
 
 
 
 
 
 
 

 
 

2017. 12. 19. 

Karcagi Tankerületi Központ 

KOVÁCS MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA  

 

SAJTÓKÖZLEMÉNY   

 

AZ ABÁDSZALÓKI KOVÁCS MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN MEGTARTOTT PROJEKTNYITÓ 

RENDEZVÉNYRŐL 

 

Az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program „Az állami fenntartású köznevelési intézmények 

tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése” című, EFOP-4.1.3-17 kódszámú pályázati program 

keretében az „A Kovács Mihály Általános Iskola tanulói környezetének infrastrukturális 

fejlesztése” című, EFOP-4.1.3-17-2017-0029 azonosító számú projektazonosító számú 

projektjének projektnyitó rendezvényére került sor 2017. december 19. napján.  

 

A Karcagi Tankerületi Központ fenntartásában lévő Kovács Mihály Általános Iskola 

infrastrukturális fejlesztésre 69 997 864,- Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült, 

mely az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai költségvetési előirányzatból 

finanszírozott. A projekt fizikai megvalósítása 2017. november 01. napjával indult, és 2018. 

október 31. napjáig tart. 

 

 

A 2018. október 31-ig megvalósuló infrastrukturális fejlesztés révén egy olyan minőségi és 

befogadó oktatási környezet kerül kialakításra, ahol öt településről érkező gyermekek a 

modern kor elvárásainak megfelelő nevelésben-oktatásban részesülhetnek. A projekt nemcsak 

a diákok életét befolyásolja pozitívan, de a pedagógusok számára is megteremti a méltányos 

oktatási feltételeket. A beruházás során a mindennapos testneveléshez kapcsolódó fejlesztéssel 

tornaszoba kerül kialakításra, ami megfelelő teret nyújt a testnevelés órák mellett a sportköri 

foglalkozások számára, valamint a szabadidős sporttevékenységeknek. Az energetikai korszerűsítés 

egyik mérföldköve az elavult gázkazánok cseréje, növelve ezáltal az energiahatékonyságot, a 

környezetvédelmet, költségmegtakarítást. A rejtett csatornarendszer teljes cseréjével az 

iskolaépület beázásai szüntethetők meg. Az iskolaudvar felújításával megvalósul az udvar 

térkövezése, kamerarendszer bővítése, udvari világítás korszerűsítése, zöldterület-fejlesztés. A 

pályázatnak köszönhetően a természettudományos eszközkészlet bővítése hozzájárul a tanulók 

természettudományos gondolkodásának fejlődéséhez. 

 

Az intézmény a projekt befejezésekor módszertani megújulást támogató, hatékony pedagógiai 

eszközrendszerrel, közösségi terekkel, befogadó iskolai környezettel várja a tanulókat és 

pedagógusokat.  

 

A projektnyitó rendezvényre nagyszámú tanulói és szülői érdeklődés mellett került sor, 

melynek keretében az intézmény énekkara az adventi várakozás jegyében ünnepi hangulatot 

teremtett, majd sor került a projekt részletes ismertetésére, kiemelten a fejlesztésekre és a 

várható hatásukra. 

 

A projektről bővebb információt az intézmény honlapján km-iskola.5mp.eu oldalon 

olvashatnak. 


