BESZÁMOLÓ

1. A támogatási szerződés száma: 1527-5/2015/NAKVI
2. A projekt címe: ÉRTÉKre fel!
3. A kedvezményezett neve: Szent László Határrendész Közhasznú Sportegyesület
4. A kedvezményezett címe: 6430 Bácsalmás, Damjanich u. 89., fsz. 1.
5. A kedvezményezett aláírásra jogosult képviselője, beosztása: Nothof Zsombor, elnök
6. A szerződött Támogatás összege (Ft): 2.000.000 Ft
7. Az elszámolt Támogatás összege (Ft): 2.000.000 Ft
8. A Projekthez felhasznált és elszámolt önerő, (amennyiben a szerződés tartalmazza) ezen belül:
– a saját forrás összege: 0
9. A Támogató által folyósított Támogatás összege (Ft): 2.000.000 Ft
10. Az elszámolással egy időben lehívott Támogatás összege (Ft): 2.000.000 Ft
11. A Projekt megvalósítási helyszíne(i): Bácsalmás
12. A Projekt megvalósításának szerződés szerinti és a megvalósítás tényleges időpontjai:
– kezdési időpont: 2015.01.05. (szerződés szerinti) / 2015.03.02. (megvalósítás tényleges időpontja)
– befejezési időpont: 2015.10.31. (szerződés szerinti) / 2015.10.30. (megvalósítás tényleges időpontja)

13. A Projekt megvalósításának szakmai összefoglalása az elért eredmények részletezése (a
megvalósított tevékenységek ismertetése, az elért eredmények szöveges és számszerűsített
bemutatása, az elszámolásban szereplő jelentősebb tételek szöveges indoklása):
Egyesületünk az „ÉRTÉKre fel!” című programmmal célul tűzte ki a nemzeti és helyi
identitástudat erősítését városunk gyermekeiben. A program négy nagy programelemből állt.
Elsőként „ÉRTÉKre fel! – Készíts időkapszulát Bácsalmás értékeiből!” címmel kreatív pályázatot
hirdettünk a bácsalmási általános iskola és gimnázium összes osztályának 2015.03.02-tól 04.06-ai
beadási határidővel. Az osztályoknak közösen kellett elkészíteni az időkapszulát, amelyben
bemutatják városunk értékeit jövőbeni osztálytársaiknak. Az időkapszulába kerülhetett A/3 –as
plakát, 30 db-os fotó gyűjtemény, 2 perces video, valamint városunkhoz kapcsolódó történetek,
mondák, versek, leírások gyűjteménye.
Több évfolyamból 18 pályamű érkezett, amelyet összesen 137 gyermek készített: zömében plakát,
tabló formájában, de kaptunk fotó gyűjteményt, videót és mondát is.
Második elemként 2015.04.06-13. között, a beérkező pályaművekből szakmai bizottsággal
kiválasztottuk a legjobb három alsó tagozatos-, a legjobb négy felső tagozatos általános iskolai
osztályt, azonban négy gimnáziumi osztályt nem tudtunk, mert évfolyamonként csak egy pályamű
érkezett, amelyeknél jobb általános iskolai művek is születtek, így sajnos gimnáziumi csapatot
nem emeltünk ki. A választott bizottság tagjai: helytörténész, Kiskunsági Nemzeti Park bácsalmási
természet-őrkerület vezetője, helyi grafikus és festőművész, helyi többszörös Országos Halfőző
Bajnok, Vörösmarty Mihály Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény Igazgatója,
Bácsalmásért Szociális Szövetkezet elnöke. Érdekességként kiemelnénk, hogy a legszebb
pályaművek az általános iskola alsó tagozatából érkeztek. Ezért az eredeti elképzelést, miszerint 4
általános iskolai és 4 gimnáziumi osztály fog 5-5 fős csapatot delegálni az órákra és a vetélkedőre,
megváltoztattuk és csak az általános iskola felső tagozatos 4 nyertes osztályát kértük fel, hogy
alakítsanak hatfős csapatokat 2015.04.13-ig, akik vállalták, hogy részt vesznek a tematikus órákon
és a vetélkedőt is tartalmazó értékőrző iskolai rendezvényen.
A pályaműveket a Bácsalmási Kulturális Központban kiállítottuk, hogy több héten keresztül a
lakosság is megtekinthesse az „értékeket”. A kiállítás megnyitóján - 2015.04.10-én – minden
pályaművet készítő gyermeket személyre szóló ajándékkal jutalmaztunk.
Harmadik elemként, 2015.04.13-05.31. között a Vörösmarty Általános Iskolában hétalkalmas
„ÉRTÉKes Órák!”előadássorozatot tartottunk a négy hatfős csoportoknak, szakértők vezetésével.
Hetente egy alkalommal a csoportok tematikus előadáson, játszva ismerhették meg nemzeti és
helyi értékeinket. Minden előadás kétszer 45 perces volt. Az előadás első részében a szakértő
játékosan dolgozta fel a gyermekekkel az adott témát. A második részben közösen kidolgozták az
„ÉRTÉKes Füzet!” – a nemzeti és helyi értékeket gyűjtő foglalkoztató füzet adott témáját. A
füzetből 1000 db A/4-es kiadvány készült. Az előadás sorozat, valamint a nemzeti és helyi
értékeket gyűjtő foglalkoztató füzet tematikája a következő:
2015.04.17., „Nemzeti értékeink és a hungarikumok”: Vörösmarty Mihály Városi Könyvtár és
Közművelődési Intézmény Igazgatójának interaktív előadása
2015.04.24., „Városunk
történelemtanítása

