirándulás során szerzett tapasztalatok élmények bemutatása. Vetélkedő
a meglátogatott települések magyarságáról szerzett személyes tapasztalatok és ismeretek felhasználásával.. Totó, Keresd a párját!”, puzzle,
vaktérkép, képfelismerő. PPT bemutató segítségével élménybeszámolót tartunk iskolánk, vezetői, szülők és Isaszeg képviselő testülete és meghívott
vendégek számára. Az út során szerzett gasztro élmények bemutatása ételkóstoló. Az út során készített videófilm bemutatása. Csúza
Kultúregyesületének bemutatása videófilmen. Határ menti települések kulturális életének bemutatása. Mit jelent Magyarnak lenni?-interaktív
beszélgetőkör. Zrínyi irodalmi előadás.
3.1.3.6 Kérjük, sorolja fel a Kárpát-medencei Bakancslistáról és/vagy a Rákóczi nyomában – Kárpát-medence útikönyvből választott
úticélokat!
Amennyiben releváns

Max. karakterszám: 7500
Csáktornya: Itt írta Zrínyi Miklós a legismertebb művét, a „Szigeti veszedelem” című verses eposzt, és itt is hunyt el 1664. november 18-án egy
vadkanvadászat közben kapott halálos sebe miatt, máig tisztázatlan körülmények között. Csúza: testvértelepülésünk történelmének és ma is élénk
kulturális tevékenységének megismerése. Isaszeg bemutatása,elhelyezkedése,néphagyományai,történelme.Sportprogram a Hegyalja Ifjúsági
Egyesülettel, valamint a Jókai Mór Kultúregyesülettel közös kulturális program szervezése. Eszék: vára 1712-ben épült, ma egyike Horvátország
legnagyobb erődítményeinek.A város nagyon régóta lakott, már a rómaiak is építkeztek, légiós központot létesítettek Mursa néven. Ezt az avarok
pusztították el. 1091-ben a már vár épült a Dráva partján, stratégiai jelentősége volt, hiszen a Duna-Dráva találkozásánál a mocsaras területeken
való átkelést biztosította. A mocsáron keresztül hosszú fahíd vezetett, melyet Zrínyi Miklós (a szigetvári hős) égetett fel, elvágva ezzel hosszú időre a
törökök előrenyomulását. A törökök kiűzése után a várat az osztrák hadvezetőség megerősítette, hatalmas erődrendszerré építettek ki. Ennek
nyomai mai láthatók, különösen a Dráva felől impozáns a várfal a bástyákkal. A túlparton is vannak erődítményromok, de ezek már nem annyira
látványosak. Kopács: Kicsiny falu a Dráva és Duna találkozásánál keletkezett mocsárvidéken, túlnyomó részt magyar lakossággal. Európa egyik
legnagyobb természetes mocsárvidéke.Csodálatos flórája és faunája különleges élményeket ígér az idelátogatónak. Közvetlen mellette terül el a
Kopácsi rét, holtágakkal, mocsarakkal, erdőkkel, turjánosokkal. A két folyó árvizekor víz alá kerül az egész terület. 1976-ban természetvédelmi
területté nyilvánították, mert a Duna-delta után ez a terület Közé-Európa legnagyobb és legjobb szaporodó helye a halak számára. Mióta a Kopácsi
rét természetvédelmi terület lett, megszűnt a halászat, holott a falu eddig a halászatból élt. Kórógy: Magyar nyelvű iskola megtekintése.
Történelmének magyar vonatkozásai.A délszláv háború nyomai.
3.1.3.7 Utazási iroda bevonása
Kérjük nyilatkozzon arról, hogy az utazásokat utazási iroda bevonásával kívánja-e megvalósítani? (Amennyiben igen, kérjük tüntesse fel az iroda nevét.)

Max. karakterszám: 1000
Nem
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4.1 Költségek tervezése

Költségtétel

Bruttó személyi költség (1.1.1.)

Költségtétel
megnevezése

Igényelt
támogatás (HUF)

Projektvezető díja, kísérő
tanárok napidíja

260 000

Szerződött összeg
(HUF)

Költségek
indoklása,
részletező
magyarázata

260 000

projektvezetői díj
1x60000 Ft ennyi
fért a keretbe, 4 fő
kísérő tanár,
10.000Ft/nap/fő, 5
nap ennyi fért a
keretbe

Munkaadót terhelő járulékok,
adók (1.2.1.)

kísérő tanárok
napidíjának járulékai,
projektvezetői díj
járuléka

36 270

36 270

4 pedagógus 5
napidíjának
munkáltatói
járulékai személyi
megbízási
szerződés esetén a
bruttó megbízási
díj 90%-ának a
15,5%-a.,
projektvezetői díj
munkáltatói
járuléka személyi
megbízási
szerződés esetén a
bruttó megbízási
díj 90%-ának a
15,5%-a.

