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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-4.1.3-17-2017-00455 azonosítószámú projekt keretében a 
Gyulai Dürer Albert Általános Iskola Szent István utca 29. szám alatti épületénél modern, hőszigetelt 
nyílászárók, valamint ablakpárkányok, könyöklők lettek beépítve. A Dürer iskola kültéri homlokzatának 
jellegzetes, mintegy 60 m

2
 felületű, rossz állapotú üvegtégla fala helyett ezentúl szintén új, hőszigetelt 

ablak ad fényt az épületnek. Az épületbelsőben 990 m
2
 felületen festés, 634 m

2
 területen pedig 

burkolatcsere, 257 m
2
 területen pedig parketta felújítás történt.  

 
A Gyulai Dürer Albert Általános Iskola Bay Zoltán Általános Iskola Tagintézményének Illyés Gyula 
utca 1-3. szám alatti ingatlanán, a felújításra kerülő terek között nagy hangsúlyt kapott – az épület 
korából adódóan is – a vizes falrészek rendbetétele, a további vizesedés megakadályozása. A 
felújításban elsősorban a központi épület utcafronti tantermei és a bal oldali épületszárnya volt érintett.  
 
A külső határoló-, és a belső falak talajnedvesség ellen utólagos szigetelést, míg az utcafronti 
tantermek és a baloldali épületszárny falszárító vakolatot kaptak. Mintegy 306,56 m

2
 területen ki lett 

bontva az aljzat és hőszigetelést, illetve szigetelést védő betonfedést majd parketta burkolatot kapott. 
A felújítás érintette még a közlekedő folyosók egy részén a padlóburkolat letételét, valamint 25 db 
nyílászáró és 80 db lámpa cseréjét is, emellett elektromos felújítás, valamint a munkafolyamatok 
végén 1200 m

2
 területen komplett, belső festés is része volt a projektnek. Kialakításra került egy nyelvi 

labor, mely a gyermekek nyelvtanulását segíti 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: 
 

Befejeződött a Gyulai Dürer Albert Általános Iskola és tagintézményének infrastrukturális 
fejlesztése. Az összesen 144,80 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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5700 Gyula, Ady Endre utca 19. 

Telefon: +36 (66) 795-242 

E-mail: gyula@kk.gov.hu 

 

mailto:gyula@kk.gov.hu

