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Az iskola  épülete 1779m2 
alapterületű,melyben 11 tanterem, egy 
számítástechnika terem, egy  tornaterem 
egy fejlesztő szoba és egyéb más helyiségek 
találhatók. Az épületen belül van egy két 
szobás szolgálati lakás. 
 
Diákok száma ebben a tanévben 201 fő. 
Nyolc évfolyamon a tanulócsoportok 
száma: 11 Tanulóink 60%-a hátrányos 
helyzetű. 
 
Intézményünk a község általános iskolás 
korú tanulóinak nevelését és oktatását látja 

el. 

 
 

 
 

 
 

0033 LHH: Taktaszada 
Taktaszadai Móra Ferenc Általános Iskola 

KÉP HELYE 



Korszerűsítések: 
 

- Utólagos külső oldali hőszigetelés, 
- Homlokzati nyílászáró csere, 

- Fűtési / HMV / hűtési rendszer(ek) 
korszerűsítése 

 
 

 
 

0033 LHH: Taktaszada Móra Ferenc Általános Iskola 



5400 fős településünk iskolájában két 
különálló épületben folyik az oktatás. Az 
alsó tagozat 1263 m2-es épülete 1988-ban 
épült a hozzácsatlakozó tornateremmel. 
A 460 fő tanulói létszámból 200 fő oktatása 
zajlik ebben az épületben. 9 tanterme, 
annak nyílászárói, vizesblokkja, elektromos 
hálózata, fűtési rendszere az építését 
követően még nem volt korszerűsítve. 5 
teremben ma sincs víz.  
A hozzákapcsolódó tornaterem öltözői, 
szertára is a majd 30 éves műszaki 
színvonalnak megfelelő képét  mutatja. 
Nagyon időszerű energetikai korszerűsítése! 

0033 LHH: Tiszalúc 
Tiszalúci Arany János Általános Iskola 



Korszerűsítések 
 

- Utólagos külső oldali hőszigetelés, 
- Homlokzati nyílászáró csere, 

- Fűtési / HMV / hűtési rendszer(ek), 
- Világítási rendszerek energiatakarékos 

átalakítása, 
- Napelemes rendszer telepítése, 

- Napkollektoros rendszer telepítése 

 
 

0033 LHH: Tiszalúc Arany János Általános Iskola 



 
A Tiszavasvári Általános Iskola székhelyén és 
telephelyén összesen 888 tanuló oktatása folyik. 
A pályázat keretein belül az iskola székhely 
épülete újul meg, mely 1980-ban épült. Az iskola 
székhelye - korábban Kabay János Általános Iskola 
- jelenleg 36 db tanteremmel, 1 db 
tornateremmel, 1 db ebédlővel, valamint tágas 
sportudvarral rendelkezik. 
 
Az épületben 725 gyermek tanul 31 osztályban. 
Az intézmény „Akkreditált Kiváló Tehetségpont” 
valamint „Minősített Referenciaintézmény”. 

    
2014-től „Mentoráló” intézményi feladatokat is 
ellát. 
Képzési palettáján megtalálható két tanítási 
nyelvű képzés, illetve „Komplex Tehetséggondozó 
Program” is. 

 
 
 

0033 LHH: Tiszavasvári 
Tiszavasvári Általános Iskola  

KÉP HELYE 



Korszerűsítések: 
 

- Utólagos külső oldali hőszigetelés, 
- Homlokzati nyílászáró csere, 

- Fűtési / HMV / hűtési rendszer(ek) 
korszerűsítése 

0033 LHH: Tiszavasvári Kabay János Általános Iskola 



 
Az intézmény nettó alapterülete 3265 m2. 
A felújításra kerülő épületben a kiszolgáló 
helyiségeken kívül 13 osztályterem, 2 
szaktanterem, 1 tornaterem található. 
 
Tanulói létszám. 333 fő  
 
Tagintézményeken keresztül az intézmény két 
településsel is kapcsolatot tart, Nyírjákóval és 
Laskoddal. 

