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A fejlesztés közvetlen célja a közösségi terek fejlesztése, a jól használható nyelvtudás 
megszerzésének elősegítése és a mindennapos testnevelés megtartásához korszerű, modern terek 
és eszközök biztosítása volt.  
 
„Az állami fenntartású köznevelési intézmények tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése” 
című pályázati kiíráson sikeres, EFOP-4.1.3-17-2017-00423 azonosítószámú projekt keretében, a 
szeghalmi Tildy Zoltán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola infrastrukturális fejlesztése az 
iskola székhelyét és két telephelyét is érintette. A Tildy Zoltán u. 19-21. szám alatti épület tornatermi 
öltözője és vizesblokkja is megújult, azaz új burkolatot kapott, valamint festés is történt. Emellett 
nyílászárók cseréje, valamint a tornatermi üvegfal lecserélése hőszigetelt ablakra is a munkálatok 
része volt. Az iskola Dózsa György út 9-11. szám alatti telephelyén szintén régi faablakok lettek 
kicserélve hőszigetelt nyílászáróra, valamint a homlokzati, fém bejárati ajtó is megújult. Az intézmény 
Dózsa György út 13-17. szám alatti épületénél főként a tornatermet és a sportudvart érintette a 
fejlesztés. A tornaterem parkettája immár újra régi fényében ragyog, a sportudvaron pedig a salakos 
futópálya feltöltése valósult meg. A sportudvar részét képező fák által felnyomott betonszegély 
helyreállítása is megtörtént, emellett pedig sporteszközök is beszerzésre kerültek. A további 
munkálatok nyílászárók cseréjét, valamint a sportudvar vízelvezetésének megoldását jelentették ennél 
az épületnél. 
Az iskola 15 állásos nyelvi labort is kialakított, mely a nyelvtanulást hivatott segíteni, könnyíteni a 
jövőben. 
 
A Gyulai Tankerületi Központ hosszú távú stratégiai feladatként tekint a fenntartásában működő 
nevelési-oktatási intézmények fejlesztéseire, ezért az igényeket folyamatosan felmérve és a 
lehetőségeket mérlegelve kiemelt figyelmet fordít a pályázati keretek leghatékonyabb kiaknázására.   
 
A projekt az Európai Regionális Fejlesztési Alap és Magyarország költségvetése 
társfinanszírozásában valósult meg.  
 
 
További információ kérhető: 
 
Gyulai Tankerületi Központ 
5700 Gyula, Ady Endre utca 19. 

Telefon: +36 (66) 795-242 

E-mail: gyula@kk.gov.hu 

Befejeződött a Tildy Zoltán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola infrastrukturális 
fejlesztése. Az összesen 51,1 millió forint, vissza nem térítendő európai uniós támogatás hatékony 
felhasználásának eredményeként a Gyulai Tankerületi Központ intézményében immár megújult, 
energia- és költséghatékony környezetben tanulhatnak a 2018/2019-es tanévben a diákok. 
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