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Alulírott, dr. Újvári Zoltán 2016. október 1-ei kezdettel határozatlan időre, évenkénti ismétléssel 

létre kívánok hozni egy alapítványt, amely a 7-14 év közötti kerekegyházi gyermekek 

lokálpatriotizmusát erősíti és településtörténeti ismereteit bővíti. 

 

Az alapítvány célja: A helytörténeti-, építészeti-, néprajzi ismeretek bővítése. A település életében 

meghatározó szerepet játszó személyek életének-, munkásságának megismertetése. 

 

Az alapítvány által kiírt évenkénti pályázaton részt vehet: A Kerekegyházi Móra Ferenc Általános 

Iskola minden tanulója. 

 

Érvényes pályázat feltétele: Saját kézzel írott dolgozat a tárgyév pályázati témájából, melyet rajzzal 

is lehet illusztrálni. Az alsó tagozatosok  rajzzal, képregénnyel  is pályázhatnak érvényesen. 

 

Pályázati témák 2021-2022-ban:  
 

 A/ Kutatómunka: régi tanszerek, taneszközök az iskolában - rajzos album készítése, 

és hozzá ismertető írása. 

 

B/ Az ideális iskolabútorok diákszemmel (fantáziabútorok) vagy az ideális iskolaépület 

Ugyancsak rajzokat kérünk + leírást ("áruismertetőt") - Miből készül? Mekkora? Hogyan működik?  Mi a 

szerepe az iskolában? Hogyan kell használni? 

Az iskolaépületről több rajzból álló látványtervet is készíthetnek a pályázók.  
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 C/ Tíz csuda fontos tantárgy az iskolában. (Fantáziafogalmazás arról, mit tanulnának legszívesebben a 

gyerekek?) Ehhez is lehet illusztrációkat készíteni. 

 

 D/ Fegyelem a hajdani iskolákban (Fogalmazás az egykori fegyelmezési módokról, eszközökről.)  

Beszélgetés a nagyszülőkkel vagy kutatómunka az interneten 

  

Döntéshozatal: A pályázati bizottság egyszerű többséggel dönt. A bizottság elnöke Gyurkovics Balázsné, 

tagjai két, az elnök által felkért pedagógus és egy szülő.  

 

Pályázati határidő vége: 2022. március 1.  

 

Elbírálási szempontok: Az elbírálás során a bizottság lelkiismerete, szakmai tapasztalata és szakismerete 

alapján dönt a tartalom, az esztétika és a szociális szempontok szem előtt tartásával. 

 

 

 

Kategóriák: 

 - Junior: első-negyedik osztály. 

 - Senior: Ötödik-nyolcadik osztály. 

 

Díjazás: Kategóriánként I., helyezett. 30.000,- Ft-os, II. helyezett 20.000,- Ft-os és a, III. helyezett 10.000,- 

Ft-os vásárlási utalványt kap. 

 

Vásárlási utalvány jellege: A pályázati bizottság által javasolt vásárlási utalvány a díjazottra szabottan. 

 

Eredményhirdetés ideje: 2022. évben az iskola Március 15-i megemlékezésén, 2022. március 11-én.  

 

A pályaművekre írjátok rá a neveteket, életkorotokat és osztályotokat! 

 

A pályázat leadásának helye: Iskolatitkári szoba. 

 

 

 

 

Nyerjetek szép ajándékot! Várjuk a pályaműveket! 

 

 

 


