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SAJTÓKÖZLEMÉNY 

BŐVÜLT ÉS MEGÚJULT A HEJŐKERESZTÚRI IV. BÉLA ÁLTALÁNOS ISKOLA 
  
Az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Programból 352,74 millió forint, illetve a Területi 
Operatív Programból 73,56 millió forint vissza nem térítendő támogatással megvalósult projekt 
célja a Mezőkövesdi Tankerületi Központ fenntartásában lévő Hejőkeresztúri IV. Béla Általános 
Iskola tanulást segítő belső és külső tereinek infrastrukturális fejlesztése, illetve az iskola 
bővítéseként új, kétszintes épületrész megépítése és a hozzájuk tartozó műszaki tartalmak 
megvalósítása és korszerűsítése. 
  
A Mezőkövesdi Tankerületi Központ EFOP-4.1.2-17-2017-00065 projektjében a belső ajtók túlnyomó 
részét kicseréltük; a tantermek falrészeit védőborítással láttuk el, a falakat kifestettük. A tantermek és a 
tornaterem padlóját is felújítottuk. Két szinten cseréltük a vizesblokkok szerelvényeit. Kialakítottunk egy 
korszerű, minden igényt kielégítő természettudományos szaktantermet is, illetve energetikai 
korszerűsítést is végeztünk. Az iskola új, kétszintes épülettel és hozzá tartozó parkolóval bővült. Az 
intézmény tornatermi szárnyában a két szintet összekötő falépcsőt felújítottuk. Az első szinten, a 
természettudományos szaktanterem mellett akadálymentes mosdót alakítottunk ki. Mindezeken felül 
korszerű, nevelést-tanulást támogató eszközöket és bútorokat szereztünk be, amelynek segítségével 
az iskolában az osztálytermek és kiszolgáló helyiségek bútorzatát ki tudtuk cserélni.  
  
Egy 18 fős buszt is vásároltunk, hogy a Hejőszalontáról és Szakáldról bejáró tanulók minél hamarabb 
jussanak el az iskolába. A busz abban is segít, hogy az iskola diákjai a különböző tanulmányi és sport 
versenyekre utazhassanak. 
  
Hejőkeresztúr Önkormányzata a TOP-3.2.1-16-B01-2017-00036 projektben az épület fűtését 
korszerűsítette. A régi radiátorokat és az elavult nyílászárókat kicserélték; három korszerű kazánt 
telepítettek, amely biztosítja az intézmény fűtését, amit napkollektoros rendszerrel egészítették ki. Az 
épület külső falfelülete hőszigetelést és új színezést kapott. 
  
A felújítások segítségével az iskolába járó 179 gyermek esztétikus, korszerű iskolában tanulhat. 
  
  
1. Projekt azonosítószáma: EFOP-4.1.2-17-2017-00065 
A projekt címe: Minőségi oktatás infrastrukturális feltételeinek fejlesztése Hejőkeresztúron 
Támogatás összege: 352.740.080,- Ft 
Megvalósítás időszaka: 2017.10.01 – 2021.06.30. 
Projektgazda: Mezőkövesdi Tankerületi Központ 
További információ kérhető: mezokovesd@kk.gov.hu 
  
2. Projekt azonosítószáma: TOP-3.2.1-16-B01-2017-00036 
Felhívás megnevezése: Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése 
Projektgazda: Hejőkeresztúr Község Önkormányzata 


