Pályázati kiírás 2013.

HUNYADI JÁRAT 2013 TÖRTÉNELMI KIRÁNDULÁS
pályázat alap-és középfokú közoktatási intézmények részére

„58/2011. (VII. 7.) OGY határozat
a nándorfehérvári diadal emléknapjának megünnepléséről
1. Az Országgyűlés a nándorfehérvári diadal 555. évfordulója tiszteletére július 22-ét a nándorfehérvári diadal
emléknapjává nyilvánítja.
2. Az Országgyűlés felkéri a Kormányt, hogy a nándorfehérvári diadal kivívásának a napját, július 22-ét
nyilvánítsa kiemelkedő fontosságú rendezvény napjának; felhívja a Kormányt, az önkormányzatokat, a
közoktatási intézményeket és az egyházakat, továbbá felkéri a civil és kulturális szervezeteket, valamint a
polgárokat, hogy minden évben, július 22-én közösen, méltó keretek között emlékezzenek meg a nándorfehérvári
diadal évfordulójáról. Ez a nap nem csupán a nemzetnek, hanem a keresztény Európának és a mai keresztény
világ összességének az emléknapja. Ez a nap a hazafiságnak, önfeláldozásnak, emberi helytállásnak, az
európaiságnak, európai összefogásnak és a kereszténységnek máig élő példaképe.
Erre a győzelemre emlékezik azóta minden keresztény templom déli harangszója.

Pályázók köre:
Alap- és középfokú közoktatási intézmények.
Kedvezményezettek köre:
A pályázó intézmények 2012/2013-as tanévében 6. és 10. évfolyamos tanulói és az
intézmény alkalmazásában álló kísérőik.
A pályázat célja:
A Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány célja, hogy az Erzsébet-program keretében
meghirdetett pályázatok által minél több fiatal számára biztosítson üdülési, táborozási
lehetőséget, illetve a gyermekek kirándulására elnyerhető támogatást. Jelen pályázattal az
Alapítványnak, valamint az Emberi Erőforrások Minisztériumának közös célja, hogy az alapés középfokú közoktatási intézményeknek a Hunyadiak történelmi szerepvállalásáról,
történelmi korszakáról tanuló diákjai számára élővé tegyék történelmünk dicsőséges
pillanatait.
Pályázati időszak:
2013. április 3.- június 3.
Pályázati kiírás:
A pályázat a Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány honlapján, a www.erzsebetprogram.hu
oldalon kerül kiírásra.

