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Az európai uniós támogatás segítségével megvalósuló beruházás elsődleges célja, hogy a megfelelő 
tanulási környezet, és a minőségi oktatáshoz szükséges értékközvetítő, támogató nevelés, illetve a 
sportolási lehetőségek mindennapos biztosítása a projekt célcsoportja számára is biztosított legyen. 
A megvalósítás során megtörtént a főépület leromlott állapotú, földszinti vizesblokkjainak felújítása, a 
mosdók festése, a beltéri ajtók mázolásával, a szaniterek, és a csaptelepek cseréjével együtt. A 
földszinten kicserélték a radiátorokat, az elektromos vezetékeket. Új kapcsolók és armatúrák is javítják 
a komfortérzetet. A folyosó folyamatos beázásának megszüntetése érdekében a tetőszerkezet 
bontási, javítási munkálatai is megtörténtek. Emellett a tanulást segítő terek (tantermek) 
padlóburkolatának, illetve az almatúráknak a cseréje is megvalósult. Az iskola telephelyén 2 tanterem 
padlóját nagy kopásállóságú laminált parketta burkolatra cseréltük, keményfából készült festett 
lábazattal. Új lámpaburákat, armatúrákat szereltek fel, illetve az udvari bejáratnál egy akadálymentes 
rámpát is kialakítottak.   Az iskola udvarának felújítása során az „U” alakú épület által határolt területen 
térburkolat készült. A megvalósulás 3. helyszíne, az iskolához tartozó tornaterem épülete, amely több 
helyen is beázott, ezért a bádogozás helyreállítására volt szükség. A belső csarnok világításának 
javítása is megtörtént, illetve a belső rámpa felülete is csúszásmentessé vált. Mindezek mellett a 
tornaterem világítótesteit is korszerű, „káprázásmentes” izzókra cseréltük. Az oldalbejárati ajtónál egy 
rámpát alakítottunk ki, mely 5 százalékos lejtéssel készült. A minőségi oktatás tárgyi feltételeinek 
biztosítása érdekében, a támogatásnak köszönhetően iskolabútorok beszerzésére is sor kerülhetett. A 
felújítás eredményeként létrejött infrastrukturális háttér nagyban hozzájárul ahhoz, hogy az állami 
fenntartású köznevelési intézmények megelőzzék, illetve csökkentsék az intézmény tanulói 
lemorzsolódását, illetve a végzettség nélküli iskolaelhagyók számát. 
 
A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósult meg. 
 
A projektről bővebb információt a www.iskola.tiszanagyfalu.hu oldalon olvashatnak. 
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A Nyíregyházi Tankerületi Központ 38,50 millió forint uniós támogatást nyert el „Az állami 
fenntartású köznevelési intézmények tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése” 
című pályázati felhívás keretében benyújtott, EFOP-4.1.3-17-2017-00404 azonosító számú 
projektje megvalósítására, az Új Széchenyi Terv keretében. A 100 %-os támogatási 
intenzitású, vissza nem térítendő európai uniós támogatásnak köszönhetően az intézmény 
három épületegységében valósíthattunk meg felújítási munkálatokat. A pályázati forrásnak 
köszönhetően a főépület, illetve a telephely tantermeinek felújítása, infrastrukturális 
megújulása mellett udvari térburkolat is készült, valamint megvalósult a tornaterem 
világításkorszerűsítése, illetve a sportpálya oldalkerítésének cseréje.  

 