történelme”:

bácsalmási

helytörténész

tevékenység

központú

2015.04.30., „Városunk nemzetiségi kultúrája”: Bácsalmási Németek Egyesületének és a
Bunyevác-Horvátok Közhasznú Egyesületének előadása
2015.05.08., „Városunk természeti értékei”: a Kiskunsági Nemzeti Park bácsalmási természetőrkerület vezetőjének kirándulással egybekötött előadása
2015.05.15., „Tanulj meg hungarikumot és bácsalmási ételkülönlegességet főzni, sütni!”: helyi
többszörös Országos Halfőző Bajnok főzőprogramja
2015.05.22., „Bácsalmási Portéka – helyi termékek, mint értékek”: a Bácsalmási Portéka egy
olyan együttműködés, amely tömöríti a helyi termelőket és kézműveseket, s egyben
szatyorközösségként is működik. Előadást a Bácsalmásért Szociális Szövetkezet elnöke tartja.
2015.05.29., „Maradjon értékes!” – értékeink megőrzésének módja a digitalizálás módszerével”:
helyi grafikus és festőművész előadása
Negyedik elemként, 2015.09.26-án egész napos „ÉRTÉKes Nap!” értékőrző rendezvényt
szerveztünk a Bácsalmási Kulturális Központban. A rendezvényre meghívtuk az általános iskola
és a gimnázium összes tanulóját, tanárait és a lakosságot is.
A rendezvény első programja a „Ki tud többet nemzeti és helyi értékeinről?” vetélkedő volt. Négy
hatfős csoport versenyzett egymással. A vetélkedő feldolgozta az előadás sorozat tematikáját. A
kétfős zsűri tagjai: Csőkéné Wendler Mária, a Vörösmarty Mihály Általános Iskola igazgató nője
és Dr. Sövény Mihály, helytörténész volt. A vetélkedőt Némethné Légrády Kinga – Bácsalmás
város polgármesterének, Németh Balázsnak a felesége – vezette le. Zárásként mindegyik
résztvevő csapatot díjaztuk oklevéllel, az első három csapatot pedig éremmel. A vetélkedőn
résztvevő csapatok az osztályuknak élménykirándulást nyertek. Mivel mindegyik csapat nagyon
ügyesen szerepelt, ezért mind a négy osztály az elsőknek járó Tihanyi kirándulást nyerte meg,
mindannyiuk nagy örömére. A gyermekek közül többeknek volt ez az első kirándulása
Bácsalmáson kívül, nem is beszélve a balatoni túráról. Az első helyezett csapatot külön kiemelve,
ünnepélyesen kineveztük Bácsalmás ifjúsági értékfeltáró csapatának, akiknek a feladata a jövőben
a Helyi Értéktár Bizottság munkájának segítése, annak érdekében, hogy minél több bácsalmási
érték kerülhessen bele a Magyar Értéktárba.
A vetélkedő után különböző foglalkozásokkal, kiállításokkal, bemutatókkal folytatódott az
„ÉRTÉKes Nap!”. A foglalkozások a következők voltak: a Bácsalmási Portéka által összefogott
helyi kézművesek, képzőművészek alkotó műhelye; természetismereti foglalkozás; „Tanulj meg
hungarikumot főzni, sütni!; „Maradjon értékes!” – értékeink megőrzésének módja a digitalizálás
módszerével” foglalkozás. A rendezvény alatt kiállításra kerültek a program elején beadott
pályaművek, továbbá bemutatkoztak a Bácsalmási Portéka helyi termelői finomságaikkal. A
rendezvényt a bácsalmási sportcsarnokban magyar táncházzal, mint „a szellemi kulturális örökség
átörökítésének magyar modellje”, hungarikummal zártuk.

