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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-4.1.3-17-2017-00408 azonosítószámú projekt keretében Gyula 
városának legnagyobb köznevelési intézménye, a Gyulai Implom József Általános Iskola fejlődésének 
egy újabb szakaszához érkezett. A teljes körűen felújított, legmodernebb eszközökkel felszerelt iskola 
a mostani beruházás folyamatának végén korszerű feltételeket teremt a mindennapos testnevelés 
megtartásához, 636 fő tanulójának. A projekt keretében, a korszerű tornaszoba kialakításáért 
aljzatbetonozás, hideg-meleg burkolatok készítése, sportpadló lerakása, vakolatjavítási és festési 
munkálatok, teljes elektromos hálózat felújítása, új központi fűtés kiépítése, külső nyílászárók és belső 
ajtók cseréje valósult meg. A kialakításra került tornaszobához öltöző, s vizesblokk s egy, a 
sportszerek tárolására alkalmas szertár kapcsolódik. 
 
Az Implom iskola tagintézménye, a nagy múltú „Lila iskola” 1979-ben épült fel. Az intézmény maga 
háromszintes panelépület, amelynek hasznos alapterülete 4134,4 m

2
, s amely napjainkban is 294 diák 

oktatását-nevelését végzi feladatként. A projekt két tematikus feladatot, a nyelvi labor teljes körű 
kialakítását és a természettudományos szaktanterem felújítását tűzte ki célul. A két szaktanterem 
teljes körű felújítása mellett, a fejlesztés érintette még két vizesblokk és a folyosói szekrények 
felújítását, valamint az 51 m
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 területű, rossz állapotban lévő üvegtégla falak cseréjét is. 

 
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 

Befejeződött a Gyulai Implom József Általános Iskola és tagintézményének infrastrukturális 
fejlesztése. Az összesen 62,70 millió forint, vissza nem térítendő európai uniós támogatás hatékony 
felhasználásának eredményeként a Gyulai Tankerületi Központ két intézményében immár megújult, 
energia- és költséghatékony környezetben tanulhatnak a 2018/2019-es tanévben a diákok. 
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