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Tisztelt Képviselő-testület! 
  
Haszontalan dolog a gyermekek boldogságát ruhával, játékkal, édességgel mérni. A szép ruha 
inkább csak gond; az édesség az valami lelkiismeretfurdalás-féle. (...) A gyermek boldogságát 
csak birodalmakkal lehet mérni és szabad idővel. Kérdezd meg, mekkora országa volt a 
csatangolásra; aztán mennyi időt volt önmagára hagyva, s körülbelül tudod, milyen volt a 
gyermekkora. Ehhez a gyermekkorhoz tudna a képviselő testület egy kis szeletet hozzátenni. 
 
Ez év nyarára elkészül az Ifjúsági szálló és műhely, melynek egyik funkciója a gyermekek 
elszállásolása az emeleti tetőtérben, ahol 2 x 10 fő (lány-fiú) férőhely, valamint a földszinten 
tanári szoba áll rendelkezésre. 
Előterjesztésem lényege az Újhartyáni lakosú, iskolás korú gyermekek ingyenes 
táboroztatására irányul, amely keretében egy-egy hétre fogadnánk ingyen alsós és másik héten 
felsős diákokat. Nem kifejezetten szociális alapon lehetne jelentkezni a táborra, hanem a 
gyerekek maguk (saját kézzel írt) által készített pályázat alapján jöhetnek a táborba, melynek 
témáját minden évben külön meghatározná a testület a pedagógusokkal együtt. 
 
Úgy gondolom, hogy az idősek napközbeni gondozása mellett nagy hangsúlyt kell 
fektetnünk a jövő nemzedékének, olyan élményekkel kell őket gazdagítani, hogy 
felnőttkorban visszavágyjanak szülővárosukba, és úgy gondolják, hogy az Ő 
gyermekeiknek is Újhartyán lesz a legjobb hely fenőni. 

 
Az alábbi felhívást tennék közre az Általános iskolában: 

 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 
Gyermekek kiemelten táboroztatásának támogatására 

 
 

„Tölts egy élmény dús hetet Újhartyánon, járd körül a környéket, ismerd meg múltunkat és járulj hozzá a jövő 

építéséhez! Mindehhez nem kell mást tenned, mint pályázni az Újhartyán Város Önkormányzat kiemelt tábor 

programjára!” 

Dr. Kökényesi Imre alpolgármester 

 
 

1. A pályázati program célkitűzései:  
 

Két kategóriában: 3-4 osztályos (10 fő lány és 10 fő fiú) , illetve 5-8 osztályos  (10 fő lány és 
10 fő fiú) gyermek részére ingyenes tábor biztosítása pályázat keretén belül tanári felügyelet 
mellett, teljes ellátással, bentlakással. 

 
2. A rendelkezésre álló keretösszeg:  

 
A pályázatok támogatására rendelkezésre álló keretösszeg 2014. évben: 1.600.000.-Ft/ 40 fő. 
"Gyermek kiemelt táboroztatásának támogatása" megnevezésű fejezeti kezelésű előirányzat  
terhére.  

 
3. Jelentkezéshez szükséges feltételek:  

 
• Önéletrajz-szerű bemutatkozó levél (elérhetőségek – levelezési és e-mail cím, 

telefonszám, családi körülmények ismertetése;  tanulmányok, iskolák; érdeklődési körök, 

szakkörök, egyházi feladatok) 

• Iskolai ajánlás 

• 1-3 oldalas pályamunka az alábbi témák egyikében (kézzel írva): 

Felső tagozatosok részére: 

a) hogyan befolyásolják a személyiséget a gyökerek. A "ki vagyok én" és "hova 

tartozom" örök kérdéseinek kifejtése  

b) Az én soknyelvű és kultúrájú régióm - így élünk mi együtt s nem egymás mellett  

c) Grassalkovich nevében egy levél, a jelen kor gyermekének. Mi lenne ma a gróf 

üzenete?  



Alsó tagozatosok részére: 

a) Kitartás? tehetség? szorgalom? Miben áll a siker titka? - interjú egy 

szakmájában elismert közéleti személlyel  

b) Miért jó Újhartyánon lakni? 

c) Levél a kistestvéremnek. Ha iskolás lesz milyen programokat ne hagyjon 

ki. 

 
4. A Pályázók köre: 
 

Jelen pályázati kiírás keretében Újhartyáni állandó lakóhellyel rendelkező: 
- 3. – 4.  osztályt betöltött általános iskolás gyermek 
- 5. – 7. osztályt betöltött általános iskolás gyermek 

pályázhat 
 

 
5. Nem részesülhet támogatásban az a Pályázó: 

 
akinek év végi eredménye nem haladja meg a 3,00 átlagot. 
  

 
6. A pályázatok benyújtásának módja és helye:  

 
A pályázatot kizárólag kézzel írt, postai úton lehet benyújtani a Pályázatkezelő által 

működtetett Újhartyáni Polgármesteri Hivatal ( 267 Újhartyán, Fő u. 21) címére. 
A borítékéra rá kell írni: 

„Gyermekek kiemelten táboroztatásának támogatására” 
 

 
7. A pályázatok benyújtásának határideje:  

 
A pályázatok beadási határideje: 2014. június 30. 16 óra  
Határidőben benyújtottnak minősül az a pályázat, amely a Pályázatkezelő Rendszerben 
véglegesítésre került.  

 