Programokhoz kapcsolódó
anyagbeszerzés (2.1.1.)

Emlékhelyek koszorúzása

11 500

11 500

emlékhelyek
koszorúzására
koszorú 5x2300

388 250

Élelmiszer csomag

388 250

Utazási költség (2.2.1.)

Autóbuszos utazás

1 093 700

km díj,autópálya
1 093 700 díj, napi díj
félpanziós ellátás

1 488 000

Szállás Csúza:1éj
48x7000
1 488 000
Crikvenica: 3éj
48x8000x3

Szállásköltség (2.2.2.)

Szállás Csúza Crikvenica

Étkezési szolgáltatások (2.2.3.)

Félpanziós ellátás Éttermi
étkezés

984 000

984 000

5 nap félpanziós
ellátás 48x3850x5
étterem:60000

Baleset- és felelősségbiztosítás
(2.2.5.)

Utasbiztosítás

120 000

120 000

5 nap biztosítása 1
nap 500 Ft
48x500x5

462 800

3 helyszín belépői
Plitvicei tavak
belépő
Felvonó,sikló
belépők
48x1800x2
Plitvice:48x3000
Felvonó,sikló48x20
00, Magyarság
Háza történelem
óra

Helyszíni belépők Plitvicei
tavak belépő
Felvonó,sikló, Rendhagyó
történelem óra

462 800

összeg
költségtételeinek
indoklása

élelmiszer csomag
hideg élelemre 4
napra /napi 2000
Ft 48x2000x4
ásványvíz:4250

Élelmiszer alapanyag (2.1.2.)

Programhoz kapcsolódó egyéb
szolgáltatások (2.2.8.)

A megítélt
támogatási

Meglátogatott
iskola diákjai
számára saját
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Reprezentációs költségek
(programhoz kapcsolódó
kisösszegű ajándékok) (2.2.9.)
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üvegtál:50x700
kulcst.:13000 nemzeti
szal.:1030 Hungarikumok
csom:2x10000
Könyv:6800
képkeret:2400

78 230

78 230

1. ütem összesen:

4 922 750

4 922 750

A program megvalósításához szükséges teljes összeg:

4 922 750

4 922 750

készítésű és
vásárolt
ajándékok:üvegtál:
50x700
kulcst.:13000
nemzeti szal.:1030
Hungarikumok
csom:2x10000
Könyv:6800
képkeret:2400

4.3 Az igényelt támogatás összege
Tervezett összeg
A megítélt
Módosított összeg
(HUF)
támogatás összege
(HUF)
(HUF)
4.3.1 Támogatás összege:

4 922 750

1. ütem összesen:

4 922 750

4 922 750

Finanszírozás típusa

Elszámolási határidő

4 922 750 előleg

2022.09.30.

4 922 750 előleg

2022.09.30.

4.4 A pályázó további pályázatai
Jelen pályázatban megfogalmazott projektre, a következő szervezet(ek)hez is benyújtásra került pályázat/támogatási kérelem
Támogató neve

Támogatási összeg (HUF)
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5.1 Nyilatkozatok
Alulírott, a pályázó szervezet törvényes képviselője nyilatkozom, hogy
1. az általam képviselt szervezet/intézmény nem áll a pályázat benyújtásakor jogerős végzéssel
elrendelt csőd-, végelszámolási, felszámolási, kényszerfelügyeleti vagy egyéb megszüntető vagy
működést korlátozó eljárás alatt

Igen

2. az elnyert támogatás esetén a támogatási összeg felhasználása során a hatályos számviteli, adóügyi
és társadalombiztosítási jogszabályi előírásoknak megfelelően járok el

Igen

3. az általam képviselt szervezet/intézmény megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok
követelményeinek

Igen

4. az elnyert támogatás felhasználása során a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény
(közbeszerzési törvény) rendelkezései szerint járok el, ha a beszerzés a közbeszerzési törvény hatálya
alá esik

Igen

5. a pályázatban megfogalmazott programra más szervezet(ek)hez is nyújtott be az általam képviselt
szervezet/intézmény pályázatot/támogatási kérelmet. Amennyiben a pályázatban megfogalmazott
programra más szervezet(ek)hez nyújtott be pályázatot/támogatási kérelmet kérjük, szíveskedjék a
"Költségterv" űrlapon felsorolni azokat

Nem

6. az elnyert támogatás esetén pénzügyi és szakmai beszámolási kötelezettség terhel, melynek a
támogatási támogatói okiratban meghatározott határidőig a támogató által előírt formában és
tartalommal eleget teszek

Igen

7. az általam képviselt pályázó szervezetnek/intézménynek nincs lejárt adóssága és/vagy elszámolási
kötelezettsége a magyar államháztartás bármely alrendszerével szemben (Amennyiben nincs lejárt
kötelezettsége, kérjük jelölje az "Igen" választ!)

