
.
Alapadatok

.

.
Pénzügyi adatok

.

Pályázati azonosító HAT-18-03-0007

Eredeti beszámoló nem

Megvalósítási szakasz sorszáma 1

Szakmai beszámoló típusa Végbeszámoló

Szakmai beszámoló státusza Hiánypótlási határidő lejárt

Pénzügyi elszámolás státusza Hiánypótlási határidő lejárt

Szakmai beszámoló EPER azonosítója EMET-2019-13701

Pénzügyi elszámolás EPER azonosítója EPER-2021-104189

Szakmai beszámoló iktatószáma

Pénzügyi elszámolás iktatószáma

Szakmai beszámoló beérkezésének dátuma 2019.01.16

Pénzügyi elszámolás hiánypótlás határideje 2021.05.10

Pénzügyi elszámolás hiánypótlási körök száma 0

Pénzügyi elszámolás beérkezésének dátuma 2019.01.16

Aktuális beszámolási határidő 2019.07.30

Pénzügyi elszámolásban talált hiányosságok Kérjük, hogy a Scool-Túra Kft.-vel kötött Szolgáltatási- Együttműködési Szerződés
Novák Péter Adrián által hitelesített másolatát küldjék meg postai úton;

Szakmai beszámolóban talált hiányosságok Kérjük, hogy az elszámolási útmutató szerint a beszámolóhoz kapcsolódóan
küldje meg részünkre postai úton a menetlevél Novák Péter Adrián átal hitelesített
másolatát;

Aktuálisan megítélt összeg 2180400

Összes kifizetett összeg 2180400

Összes hátralévő kifizetés összege 0

Érvényes Jelen
beszámolóban
beadott

Összes
beszámolóban
beadott

Beadottból
elfogadott

Összes elfogadott Hiány

Támogatással
szembeni (jelen
pályázaton nyert
támogatásból
fedezett):

2180400 2180400 2180400 0 0 2180400

Saját erővel
szembeni
(önrészből és más
támogatásból
fedezett):

0 0 0 0 0 0

Jelen beszámoló
összegzései:

2180400 2180400 2180400 0 0 2180400



.
Költségvetés

.
KIADÁS
NÉV

A
KÖLTSÉG/K
IADÁSNEM
MEGNEVEZ
ÉSE

Tétel
részletezése
(Pl. X nap*
Y fő* Z Ft)

Pályázaton
támogatásk
ént tervezett

Pályázaton
önerőként
tervezett

Pályázaton
összesen
tervezett

Támogatásb
ól eddig
elszámolt

Önerőből
eddig
elszámolt

Támogatásb
ól
maradvány

Önerőből
maradvány

A DOLOGI
KIADÁSOK

2 180 400 0 2 180 400 2 180 400 0 0 0

A1 Utazási
költség
(autóbusz/m
ikrobusz)

695ft*1200k
m

834 000 0 834 000 834 000 0 0 0

A2 Utazási
költség
(vonat)

0 0 0 0 0 0 0

A3 Szállás 5850ft*40fő*
3éj

702 000 0 702 000 702 000 0 0 0

A4 Élelmiszer,
étkezés
költségei

2540ft*40fő*
4nap

406 400 0 406 400 406 400 0 0 0

A5 Útlevél
kiállításának
költsége
(kizárólag
diákok,
illetve
pedagóguso
k utazása
esetén)

0 0 0 0 0 0 0

A6 Baleset- és
felelősségbi
ztosítás
(kizárólag
diákok,
illetve
pedagóguso
k utazása
esetén)

0 0 0 0 0 0 0

A7 Programokh
oz
kapcsolódó
költségek
(belépődíjak
,
foglalkozáso
khoz
alapanyagok
, koszorú)

5950ft*40fő 238 000 0 238 000 238 000 0 0 0



.
Szakmai beszámoló - A támogatás felhasználásnak részletei, előkészítő szakasz

.
1. Az elnyert támogatási összeg felhasználásának részletezése

Kérjük, foglalja össze a projekt legfontosabb eredményeit, tapasztalatait:

A8 Megbízási
díj (számlás
kifizetés,
kizárólag
diákok
utazása
esetén)