1. oldal

Pályázati kiírás 2013.
Pályázati feladat 6. évfolyamos diákok számára:
A pályázó intézmények 6. évfolyamos tanulókból álló csoportjainak két típusú feladatot kell
megoldaniuk.
Egyrészt, 3-4 képből álló tablót kell készíteni a csata lefolyásáról (vagy portrékból)
bármilyen képzőművészeti technika alkalmazásával (pl. festés, tus, rajz, linómetszés,
tűzzománc stb.) (A).
Második feladatként minden részt vevő csoportnak be kell nyújtania három darab, rövid,
személyes hangú fogalmazást az alábbi témákból választva (B). A fogalmazásoknak két
A/4-es oldal terjedelműnek kell lenniük, kézírással elkészítve. kb. 40 sor hosszúnak.
Választható témák (B):
 Hunyadi János végrendelete/intelmei fiaihoz a csata után;
 Szilágyi Erzsébet megemlékező levele fiaihoz férje halála után;
 A 13 éves ifjú Hunyadi Mátyás búcsúlevele édesapjához.
Pályázati feladat 10. évfolyamos diákok számára:
A pályázó intézmények 10. évfolyamos tanulókból álló csoportjainak két típusú feladatot kell
megoldaniuk.
Egyrészt, kreatív szemlélettel kell megoldaniuk a média valamely eszközét felhasználva, egy
csapatmunkát igénylő feladatot (A).
Második feladatként minden részt vevő csoportnak be kell nyújtania öt darab, rövid,
személyes hangú fogalmazást a jelen pályázati kiírásban meghatározott témákból választva
(B).
(A) A jelentkező csoportoknak tudósítást kell készíteniük a korabeli eseményekről a modern
média valamely eszközének felhasználásával (pl.):
 internetes képes hírportál összeállítása;
 interjú, riport, haditudósítás, híradós beszámoló készítése pár perces film
leforgatásával;
 képes hírlap szerkesztése;
 sokrétű feladatokat tartalmazó, izgalmas és látványos kvízjáték összeállítása.
Az első feladat célja, hogy élővé, közvetlenül megtapasztalhatóvá tegye a diákok számára a
fél évezreddel ezelőtt történt országos és egyben világtörténelmi jelentőségű katonai sikert.
(B) A csoportoknak be kell küldeniük öt darab, rövid fogalmazást a következő választható
témák valamelyikéből.
A fogalmazásoknak két A/4-es oldal terjedelműnek kell lenniük, kézírással elkészítve kb. 40
sor hosszúnak.
Választható témák:
 Hunyadi János végrendelete/intelmei fiaihoz a csata után;
 Szilágyi Erzsébet megemlékező levele fiaihoz férje halála után;
 Miért példaértékű ma is a Hunyadi János vezetésével kivívott nándorfehérvári diadal?
 Milyen „országvesztő” fenyegetés ellen küzdene ma Hunyadi János
Magyarországon?
A szubjektív hangú levél, illetve esszé megírása alkalmas arra, hogy az adott történelmi
korszak és szereplői tekintetében személyes viszony, határozott vélemény, vagy erkölcsi
értékelés alakuljon ki a diákokban.
A pályaművek tartalmát illetően a témákon túli további megkötés nincs, azokban szabadon
lehet kifejteni a gondolatokat. A pályázat keretében a tartalmi ötletekben leggazdagabb
munkák kerülnek díjazásra
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Pályázat benyújtása:
A pályázatot a www.erzsebetprogram.hu honlapon található pályázati adatlap, a pályaművek
egyidejű beküldésével kell benyújtani, ajánlott tértivevényes küldeményként, az Alapítvány
alábbi postacímére: 1593 Budapest, Pf. 737. (a borítékra rá kell írni a pályázat jeligéjét:
„Hunyadi-járat”);
Pályázat elbírálás:
A pályázat lezárását követően a benyújtott pályamunkákat a Magyar Nemzeti Üdülési
Alapítvány az Emberi Erőforrások Minisztériuma Köznevelésért Felelős Államtitkárságának
szakmai testületével értékeli. A nyertes pályázatokról, a szakmai testület javaslatára, a
Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány kuratóriumának elnöke dönt és értesíti a nyertes
intézményeket.
Általános pályázati feltételek:
 A pályázat keretében az alap- és középfokú közoktatási intézmény tanulói nevében az
oktatási intézmények nyújthatják be pályázatukat;
 A pályázó intézmények 10 fős gyermekcsoportokkal pályázhatnak. A csoportok tagjai 6.
és 10. évfolyamos, de 2013. december 31. napjáig 17. életévüket be nem töltött tanulók
lehetnek;
 A pályázó 10 fős gyermekcsoportok kizárólag ugyanazon évfolyamon tanuló diákokból
állhatnak;
 Minden pályázó tízfős gyermekcsoport mellé az intézménynek 1 fő felnőtt kísérőt kell
biztosítani. A pályázaton való részvétellel a kísérők vállalják, hogy a kedvezményezett
csoport kísérőiként kizárólagosan látják el a gyermekek felügyeletét, illetve segítik a
kirándulás programjain való részvételüket, valamint folyamatosan együttműködnek a
kirándulás vezetésével;
 A támogatás elnyerésére vonatkozó feltételek a pályázati keretösszeg, valamint a
kirándulás férőhelyeinek kimerüléséig, de legfeljebb 2013. június 3. napjáig állnak fenn;
 Az online felületen elkészített pályaművek elérési útját, a honlap pontos címét, fel kell
tüntetni a Pályázati adatlapon, valamint gondoskodni kell arról, hogy a pályaművek a
honlapon folyamatosan elérhetőek legyenek az elbírálás napjáig;
 A pályázatok elbírálására 2013. június 12. napjáig kerül sor. A pályázat eredményről a
pályázó intézmények a pályázati adatlapon rögzített e-mail címre kapnak értesítést,
legkésőbb 2013. június 14. napjáig;
 A határidő után beérkezett, vagy a kötelező feladatok/mellékletek nélküli pályázatok
érvénytelennek minősülnek;
 A pályázati támogatásban részesülő gyermekeknek TAJ-kártyájukat, valamint az
egészségi állapotukról szóló, szülő/törvényes képviselő által aláírt nyilatkozatot – amely a
kirándulás megkezdését megelőző négy napnál nem lehet régebbi –magukkal kell
vinniük a táborozásra.
Támogatás tartalma:
A Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány jelen pályázat keretében egy teljes körű ellátást
biztosít és névre szóló támogatást nyújt 200 fő 10. évfolyamos és 100 fő 6. évfolyamos
diáknak és kísérőiknek egy történelmi kiránduláson való részvételhez. A kirándulás
időpontja: 2013. július 19-22. A kirándulás időtartama a 10. évfolyamos diákok számára 4
nap/3 éjszaka, a 6. évfolyamos diákok számára 2 nap/1 éjszaka. A kirándulás során a 10.
évfolyamos diákok és kísérőik látogatást tesznek a nándorfehérvári csata helyszínén,
történelmi előadásokkal egybekötött hajókirándulást tesznek a Vaskapu szoroshoz.
Magyarországra visszaérkezve, 6. évfolyamos társaikkal, egész napos történelmi tábor
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programokon vesznek részt, valamit a budapesti Emléknap
hajófelvonulásának és megemlékezésének hivatalos résztvevői
lesznek.
A pályázó diákok és kísérőik számára a kiránduláson való részvétel térítésmentes. A
kirándulás részletes programjáról a nyerteseket az Alapítvány e-mailben értesíti.
Amennyiben a nyertes pályázó nem él a kiránduláson való részvétel lehetőségével, úgy az
Alapítvány, indokolt esetben, lehetőséget biztosít a kedvezményezett személy cseréjére.
A pályázat benyújtásának kötelező melléklete:
A pályázó szervezet (intézmény) vezetőjének/képviselőjének büntetőjogi felelőssége
tudatában kell az alábbiakról nyilatkoznia:
- a részt vevő gyermekek életkoráról és tanulói jogviszonyának fennállásáról;
- arról, hogy a csoportot kísérő személy a pályázó intézmény alkalmazásában áll.
Tájékoztatás: A Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány az Erzsébet-program népszerűsítése
érdekében a kirándulás helyszínein kép- és hangfelvételt készíthet, illetve filmet forgathat,
melyet reklámcélokra felhasználhat.
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