Igen

8. az általam képviselt pályázó szervezetnek/intézménynek nincs köztartozása (Amennyiben nincs
köztartozása, kérjük jelölje az "Igen" választ!)

Igen

9. tudomásul veszem, hogy nem részesülhet költségvetési támogatásban az államháztartásról szóló
2011. évi CXCV. törvény 48/B. (1) bekezdése alapján: a) az, aki a támogatási döntést meghozta vagy aki
a támogatási döntés meghozatalában döntés-előkészítőként részt vett, b) az, aki a támogatási döntés
időpontjában a Kormány tagja, államtitkár, közigazgatási államtitkár, helyettes államtitkár,
kormánymegbízott, kormánybiztos, miniszterelnöki megbízott, miniszterelnöki biztos, megyei
közgyűlés elnöke, főpolgármester, polgármester, regionális fejlesztési ügynökség vezető
tisztségviselője, c) az a) és b) pont szerinti személy közeli hozzátartozója, d) - a nyilvánosan működő
részvénytársaság kivételével - az a) és b) pont szerinti személy tulajdonában álló gazdasági társaság, e)
- az állam, a helyi önkormányzat, illetve a köztestület legalább 50%-os közvetlen vagy közvetett
tulajdonában lévő gazdasági társaság, valamint a sportegyesület, a sportszövetség, a polgárőr
szervezet és az állam által alapított vagyonkezelő alapítvány, valamint azon vagyonkezelő alapítvány,
amelyhez az állam csatlakozott kivételével - az olyan gazdasági társaság, alapítvány, egyesület, egyházi
jogi személy vagy szakszervezet, illetve ezek önálló jogi személyiséggel rendelkező olyan szervezeti
egysége, amelyben az a)-c) pont szerinti személy vezető tisztségviselő, az alapítvány kezelő szervének,
szervezetének tagja, tisztségviselője, az egyesület, az egyházi jogi személy vagy a szakszervezet
ügyintéző vagy képviseleti szervének tagja

Igen

10. az általam képviselt szervezet/intézmény a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1)
bekezdés 1. pontja szerinti átlátható szervezetnek minősül (Amennyiben annak minősül, kérjük jelölje
az "Igen" választ!)

Igen

11. az általam képviselt szervezetnek/intézménynek a pályázat benyújtásakor nem áll fenn harmadik
személy irányában olyan kötelezettsége, amely a költségvetési támogatás céljának megvalósulását
meghiúsíthatja

Igen

12. a támogatás tekintetében adólevonási joggal rendelkezem

Nem

13. a támogató által előírt biztosítékokat legkésőbb a támogatás folyósítását megelőzően
rendelkezésre bocsátom

Igen
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Projekt címe: Barangoló: Történelmi és földrajzi értékek nyomában
Horvátországban
Pályázati azonosító: HAT-KP-1-2021/1-000070
Iktatószám: HAT/40/2021

Pályázó teljes magyar neve: Dunakeszi Tankerületi Központ Isaszegi Damjanich
János Általános Iskola
Székhely: Magyarország, 2120 Dunakeszi, Állomás sétány, 4. (Pest megye)

HAT-KP-1-2021/1 sz. adatlap (6/6 oldal)
Pályázat beadásához szükséges mellékletek
Megnevezés
Létesítő okirat

Fájlnév
1. példány:

Az ország nyelvén:
A pályázó legutolsó módosításokat is tartalmazó, hatályos létesítő okirata,
Magyarul:
vagy nyilvántartásba vételét igazoló okirata, amely tartalmazza a pályázó
TK_alapító_okirat_20210901.pdf
aktuális adatait, különös tekintettel a szervezet törvényes képviseletére
jogosult személyek körére és a szervezet székhelyére, amennyiben az a
közhiteles nyilvántartásban nem szerepel.
* Aláírás igazolás

1. példány:
Az ország nyelvén:

A pályázó törvényes képviselőjének, illetve az általa meghatalmazott
személy vagy személyek ügyvéd, kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett,
vagy közjegyző által hitelesített aláírásmintája, vagy az aláírásminta
hitelesített másolata. Az adatváltozatlansági nyilatkozat megtétele
kivételével, az aláírás igazolás kiállításának dátuma nem lehet a pályázat
benyújtásához képest 90 napnál régebbi.

Magyarul:
aláírási_címpéldány.pdf

* Fizetési számlaszám igazolás (banki igazolás)

1. példány:
Az ország nyelvén:

A pályázó valamennyi fizetési számlájának fennállására vonatkozó 30
napnál nem régebbi fizetési számlaszám igazolása. Változás esetén a
kedvezményezettnek a döntést követő adategyeztetés során a NIR-be fel
kell töltenie az aktuális igazolást (banki igazolást vagy bankszámla
kivonatot).