14. A támogatási szerződésben előírt általános és egyedi feltételek teljesítésének ismertetése:
[Szükség szerint a Beszámoló melléklete. Az egyes, a programra vonatkozó általános előírás,
illetve a programmal kapcsolatban a szerződésben meghatározott egyedi feltételek teljesítésének
bemutatása, ismertetése, adott esetben mellékletekkel kiegészítve.]
ÉRTÉKre fel! programunk négy nagy programelemből állt.
Elsőként „ÉRTÉKre fel! – Készíts időkapszulát Bácsalmás értékeiből!” címmel kreatív pályázatot
hirdettünk a bácsalmási általános iskola és gimnázium összes osztályának 2015.03.02-tól 04.06-ai
beadási határidővel, plakáton, szórólapon és Bácsalmás város honlapján.
A beszámoló mellékletét képezi:
- a felhívás plakátja és szórólapja 2-2 példányban,
- együttműködési megállapodások 2-2 példányban, amelyet a Szetn László Határrendész
Közhasznú Sportegyesület kötött a Bácsalmási Körzeti Általános Iskola és alapfokú
Művészeti Iskolájának Bácsalmási Vörösmarty Mihály Általános Iskolájával, valamint a
Hunyadi János Gimnázium és Szakiskolával,
- 3 db árajánlat 2-2 példányban, amelyet az EX-ANTE 2002 Kft., a DI-CLAR Tanácsadó
Kft., valamint a tender Control Kft. adott rendezvényszervezésről,
- 1 db vállalkozási szerződés 2 példányban, a nyertes ajánlattevővel, amely a DI-CLAR
Tanácsadó Kft..
A kreatív pályázat hirdetménye az alábbi linken érhető el Bácsalmás város honlapján:
http://www.bacsalmas.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=1828:ertekrefel&catid=74:kozlemenyekkat&Itemid=350
Második elemként 2015.04.06-13. között, a beérkező pályaművekből szakmai bizottsággal
kiválasztottuk a legjobb három alsó tagozatos- és a legjobb négy felső tagozatos általános iskolai
osztályt. A pályaműveket a Bácsalmási Kulturális Központban kiállítottuk, hogy több héten
keresztül a lakosság is megtekinthesse az „értékeket”. A kiállítás megnyitóján - 2015.04.10-én –
minden pályaművet készítő gyermeket személyre szóló ajándékkal jutalmaztunk.
Az „ÉRTÉKre fel!” programról és az eredményhirdetésről szóló cikk az alábbi linken érhető el
Bácsalmás város honlpaján:
http://www.bacsalmas.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=1639:ertekrefel&catid=59:kozelet&Itemid=231
A beszámoló mellékletét képezi:
- az 1 db jelenléti ív 2 példányban, a „Beérkezett „időkapszula” pályaművek kiállítása és
díjátadása” címmel.
Harmadik elemként, 2015.04.13-05.31. között a Vörösmarty Általános Iskolában hétalkalmas
„ÉRTÉKes Órák!”előadássorozatot tartottunk a négy hatfős csoportoknak, szakértők vezetésével.
Az előadás első részében a szakértő játékosan dolgozta fel a gyermekekkel az adott témát. A
második részben közösen kidolgozták az „ÉRTÉKes Füzet!” – a nemzeti és helyi értékeket gyűjtő
foglalkoztató füzet adott témáját. A füzetből 1000 db A/4-es kiadvány készült.
A beszámoló mellékletét képezi:
- a 7 db jelenléti ív 2 példányban, „Értékes Órák” címmel,
- az „ÉRTÉKes füzet” 10 köteles példánya.

Negyedik elemként, 2015.09.26-án egész napos „ÉRTÉKes Nap!” értékőrző rendezvényt
szerveztünk a Bácsalmási Kulturális Központban, amely programot plakáton, szórólapon és
Bácsalmás város honlapján is hirdettük.
Az „ÉRTÉKes Nap!” értékőrző rendezvényre szóló meghívó az alábbi linken érhető el Bácsalmás
város honlapján:
http://www.bacsalmas.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=1829:ertekesnap&catid=74:kozlemenyekkat&Itemid=350
A rendezvény első programja a „Ki tud többet nemzeti és helyi értékeinről?” vetélkedő volt.
Minden csoportot oklevéllel jutalmaztunk, az első három helyezettet pedig éremmel díjaztunk.
Minden résztvevő csoport nyert az osztályának egy balatoni osztálykirándulást, amelynek
keretében ellátogattak Tihanyba.
A vetélkedő után különböző foglalkozásokkal, kiállításokkal, bemutatókkal folytatódott az
„ÉRTÉKes Nap!”.
A beszámoló mellékletét képezi:
- 3 db meghívó az értékőrző rendezvényre kísérőlevéllel 2-2 példányban, a Földművelésügyi
Minisztérium, Hungarikum Főosztálya és a Herman Ottó Intézet számára.
- a rendezvény plakátja és szórólapja 2-2 példányban,
- a vetélkedőn kiosztott oklevél 2-2 példányban,
- a jelenléti ív 2 példányban, „ÉRTÉKes Nap” címmel.
A teljes „ÉRTÉKre fel!” program eredményösszegző cikke az alábbi linken érhető el Bácsalmás
város honlapján.
http://www.bacsalmas.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=1830:mindenkinyert-a-ki-tud-toebbet-bacsalmasrol-vetelkedn&catid=74:kozlemenyekkat&Itemid=350
A beszámoló mellékletét képezi továbbá:
- a számlaösszesítő 2 példányban,
- a 3 db érvénytelenített, hitelesített számlamásolat 2-2 példányban,
- a 2 db záradékolt, hitelesített bankszámlakivonat és 1 db záradékolt, hitelesített banki
tranzakció igazolás 2-2 példányban,
- a teljes program képdokumentációja 2-2 példányban,
- 3 db teljesítésigazolás.

