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A pályázati felhívásban érintett települések: Ágasegyháza, Bócsa, Bugac, Bugacpusztaháza, Csólyospálos, 

Fülöpjakab, Fülöpszállás, Gátér, Jakabszállás, Jászszentlászló, Kömpöc, Kunszállás, Lakitelek, Móricgát, 

Nyárlőrinc, Orgovány, Pálmonostora, Petőfiszállás, Szank, Tiszaug. 

Pályázati felhívás 

„Pedagógusok a kistelepülésekért”-díj elnyerésére 
 

 

A lakiteleki Népfőiskola Alapítvány és a Nemzeti Fórum Egyesület pályázatot hirdet Dobos 

Krisztina, az Antall-kormány közoktatásért felelős helyettes államtitkára emlékére a „Pedagógusok a 

kistelepülésekért”-díj 2021. évi elnyerésére. Ebben az esztendőben is legfeljebb három pedagógus 

részesülhet a díjazottanként nettó 150.000 Ft pénzjutalommal járó elismerésben. 
 

A lakiteleki Népfőiskola Alapítvány 2017 óta olyan, a térséghez tartozó, 5000 fő alatti településeken 

élő és tevékenykedő pedagógusok részére adományozza a díjat, akik: 

- Több évtizedes, magas színvonalú szakmai tevékenységet folytattak. 

- Szerepet vállaltak a tehetséggondozásban, a település kulturális programjainak szervezésében 

és a közösségi értékteremtésben. 

- Nagy hangsúlyt fektettek a diákok felzárkóztatására, segítettek a továbbtanulásra való 

felkészítésben. 

- A tanórán kívüli foglalkozások keretében elismerésre méltó munkát folytattak. 
 

A díjra javaslatot tehetnek a térség 5000 fő alatti településeinek képviselő-testületei, szülői közösségei, 

egyházközösségei és civil szervezetei. Pályázni a jelölt nevének, elérhetőségeinek, korábbi vagy 

jelenlegi munkahelyének megjelölésével, illetve indokolást és fotókat tartalmazó javaslat papír alapú, 

egyidejűleg elektronikus benyújtásával lehet. (sandor.lezsak@parlament.hu) 
 

A pályázatokat papír alapon, zárt borítékban a következő címre kell eljuttatni:  

Lezsák Sándor, a Magyar Országgyűlés alelnöke, 1357 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3. 
 

A borítékon fel kell tüntetni: „Pedagógusok a kistelepülésekért”-díj 
 

A jelölés beérkezésének határideje: 2021. április 30. (péntek) 
 

A pályázatok bírálatát a lakiteleki Népfőiskola Alapítvány kuratóriuma által felkért védnöki testület 

végzi, melynek tagjai: 

 

 Dr. Kása Zsuzsanna, a kiskunfélegyházi Móra Ferenc Gimnázium igazgatója 

 Máté Sándor, a Kiskunmajsai Arany János Általános Iskola igazgatója 

 Olajos István, a Lakiteleki Eötvös Loránd Általános Iskola igazgatója 

 Pálinkó Gyuláné, Bács-Kiskun Megyei Kisiskolák Közművelődési Egyesületének tb. elnöke 

 Lezsák Sándor, országgyűlési képviselő, a Népfőiskola Alapítvány kuratóriumának elnöke 
 

Lakitelek, 2021. február 10. 

 

 Lezsák Sándor sk. 
  a Magyar Országgyűlés alelnöke 

  a Népfőiskola Alapítvány kuratóriumának elnöke 
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