Magyarul:
bankkivonat_igazolás.pdf

* Általános nyilatkozat

1. példány:
Magyarul:

A pályázó törvényes képviselője, vagy annak meghatalmazottja által aláírt
nyilatkozat arról, hogy a pályázatban megadott információk, valamint a
benyújtott mellékletek teljes körűek, valósak és hitelesek. Az általános
nyilatkozat eredeti, papíralapú példányát a pályázat benyújtásával
egyidejűleg a pályázónak postáznia kell az Alapkezelő postafiók címére
(1253 Bp. Pf.: 70).

általános_nyilatkozat_a.pdf
2. példány:
Magyarul:
általános_nyilatkozat_jav_a.pdf

Meghatalmazás
Amennyiben az Általános nyilatkozatot nem a szervezet törvényes
képviselője írja alá, úgy a nyilatkozattevő(k) meghatalmazásának feltöltése
szükséges. Meghatalmazás esetén mind a meghatalmazó, mind a
meghatalmazott aláírásmintáját csatolni szükséges. A meghatalmazás
eredeti példányát a pályázat benyújtásával egyidejűleg a pályázónak
postáznia kell az Alapkezelő postafiók címére (1253 Bp. Pf.: 70).
Együttműködési megállapodás
Több oktatási intézmény által közösen szervezett tanulmányi kirándulás
esetén együttműködési megállapodás a pályázó és a közreműködő
pályázó képviselőjének aláírásával és bélyegzőjével ellátva.
Adatváltozatlansági nyilatkozat
Ha a pályázó az elmúlt három éven belül nyújtott be támogatási igényt
(pályázatot vagy támogatási kérelmet) az Alapkezelőhöz, akkor az adatok
változatlanságáról kell nyilatkoznia. Az adatváltozatlansági nyilatkozat
kiállításának dátuma nem lehet régebbi, mint a jelen pályázati kiíráshoz
kapcsolódóan a pályázat benyújtását megelőző 30. nap.

1. példány:
Az ország nyelvén:
Magyarul:
adatváltozatlansági
nyilatkozat_ka.pdf

Megállapodás összeállításához szükséges mellékletek
Megnevezés

Fájlnév
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Projekt címe: Barangoló: Történelmi és földrajzi értékek nyomában
Horvátországban
Pályázati azonosító: HAT-KP-1-2021/1-000070
Iktatószám: HAT/40/2021

Pályázó teljes magyar neve: Dunakeszi Tankerületi Központ Isaszegi Damjanich
János Általános Iskola
Székhely: Magyarország, 2120 Dunakeszi, Állomás sétány, 4. (Pest megye)

Banki felhatalmazó levél
Biztosítékként az Alapkezelő javára szóló, valamennyi – jogszabály alapján
beszedési megbízással megterhelhető – fizetési számlájára vonatkozó
beszedési megbízásra felhatalmazó nyilatkozatot kell benyújtani,
fedezethiány miatt nem teljesíthető beszedési megbízás esetére annak
legfeljebb 35 napra való sorba állítására vonatkozó rendelkezéssel együtt.
A felhatalmazó nyilatkozat visszavonásig érvényes, és annak
visszavonásához az Alapkezelő írásbeli hozzájárulása szükséges.
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Projekt címe: Barangoló: Történelmi és földrajzi értékek nyomában
Horvátországban
Pályázati azonosító: HAT-KP-1-2021/1-000070
Iktatószám: HAT/40/2021

Pályázó teljes magyar neve: Dunakeszi Tankerületi Központ Isaszegi Damjanich
János Általános Iskola
Székhely: Magyarország, 2120 Dunakeszi, Állomás sétány, 4. (Pest megye)

Tájékoztatjuk, hogy az adatkezelési nyilatkozatokat a profilban megadott e-mail címekre kiküldésre kerülő e-maileken keresztül
szükséges megadni a képviselő és a kapcsolattartó részéről.
Kérjük, hogy az adatkezelési nyilatkozatok megtétele érdekében ellenőrizze az alábbi e-mail címek megfelelőségét, illetőleg szükség
esetén módosítsa azokat.

