
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

SAJTÓKÖZLEMÉNY 

 
Új iskola épül a Makói Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Almási Tagintézménye helyén 

2020. szeptember 22. 

 

  

Új, 16 tantermes, 430 fő befogadására alkalmas iskola épül a Makói Általános Iskola és Alapfokú Művészeti 

Iskola Almási Tagintézménye számára, több mint 2,401 milliárd forintból. A Hódmezővásárhelyi Tankerületi 

Központ több mint 1,401 milliárd forint vissza nem terítendő európai uniós támogatást nyert a Széchenyi 

2020 programban, az EFOP-4.1.2-17 „Köznevelési intézmények infrastrukturális fejlesztése a 

hátránykompenzáció elősegítése és a minőségi oktatás megteremtése érdekében" című konstrukcióban 

intézmény fejlesztésére. A beruházás maradéktalan megvalósulásának érdekében a Kormány további több 

mint 1 milliárd forint többletforrást biztosított a tankerületi központ részére. 

Az „Almási Tagintézmény a 21. században” elnevezésű projekt során a Makói Általános Iskola és Alapfokú 

Művészeti Iskola Almási Tagintézményének területén a jelenlegi 15 tantermes iskolaépület és különálló 

tanári épületegyüttes helyett egy teljesen új, 16 tantermes, 430 fő befogadására alkalmas iskola épül 2022-

re. 

A beruházás során olyan tereket alakítunk ki, amelyek a modern oktatás-nevelés kritériumainak maximálisan 

megfelelnek: létrehozunk egy nyelvi labort, informatikai és természettudományos termeket, egy teljes 

osztályt befogadni képes könyvtárhelyiséget és a szükséges könyvraktárt is, valamint egy új tanári szobát a 

korábban különálló épületben lévő helyett. A fejlesztő termekben megfelelő környezetben és a megfelelő 

eszközökkel fogjuk gondozni ifjú tehetségeinket. Egy nagyobb közösségi tér, illetve új porta, orvosi szoba és 

iskolapszichológusi szoba is épül. 

Az iskola udvarát is átalakítjuk, a mindennapos testneveléshez szükséges sportudvart hozunk létre rekortán 

gumiburkolattal, világítással. Az iskolában az alapfokú zeneművészeti oktatásra is lesz lehetőség, mert 

megteremtjük az ehhez szükséges környezetet is. Az épületben új bútorok, taneszközök és informatikai 

rendszer fogja szolgálni a 21. század elvárásainak megfelelő színvonalú oktatást. A kivitelező részére a 

munkaterületet szeptember 18. napján adtuk át, a munkálatok terveink szerint 2022 májusáig tartanak, 

a felújítás időszaka alatt a gyermekek elhelyezése és az oktatás zavartalanul működik majd. 

Projekt azonosítószáma: EFOP-4.1.2-17-2017-00001 

Projekt címe: Almási Tagintézmény a 21. században 

Projekt költségvetése: 2.415.220.716.- Ft 



 
 
 
 

 
 
 

 
 

A támogatás összege: 1.401.119.666.- Ft 

Az EFOP keretében finanszírozható többletforrás összeg: 98.880.334.- Ft   

Magyarország központi költségvetéséből finanszírozható többletforrás összege: 915.220.716.- Ft  

 

További információ kérhető: 

Hódmezővásárhelyi Tankerületi Központ 

e-mail: janos.imre.horvat@kk.gov.hu 
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