0 0 0 0 0 0 0

B BÉRKÖLTS
ÉGEK ÉS
SZEMÉLYI
JELLEGŰ
EGYÉB
KIFIZETÉS
EK

0 0 0 0 0 0 0

B1 Munkabér
(kizárólag
diákok
utazása
esetén)

0 0 0 0 0 0 0

B2 Munkabér
munkáltatót
terhelő
járulékai
(kizárólag
diákok
utazása
esetén)

0 0 0 0 0 0 0

B3 Megbízási
díj (bruttó,
kizárólag
diákok
utazása
esetén)

0 0 0 0 0 0 0

B4 Megbízási
díj
munkáltatót
terhelő
járulékai
(kizárólag
diákok
utazása
esetén)

0 0 0 0 0 0 0

Z PROJEKT
ÖSSZKÖLT
SÉGE

2 180 400 0 2 180 400 2 180 400 0 0 0



Az utazásban résztvevőknek a határon túli magyarsággal kapcsolatos ismeretei bővültek, személyes tapasztalatokat szerezhettünk a

külhoni magyarság mindennapjaikról.A határon átnyúló kapcsolatépítés, segítségnyújtás megvalósult,Kárpátalján a rendkívüli állapotok

miatt nehéz helyzetben lévő magyar lakosság támogatása megtörtént. Köszönetünket fejezzük ki, mindazoknak, akik lehetővé tették

számunkra az utazáson való részvételt. Élményekkel gazdagodva, feltöltődve érkeztünk haza.Rendkívül hálásak vagyunk Császár

Istvánnak, az idegenvezetőnknek, aki fiatal kora ellenére óriási lexikai tudással rendelkezik. Személyében igazi magyar embert

ismerhettünk meg.Köszönet a Kárpátalján élő magyarságnak, akik a nehézségek ellenére is megtartották magyarságukat, őrzik és ápolják

anyanyelvüket, hagyományaikat, kultúrájukat. 

Amennyiben a tervezett programhoz képest változás történt, kérjük ennek leírását és rövid indoklását:

Pályázati program célja:

Helyi önkormányzat által szervezett határon túli utazás

A partnerség rövid bemutatása:

MIÉRT ÉPPEN BADALÓ?Többen is feltették a kérdést: miért éppen a kis kárpátaljai, tiszamenti falut, Badalót választotta a szlovákiai

Dobsina és a székelyföldi Borszék után harmadik testvértelepülésének Rudabánya? A magyarázat egyszerű: gróf Gvadányi József (1725-

1801) író személye köti össze két helyet.Rudabánya és Badaló egyaránt hűséggel és szeretettel ápolja gróf Gvadányi József emlékét.

Mindkét település általános iskolája az író nevét viseli. Elsőként aziskolák vették fel a kapcsolatot egymással az EU által támogatott határon

túli együttműködés keretében. Az önkormányzatok sem maradhattak ki az eseményekből, s miután mindkét részről megértést és

fogadókészséget tapasztaltunk, sor került a kapcsolatok hivatalossá tételére. Szobota Lajos (Rudabánya) és Szalai Imre (Badaló)

polgármesterek 2017. szeptember 2-án, a 10. Rudabányai Városnap központi ünnepségén látták el kézjegyükkel a testvértelepülési

megállapodást. 

Az utazás(ok) során megtett km (autóbusz esetén menetlevéllel igazoltan): 

1200

A projektet utazási irodán keresztül valósította meg?

igen

Az utazási iroda neve:

Scool-Túra Kft

A szakmai beszámoló részeként csatolni kívánt további dokumentumok feltöltése (pl. fényképes beszámoló):

kép1 001.jpg

Dokumentum1

kép2 001.jpg

Dokumentum2

kép3 001.jpg

Dokumentum3

2. Az előkészítő szakasz

Előkészítő foglalkozás időpontja:

- rövid leírás:

.
Szakmai beszámoló - Az utazás

.