Teljes név
(magyarul)

Beosztás

Tisztség

E-mail cím

Utolsó
értesítés

Nyilatkozat
minősítése

Minősítés
dátuma

Melléklet

Szabóné
Forgács
Gabriella

igazgató

törvényes
képviselő

gabriella.forgacs
@kk.gov.hu

2020-12-14
11:44:28

Hozzájárult

2020-12-15
10:01:02

Nyilatkozat

Palaga
Sándorné

tag /
alkalmazott

kapcsolattartó

palagamarti1013
@gmail.com

2021-10-05
10:45:23

Hozzájárult

2021-10-13
10:25:57

Nyilatkozat

Burin Éva

tag /
alkalmazott

kapcsolattartó

titkarsag@isasze
g-damjanich.hu

2021-10-05
10:45:23

Hozzájárult

2021-10-05
10:58:12

Nyilatkozat

Pályázat / Igénylés azonosítója
Név
(magyarul)

Szervezet neve
(magyarul)

Beosztás

Tisztség

Nyilatkozat
minősítése
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Minősítés
dátuma

Minősítést rögzítő
személy

Melléklet?

Elfogadott?
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.
Alapadatok

.
Pályázati azonosító

HAT-20-01-0506

Pályázati kategória kódja

HAT-20-01

Pályázati kategória megnevezése

Tanulmányi kirándulás hetedikeseknek

Iktatószám
EPER iktatási azonosító

EPER-2020-103572

Iktatás dátuma

2020.03.25

Státusz

Aláírt, megkötött szerződés

.
Pályázó adatai

.
Pályázó neve

Dunakeszi TK Isaszegi Damjanich János Általános Iskola

Pályázó jogi státusza

Egyéb fenntartású intézmény

Pályázó országa

Magyarország

Régió

Közép-Magyarország

Megye megnevezése

Pest

Irányítószám

2120

Település

Dunakeszi

Utca, házszám

Állomás sétány 4.

Telefonszám

3628582250

.
Kötelezettségvállaló

.
Kötelezettségvállaló a pályázóval azonos

Igen

.
Számlatulajdonos

.
Számlatulajdonos a pályázóval azonos

Igen

.
Projektadatok

.
Projekt címe

Erdélyi barangoló a történelem és a népi kézművesség jegyében

Projekt kezdete

2020.08.15

Projekt vége

2021.08.31

Megvalósulás helye - ország

Románia

Megvalósulás helye - település

Arad-Déva-Torockó-Torda-Korond-Farkaslaka-Madarasi hargitaBékás sz.-GyimesPusztina-Csucsa-Nagyszalz

Kapcsolattartó személy mobil száma

36-20-4900387

Kapcsolattartó személy neve

Palaga Sándorné

Kapcsolattartó személy telefonszáma
Kapcsolattartó személy e-mail címe

palagamarti1013@gmail.com

.
Pénzügyi adatok

.
Kért összeg

3352500

Érvényes eredeti kért összeg

3352500

Önrész összege

0

Önrész aránya a kért összeghez képest (%)

0,00

Önrész aránya a projekt összbevételéhez képest (%)

0,00

Más államháztartási támogatás összege

0

Összes bevétel

3352500

Összes kiadás

3352500

Igényelt összeg aránya a projekt összbevételéhez képest (%)

100,00

Megítélt összeg

3352500

Aktuálisan megítélt összeg

3352500

Összes lemondott összeg

0

Összes visszavont összeg

0

Összes hátralévő kifizetés

0

Összes kifizetett összeg

3352500

Összes befizetett támogatás

0

Összes befizetett kamat

0

Egyenleg

0

.
Információs adatok

.
Munkaforma

Tanulmányút

Program nyelve

magyar

Program weboldala

damjanich-iszeg.sulinet.hu

Szeretné, hogy programja nyilvános legyen?

igen

.
Költségvetés

.
Bevételek

.
Ö

BEVÉTEL TÍPUSA

ÖSSZEGE

ÖNRÉSZ (A B)

0

A

SAJÁT FORRÁS

0

B

EGYÉB FORRÁS

0

T

TÁMOGATÁSI ÖSSZEG

3352500

Z

ÖSSZESEN (Z=A B)

3352500

Kiadások

.
A
KÖLTSÉG/KIADÁSN Tételek részletezése
EM MEGNEVEZÉSE

I. Támogatásból
II. Önrészből és
fedezett kiadások (Ft- egyéb támogatásból
ban)
fedezett kiadások

III. Összérték
(III.=I.+II.)

A

DOLOGI KIADÁSOK

3088125

0

3088125

A1

Utazási költség

2250x450

1012500

0

1012500

A2

Szálláskölség

39 főx3500/nap/x4éj

546000

0

546000

A3

Étkezési
szolgáltatások
költsége

39
főx4100/fő/félpanzió
x5

799500

0

799500

A4

Útlevél kiállításának
költsége

0

0

0

A5

Baleset- és
felelősségbiztosítás
költsége

78000

0

78000

A6

Projektvezető,
kísérőtanár
megbízási díja,
számlás kifizetés
esetén

0

0

0

A7

Programokhoz
kapcsolódó egyéb
szolgáltatások
költsége

belépők:6000x39fő
/Déva vára, felvonó,
népművészeti
gyűjtemény,sóbánya,
történelmi előadás,
Ady múzeum, Tamási
áron
312000
szülőháza,Csonka
torony, irodalmi
előadás,színházi
előadáskézműves
fogl.39x1000Irodalmi
foglalkozás:39
főx1000

