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Alapadatok 

TÁMOP 3.2.13/12/1  

             

     „Kulturális intézmények részvétele a tanórán kívüli nevelési feladatok 

ellátásában” című felhívásra beadott pályázat. 

      

    A pozitív támogatói döntés 2013. szeptember 27-én történt meg. 

    A Támogató Okirat 2013. október 30-án lépett hatályba. 

 

    A program az Európai Unió és az Európai Szociális Alap támogatásával 

    valósul meg. 
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Pályázó szervezet - kedvezményezett: 

 

Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai 

Társaság 

 

Az elnyert támogatás összege: 

17 573 987,- Ft  

 

A megvalósítás időtartama:  

2014. 01. 01. – 2014. 12. 31.  
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Együttműködő nevelési - oktatási intézmények: 

 

Berecz Antal Általános Iskola, Boldog 

Csicsergő Óvoda, Boldog 

Jászfényszaru Város Óvodai Intézménye, Jászfényszaru 

Általános Iskola és AMI és Szakképző Iskola, Jászfényszaru 

Jászsági Általános Iskola Jászágói Általános Iskolai Tagintézménye, Jászágó 

Felső-Jászsági Óvodai Intézmény Jászágói Óvodai Tagintézmény, Jászágó 

Jászsági Általános Iskola Pusztamonostori Általános Iskolai és Alapfokú Művészeti 

Iskolai Tagintézménye, Pusztamonostor 

Tündérkert Művészeti Óvoda, Pusztamonostor 
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A település gazdaságföldrajzi helyzete: 

- Jászfényszaru, az egyik átlag alatti fejlettségű megyében fekszik – JNSZM 

- 3 megye határán fekszik (JNSZ, Heves, Pest megye) 

- „A kedvezményezett kistérségek besorolása” alapján hátrányos helyzetű 
kistérségben (Jászberényi kistérség) helyezkedik el. 

- a harmadik legkisebb méretű város Jász-Nagykun-Szolnok megyei 
összehasonlításban  

- kistérségi központ Jászberény  

 

- Jászfényszaru mikro-térségi szinten tölt be jelentős szerepet, illetve sajátos 
földrajzi fekvéséből kifolyólag a közigazgatási határokon átnyúlóan, a kistérségen 
kívüli szomszédos településekre is jelentős hatással van, elsősorban a 
foglalkoztatás szempontjából, a településen található Ipari Park jóvoltából, illetve a 
kulturális kapcsolatok és tanórán kívüli tevékenységek terén  

- A város kiváló logisztikai adottságokkal rendelkezik, elsősorban előnyös földrajzi 
fekvésének köszönhetően  
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A Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai Társaság Európai Uniós projektjei: 

 

„e-NIVÓ – együttműködő NőI VállalkozÓk hálózata a valóságban és virtuálisan”  

 HEFOP-1.3.1.-P-2004-06-0006/2.0  

 

„Vállalkozó nők a vidékért, három megye, három régió határán” 

 HEFOP-1.3.1-06/1-2006-11-0039/2.0 

 

„Első lépések Jászfényszarun” TÁMOP 5.3.1-C-09/2-2010-0076 – konzorciumi partner 

 

„Jászfényszaru városközpontjának értékmegőrző megújítása”  és „Szociális városrehabilitáció 
Jászfényszaru fejlődéséért”  önkormányzati projektek „Soft” programjai (6 féle pályázat) 

 

„Hagyomány és kreativitás a Zagyván innen és a Galgán túl - tanórán kívüli kulturális kapcsolatok 
Jászfényszaru térségében a fenntarthatóság jegyében” 
TÁMOP-3.2.13-12/1-2012-0499 

A Népfőiskolai Társaság 1993 óta számos programon keresztül tevékenyen bekapcsolódott az oktatásba, 
biztosítva a szabadidő hasznos eltöltését, a közösségépítést  - igénybe véve a hazai fejlesztési forrásokat is. 
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A projekt a Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai Társaság, mint kulturális civil 

szervezet, a jászsági és a megye határon túli oktatási, nevelési 

intézmények együttműködését, hosszú távú partnerség kiépítését 

célozta meg.  

 

Négy településről – Boldog, Jászágó, Jászfényszaru, Pusztamonostor - 

nyolc intézmény (iskolák, óvodák) bevonásával elsősorban a kulturális 

örökség kutatása, a hagyományok őrzése, és a fenntartható 

megoldások megismertetésén át mélyítette a gyermekek kompetencia 

alapú, kreatív, gyakorlatorientált tudását, biztosította az egyenlő 

hozzáférést és értékteremtő módon gazdagította a tanórán kívüli 

szabadidős tevékenységeket.  
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A projekt keretében megvalósított foglalkozási formák és a 
tevékenységek száma: 

 

Havi szakkör – 2 (helytörténeti kutató, háztartási);  

Heti szakkör – 4 (matematika alsó és felső, drámajáték a hagyományok erősítése érdekében, 

élmény legyen a tanulás – angol nyelvi).  

Tehetséggondozás – 1-1 (magyar, matematika, angol, hon- és népismeret).  

Témanap, témahét – 52 (évszakokhoz, hagyományokhoz, ünnepkörökhöz kötődő interaktív 

programok és szakmai kirándulások minden intézményben.  

Táborok, mint témahét a Hagyomány és újszerűség nyári napközis alkotó tábor (Boldog), 

Pegazus tábor (Pusztamonostor) és Apáról fiúra hagyományőrző kézműves tábor 

(Jászfényszaru) Néphagyományok hete (Boldog).  

Versenyek, vetélkedők – 20 (gyermek hagyományőrzők, vers- mesemondó, környezetvédelem – 

„Kislábnyom” fenntartható megoldások, pályaválasztási, természettudós, egészségügyi). 
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A projektben vállalt indikátorok:  

 

- tanórai foglalkozásokon résztvevő tanulók száma 73 fő,  

- nem formális tanulási alkalmak résztvevőinek száma 495 fő,  

- nem formális tanulási alkalmak résztvevőinek száma a fenntartási 

időszakban 225 fő. 

 

A projektben teljesült indikátorok:  

 

- tanórai foglalkozásokon résztvevő tanulók száma 139 fő,  

- nem formális tanulási alkalmak résztvevőinek száma 499 fő,  
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Célcsoport: 

 

A tevékenységek közvetlen célcsoportja:  

     óvodai nevelésben és iskolai oktatásban résztvevő gyermekek, 

tanulók; 

     közvetett célcsoportja: pedagógusok  

 

 

 

 

 



Hagyomány és kreativitás a Zagyván innen és a Galgán túl - 

tanórán kívüli kulturális kapcsolatok Jászfényszaru 

térségében a fenntarthatóság jegyében 

TÁMOP-3.2.13-12/1-2012-0499 

 

A projekt megvalósításban résztvevő személyek: 

 

Kovács Béla (projektmenedzser)  

Bognár Zita (pénzügyi vezető)  

 

Nagy Józsefné (intézményi szakmai képviselő) 

Ácsné Csontos Mária (intézményi szakmai képviselő)  

Tóth Éva (intézményi szakmai képviselő)  

Zsírosné Őszi Katalin (intézményi szakmai képviselő) 

Bánkiné Józsa Erzsébet (intézményi szakmai képviselő) 

Hundt Csilla (intézményi szakmai képviselő) 

Káposzta Sándorné (intézményi szakmai képviselő) 

Surányi Mária (intézményi szakmai képviselő) 

Kácsorné Sulyok Ildikó (intézményi szakmai képviselő) 
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Köszönjük a figyelmet! 

 

 

www.bedekovich.hu 

info@bedekovich.hu 