3. Az első utazás

40

Az utazáson részt vett személyek száma:

Az utazáson részt vett kísérőtanárok száma (kizárólag diákok utazása esetén):

0

Utazás kezdőnapja:

2018.11.19

Visszaérkezés napja

2018.11.22

Az utazás során érintett települések felsorolása (magyar nyelven):

Beregsurány, Beregszász, Makkosjánosi, Munkács, Szolyva, Fülöpfalva, Beregszentmiklós, Csetfalva,Tiszaújlak, Bene, Badalo

Az eljutatott adomány összege, segítségnyújtás becsült értéke:

340000

Az adomány átadását, segítségnyújtás eredményét igazoló dokumentumok feltöltése:

Átadás-átvételi bizonylat

átadás-átvétel 001-1.jpg

Fénykép1

kép5 001.jpg

Fénykép2

kép6 001.jpg

Fénykép3

kép4 001.jpg

Megvalósított programelemek száma:

8

Az utazás rövid bemutatása:

Az első nap az odautazás mellett a munkácsi vár megtekintésével és a városban tett sétával telt el.A második napon Kárpátalja távolabbi

tájaira vezetett az út. Először a Szolyvai Emlékparkban álltunk meg, ahol koszorút helyeztünk el az emlékfalon. Innen egy érdekes

természeti látványossághoz, a fülöpfalvaiSipot-vízeséshez utaztunk, amely 16 m-es magasságával a térség egyik legnagyobb és legszebb

vízesése. A szállás felé tartva aBeregszentmiklós településen megtekintettük a korábbi romos állapotából részben helyreállított, és ma

művésztelepként funkcionáló Telegdy-Rákóczi kastélyt. A harmadik napon beregszászi városnézés szerepelt a programban, melynek során

megtekintettük egyebek mellett a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola műemlék-épületét is. Ezt követően a fatornyos, festett

famennyezetes csetfalvai református templomot és a tiszaújlaki Turul-emlékművet kerestük fel. Este borkóstolón vettünk részt Bene

községben, a Parászka család pincészetében. Az utolsó napon testvértelepülésünket, Badalót látogattuk meg, ahová ajándékokat és

adományt is vittünk. A helybeliek nagy szeretettel és ízletes ebéddel vártak bennünket. Kora délután búcsút vettünk Kárpátaljától, és

elindultunk haza.Az egész kirándulás egyetlen negatívuma a határátlépéssel járó tortúra volt. 

Első szálláshely megnevezése:

Helikon Hotel

Igénybe vett szállás típusa:



szálloda/hotel

Jánosi

Első szálláshely települése (magyar nyelven):

https://hotel-helikon.com/hu/

Első szálláshely elérhetősége (pl. honlap):

Első szálláshely rövid értékelése:

A Beregszász melletti Jánosiban a Helikon Hotel vendégszeretetét élveztük. A szállás 2 illetve 3 ágyas kényelmes, fürdőszobás, hűtővel,

televízióval felszerelt szobákból állt. A négyszintes épület földszintjén egy hangulatos kávézó, társalgó és mellékhely

Második szálláshely megnevezése (amennyiben releváns):

Igénybe vett szállás típusa:

-

Második szálláshely települése (magyar nyelven):

Második szálláshely elérhetősége (pl. honlap)

Második szálláshely rövid értékelése:

Harmadik szálláshely megnevezése (amennyiben releváns):

Igénybe vett szállás típusa:

-

Harmadik szálláshely települése (magyar nyelven):

Harmadik szálláshely elérhetősége (pl. honlap)

Harmadik szálláshely rövid értékelése:

Egyéb megjegyzés:

.
Szakmai beszámoló - Az értékelő szakasz, Kommunikáció, Fakultatív programok

.
4. Az értékelő szakasz

Értékelő óra időpontja:

- rövid leírás:

5. Kommunikáció bemutatása, kommunikáció, fakultatív programok

Kommunikáció teljesítésének leírása:

A kötelezően vállalt kommunikációt a helyi lapban és a település honlapján jelentettük meg.

Megjelenési felület (pl. honlapcím, újság):

www.rudabanya.huRudabányai Hírmondó

Sajtómegjelenés feltöltése:

honlap.docx

Sajtómegjelenés feltöltése:

6. Fakultatív programok

Fakultatív programok rövid bemutatása (amennyiben vállalt):