0

312000

A8

39 főx3100 /úti
csomagok:téliszalámi,
Élelmiszer
sonka, pékáru
120900
alapanyagok költsége
paprika, paradicsom,
májkrém

0

120900

A9

ajándéktárgyak/kulcst
artó,hűtőmágnes:350
00koszorú5x2545alap
219225
anyag/üvegtányér,üv
egfesték:35000póló:3
9x3500

0

219225

Egyéb
anyagbeszerzés
költsége

39főx400x5nap

B

SZEMÉLYI JELLEGŰ
KIADÁSOK

B1

Bruttó személyi
költség

B2

Z

264375

0

264375

225000

0

225000

B1 sor után számított
munkaadót terhelő
13125x3fő
járulékok, adók

39375

0

39375

ÖSSZESEN (Z=A B):

3352500

0

3352500

15000x5napx3fő

.
Döntés

.
Döntés indoklása

Érvényes

Döntés dátuma

2020.06.18

Megítélt összeg

3352500

Döntési kikötés

.
Pályázó szervezet adatai

.
1. PÁLYÁZÓ SZERVEZET ADATAI
OM azonosító:
032369
Tankerületi Központ
A fenntartó típusa:
Állami fenntartású intézmény esetén kérjük, adja meg az alábbi adatokat:
Tankerületi Központ /Szakképzési Centrum/Egyetem neve:
Dunakeszi Tankerületi Központ
Tankerületi Központ /Szakképzési Centrum/Egyetem képviselőjének neve:
Szabóné Forgács Gabriella
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a pályázó intézmény hátrányos helyzetű településen működik:
nem
Felhívjuk szíves figyelmét, hogy az a település minősül hátrányos helyzetűnek, amelyik szerepel 105/2015. (IV. 23.) Korm. rendelet 2.
számú mellékletében.
1.2. TÁRSPÁLYÁZÓ ADATAI
Ezeket az adatokat akkor kérjük kitölteni, ha másik köznevelési intézménnyel közösen valósítja meg a programot.
1. Társpályázó intézmény neve
1. Társpályázó intézmény OM azonosítója
1. Tankerületi Központ /Szakképzési Centrum neve:
1. Társpályázó intézményből utazó diákok száma:
2. Társpályázó intézmény neve

2. Társpályázó intézmény OM azonosítója
2. Tankerületi Központ /Szakképzési Centrum neve:
2. Társpályázó intézményből utazó diákok száma:

.
Program bemutatása

.
2.1. PÁLYÁZAT ÖSSZEFOGLALÁSA
Kapcsolattartó (projektvezető)
neve:
Palaga Sándorné
telefonszáma:
+36204900387
e-mail címe:
palagamarti1013@gmail.com
A pályázat címe:
Erdélyi barangoló a történelem és a népi kézművesség jegyében
A pályázat célja, rövid összefoglalása:
Kirándulásunk során tanulóink megismerhetik Erdély népművészetét.természeti szépségeit,nevezetes látnivalóit.Utunk során, a diákok
általános képet kapnak Erdélyről és Székelyföldről.Utunk kiváló, kötetlen tanulási lehetőség a diákok számára.Túrát teszünk a Békás
szorosban a Madarasi Hargitán és az 1000 éves határ mentén.Korondon a diákok mindennapjaiba tekinthetünk bele.Torockón a
népművészettel,Korondon a fazekas mesterséggel ismerkedünk.Arany J.életútját a Csonka toronyban járjuk végig.
Célország:
Románia
A részt vevő diákok száma:
35
Ebből SNI-s diákok száma:
1
A részt vevő felnőtt kísérők száma:
4
Ebből a kísérő szülők és nyugdíjas pedagógusok száma:
1
Az utazás kezdő időpontja:
2021.05.17
Az utazás időtartama (nap):
5
Felhívjuk szíves figyelmét, hogy az utazás időtartama a magyarországi indulás napjától a visszaérkezés napjáig tart. Az utazásnak legalább
3 naposnak kell lennie.
Tervezett távolság (km)

2250
Útvonalterv - Kérjük szíveskedjen csatolni az útitervet, melyben szíveskedjenek felsorolni a kirándulás során tervezett települések neveit,
valamint a megtenni kívánt távolságot (km).
ÚtvonaltervIsaszegi Damjanich János Általános Iskola-converted.pdf
A fenti adatok alapján igényelhető maximális támogatás (Ft):
3352500
Utazási iroda szervezi a programot:
nem
Figyelem! A költségvetési táblában tervezett összköltség nem lehet nagyobb, mint az igényelhető maximális támogatás értéke!

