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SAJTÓKÖZLEMÉNY  

 

TÁJÉKOZTATÓ A “KUNMADARASI ÁLTALÁNOS ISKOLA TANULÓI 

KÖRNYEZETÉNEK INFRASTRUKTURÁLIS MEGÚJULÁSA” CÍMŰ, EFOP-4.1.3-17-

2017-00299 AZONOSÍTÓ SZÁMÚ  PROJEKT ZÁRÁSÁRÓL    

 

A beruházásra fordított összeg részben a Kunmadaras, Kossuth tér 5. szám alatt álló épületek belső 

tereinek korszerűsítésére lett megpályázva. A főépület minden tanterme, iroda- és kiszolgáló helyisége 

laminált padló burkolatot kapott, az emeleti lépcső felújítása, balesetmentessé tétele, a feljáró lambériázása 

is megvalósult. Az alsó tagozat épületében négy tanterem laminált padlóval történő borítása, két tanterem és 

tanári szoba újracsiszolása, lakkozása történt meg. Az épület folyosóján a lambéria cseréje is megvalósult. A 

Kálvin út 3. szám alatti épület teljes padlózatának felújítása (laminálás, járólap fektetés), nyílászárócsere, 

fűtéskorszerűsítés valósult meg a pályázat segítségével. Az épület tetőszerkezetének teljes felújításával a 

beázások megszüntetése vált valóra. Az épületek előtti két sorakozó tér aszfalttal történő borításával a 

balesetmentes közlekedés, udvaron való mozgás vált biztosítottá. 

Az iskolai munkavégzés és az oktatás magasabb színvonalú elérése érdekében bútorok, berendezési 

tárgyak, valamint eszközbeszerzés is realizálódott a projekt keretében. Két tanterem teljes bútorzatának 

cseréje, a felsős tanári szoba teljes bútorzatának cseréje, irodahelyiségek bútorzatának fejlesztése történt. A 

folyosót és udvart is új pihenő padok teszik otthonossá. Az iskola minden helyiségében új csipke és sötétellő 

függöny került felszerelésre. 

 

A projekt megvalósításának céljai között az iskolai nevelés- oktatás alapfeladatainak ellátását támogató 

környezet kialakítása szerepelt. Az iskola vezetése a fejlesztésektől a tanulói lemorzsolódás megelőzését, a 

végzettség nélküli iskolaelhagyók számának csökkenését, a kompetenciamérés eredményeinek további 

javulását, az iskolahasználók elégedettségének növelését, az intézmény népszerűbbé válását várja. 

Az infrastrukturális beruházásnak köszönhetően, a pályázati célok elérésével valóra válik a minőségi, 

méltányos, inkluzív oktatás-nevelés feltételeinek biztosítása. 

 

A projektről további információ a www.kk.gov.hu oldalon olvasható. 

További információ kérhető: 

karcag@kk.gov.hu 

e-mail címen 

A Karcagi Tankerületi Központ 69.999.929 Ft vissza nem térítendő európai uniós támogatást nyert az 

EFOP-4.1.3-17 – Az állami fenntartású köznevelési intézmények tanulást segítő tereinek 

infrastrukturális fejlesztése című konstrukció keretein belül.  

Az elnyert pályázati összegből az 5321 Kunmadaras, Kossuth tér 5. szám alatt található intézmény 

felújítása készült el. 

A projektben tervezett kivitelezési munkálatok befejeződtek, jelenleg a projekt pénzügyi zárása zajlik. Az 

épület nyilvános átadása 2019. április 24. napon valósult meg. 
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