.
Kötelező elemek

.
2.2. KÖTELEZŐ PROGRAMELEMEK
Határtalanul! előkészítő óra
Előkészítő óra rövid bemutatása:
Ismerkedés Erdély népművészetével: népi terítők, szőttesek, népviselet. Erdélyi és isaszegi viselet összehasonlítása.Érintett településekről
ppt készítése.kapcsolatfelvétel a korondi iskolával.Irodalmi foglalkozás :Magyarság Háza.Népi építészeti emlékek
(vetítés),Kapcsolatfelvétel korondi iskolával. Ajándékkészítés
Tanulmányi kirándulás
igen
Tervez-e külhoni magyar csoporttal közös tevékenységet?
Közös tevékenység bemutatása
Korondi Szakközépiskola/537060 - Corund, HR Strada Principală, nr. 590/ diákjaival tervezünk közös programot: Isaszegi népviselet, és
népi motívumok bemutatása.Üvegfestés korondi és isaszegi mintákkal. Közös sportmérkőzések./kézilabda és labdarúgás/
igen
Tervez-e témanapot a nemzeti összetartozás témájában, illetve a Nemzeti Összetartozás Napján?
A témanap bemutatása
A tanulmányi kiránduláson szerzett élmények tapasztalatok bemutatása iskolánk tanárainak,szülőknek, városunk vezetőinek és iskolánk
diákjainak, erősítve ezzel is a határokon túl és határainkon belül élő magyar kapcsolatokat.
Utazó diákok részvétele a Magyarság Háza rendhagyó tanóráinak egyikén
igen
igen
Nemzeti önazonosságtudat megőrzésében és erősítésében kiemelt jelentőséggel bíró, határon túli történelmi vagy kulturális helyszín
meglátogatása. (Kárpát-medencei Bakancslistán szereplő helyszínek és/vagy a Rákóczi nyomában – Kárpát-medence útikönyvben
szereplő tematikus útvonal javaslatok.)
Kiemelt történelmi vagy kulturális helyszín megnevezése
Déva-Irodalmi ismeretek a Kőmíves kelemen ballada nyomában,Torockó-népi kézművesség-népi viselet megismerése, Csíksomlyó-Mária
kegyhely és búcsújáróhely felkeresése,Székelyudvarhely- Budvár- Székelytámadt vár felkeresése

A kirándulás programjának bemutatása 1. nap
Arad: a 13 aradi vértanú emlékművének koszorúzása.Déva:Déva várának megtekintése a Kőműves Kelemen c. ballada ismeretében.
Torockó:A falu építészete,faragott kapuk,Ida néni magánygyűjteménye-kézzel készített népviseletek,kézzel festett népi motívumokkal
ismerkedhetünk.Szállás elfoglalása.
A kirándulás programjának bemutatása 2. nap
Torda:sóbánya-Ferenc József erkély/különös visszhang/ Korond:népi fazekasság megismerése,korongozás. Közös program a Korondi
Szakközépiskola diákjaival.Tamási Áron sírjának koszorúzása.szállás elfoglalása.
A kirándulás programjának bemutatása 3. nap
Csíkszereda:Mikó vára-Csíki Székely Múzeum megtekintése.Gyimes:Ezeréves határ, Rákóczi vár romja,régi vámház, határkő
megtekintése.Pusztina:Pusztinai Magyar ház-hagyományőrző előadás.
A kirándulás programjának bemutatása 4. nap
Székelyudvarhely:Budvár, Székely támadta vár,Szelykefürdő:Székelykapuk Orbán Balázs sírjának koszorúzása.Csíksomlyó:zarándok hely,
Mária kegytemplom és búcsújáró hely felkeresése.Madarasi Hargita:Székelyek Szent hegye-túra,.Békás szoros:Magyarok hídja
A kirándulás programjának bemutatása 5. nap
Csucsa:Ady Múzeum. Nagyszalonta:Irodalmi foglalkozás a Csonka toronyban.
A kirándulás programjának bemutatása 6. nap
A kirándulás programjának bemutatása 7. nap
A kirándulás programjának bemutatása 8. nap
Határtalanul! értékelő óra
Értékelő óra rövid bemutatása:
Témanap a Nemzeti Összetartozás Napja: Tapasztalatok a vezetett útinaplók alapján, beszámolók bemutatása az iskola diákjai,
pedagógusai, szülők és a város vezetői számára.Foglalkoztató óra:az út során megismert népművészeti és népi kézművesség alapján
vetélkedők, játékok formájában.Tea délután az út során gyűjtött gasztronómiai ismeretek felhasználásával, népművészeti bemutatással,
fénykép és filmvetítéssel.Határon túli költők, írók műveiből irodalmi válogatás, előadás.

.
Fakultatív tevékenységek

.
2.3. FAKULTATÍV TEVÉKENYSÉG
Fakultatívan vállalt előkészítő tevékenység
Népi terítő megrajzolása és színezése egyéni technikával. Erdélyi és isaszegi minták alapján üvegfestés készítése.
Fakultatívan vállalt értékelő tevékenység
Korondi fazekas műhelyben készített tárgyak mázazása és mintázása.Beszámoló,videó készítése a vezetett útinapló alapján.
Egyéb fakultatív tevékenység

.
Csatolandó dokumentumok

.
3. CSATOLANDÓ DOKUMENTUMOK
Általános nyilatkozat

altalanos_nyilatkozat_hatartalanul_ka.pdf
Együttműködési nyilatkozat (amennyiben több intézmény együtt valósítja meg a programot):
Adatkezelési hozzájáruló nyilatkozat kapcsolattartók részéről
S28BW-820031113290.pdf
Egyéb, a pályázó által csatolni kívánt dokumentum
EPSON_2257.pdf

.
Nyilatkozatok

.
4. NYILATKOZATOK
1. Nyilatkozom, hogy a pályázatban foglalt adatok, információk és dokumentumok teljeskörűek, valósak és hitelesek.
2.Nyilatkozom, hogy az adott tárgyban támogatási igényt korábban vagy egyidejűleg nem nyújtottam be.
3.Nyilatkozom, hogy a támogatási döntés tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis vagy megtévesztő adatot nem szolgáltattam vagy
ilyen nyilatkozatot nem tettem.
4. Nyilatkozom, hogy az általam képviselt szervezet a pályázat benyújtásakor - a szervezetre irányadó személyes jog alapján - jogerős
végzéssel elrendelt csőd-, végelszámolási, felszámolási, vagy egyéb megszüntető vagy működést korlátozó eljárás alatt nem áll.
5. Nyilatkozom, hogy velem és az általam képviselt szervezettel kapcsolatban nem állnak fenn az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.
törvény (a továbbiakban: Áht.) 48/B. § (1) bekezdésében meghatározott kizáró tényezők.
6. Nyilatkozom, hogy az általam képviselt szervezet megfelel az Áht. 50. § (1) bekezdés a) és c) pontjában meghatározott
követelményeknek.
7.Nyilatkozom, hogy az általam képviselt szervezetnek a pályázat benyújtásakor harmadik személy irányában nem áll fenn olyan
kötelezettsége, amely a támogatott tevékenység céljának megvalósítását akadályozza, illetve amely az esetleges biztosítékadási
kötelezettséget korlátozza.
8. Nyilatkozom, hogy az elnyert támogatás felhasználása során az általam képviselt szervezet székhelye szerinti országban érvényes
számviteli, adóügyi és társadalombiztosítási jogszabályok előírásai, illetve, ha annak feltételei fennállnak, a közbeszerzésre vonatkozó
jogszabályok előírásai szerint járok el.
9. Nyilatkozom, hogy az általam képviselt szervezetnek nincs lejárt tartozása és fennálló elszámolási kötelezettsége a magyar
államháztartás egyik alrendszerével szemben sem.
10. Nyilatkozom, hogy az általam képviselt szervezet a költségvetési támogatás tekintetében adólevonási joggal rendelkezik.
igen
11. Nyilatkozom, hogy az általam képviselt szervezet a folyamatban lévő pénzügyi évben és a megelőző két pénzügyi évben az Európai
Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december
18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet (HL L 352, 2013. 12.24. 1.o) vagy más csekély összegű (de minimis) támogatásokra vonatkozó uniós
jogi aktus alapján csekély összegű támogatásban részesült. (Amennyiben nem részesült csekély összegű támogatásban, kérjük jelölje a
"Nem" választ!)
nem
Amennyiben a pályázó szervezet/intézmény csekély összegű (de minimis) támogatásban részesült, kérjük szíveskedjék összegszerűen
megadni, hogy összesen mennyi csekély összegű támogatásban részesült:

12. Tudomásul veszem, hogy a támogatás során kizárólag csak olyan utazás támogatható, mely megfelel a nevelési-oktatási intézmények
által szervezett országhatárt átlépő autóbuszos kirándulások biztonságáról szóló 27/2017. (X. 18.) EMMI rendeletnek.
13. Nyilatkozom, hogy az elszámolás alapjául szolgáló dokumentumok az alábbi címen lelhetők fel
Név:
Dunakeszi Tankerületi Központ
Irányítószám:
2120
Település:
Dunakeszi
Cím:
Állomás sétány 4.
Nyilatkozat a fenti pontok elfogadásáról:
igen