 

 
 

 
 

0033 LHH: Baktalórántháza, Baktalórántházi Reguly Antal 
Általános Iskola 

KÉP HELYE 



Korszerűsítések: 
 

- Utólagos külső oldali hőszigetelés, 
- Homlokzati nyílászáró csere, 

- Fűtési / HMV / hűtési rendszer(ek) 
korszerűsítése, 

- Világítási rendszer energiatakarékos 
átalakítása, 

- Napelemes rendszer telepítése, 
- Napkollektoros rendszer telepítése 

 
 

0033 LHH: Baktalórántháza Reguly Antal Általános Iskola 



 
A Pétervásárai Tamási Áron Általános Iskola 
körzetközponti intézmény: 6 település 
(Pétervására, Erdőkövesd, Váraszó, Ivád, 
Kisfüzes és Istenmezeje) kötelező 
beiskolázási körzete. 
 
Jelenleg 356 diák jár iskolánkba, összesen 
17 osztályba. Az önálló, kétszintes és 
tetőtér-beépítéses épület-ben 20 
osztályterem és 5 szaktanterem található.  
Az iskola épületének legrégebbi része 1928-
ban épült, majd  ezt követően háromszor 
bővítették.      

 
 

0033 LHH: Pétervására 
Pétervásárai Tamási Áron Általános Iskola 

 

 
 

 
 

KÉP HELYE 



Korszerűsítések: 
 

- Utólagos külső oldali hőszigetelés, 
- Homlokzati nyílászáró csere, 

- Fűtési / HMV / hűtési rendszer(ek) 
korszerűsítése, 

- Világítási rendszerek energiatakarékos 
átalakítása, 

- Napelemes rendszer telepítése, 
- Napkollektoros rendszer telepítése 

 

 
 

0033 LHH: Pétervására Tamási Áron Általános Iskola 



 
Az intézmény két szintes, 2080 m2 alapterületű, 
tantermek száma 16, emellett 3 szaktanterem, 1 
tornaterem, 1 tornaszoba áll a tanulók 
rendelkezésére – két épületszárny épült össze, 
amelyet 1984-ben adtak át az ifjúságnak.  
 
Az intézménybe jelenleg 193 tanuló jár, de 
befogadóképessége 480 fő. 
 
Két feladatellátási hellyel rendelkező intézmény, 
amelynek székhelye az erdőtelki iskola. Nem köt 
össze településeket. 

 
 

 
 

0033 LHH: Erdőtelek 
Erdőteleki Mikszáth Kálmán Általános Iskola 

 

 
 

 
 KÉP HELYE 



Korszerűsítések: 
 

- Utólagos külső oldali hőszigetelés, 
- Homlokzati nyílászáró csere, 

- Fűtési / HMV / hűtési rendszer(ek) 
korszerűsítése, 

- Világítási rendszerek energiatakarékos 
átalakítása, 

- Napelemes rendszer telepítése, 
- Napkollektoros rendszer telepítése 

 

0033 LHH: Erdőtelek Mikszáth Kálmán Általános Iskola 



 
Intézmény mérete: 680m2 tantermek 
száma: 10 db 
 
Diákok száma:119 fő 
 
Az intézmény beiskolázási körzete: Átány 
község  

 

 
 

 
 

0033 LHH: Átány 
Átányi Hanyi-menti Általános Iskola 

KÉP HELYE 



Korszerűsítések: 
 

- Utólagos külső oldali hőszigetelés, 
- Fűtési / HMV / hűtési rendszer(ek) 

korszerűsítése 
 
 

0033 LHH: Átány Hanyi-menti Általános Iskola 



Intézményük alapterülete: 1.415 nm 
Tantermeink száma: 12 
 
Egy különálló épülettel rendelkezünk a 
Kossuth u. 6 szám alatt. 
Jelenleg 186 fő tanulói létszámmal 
működünk. 
Pedagógusaink száma: 16 fő 
Tagintézményünk a sarkadkeresztúri 
általános iskola, ahonnan 1 fő pedagógus jár 
át tanítani Intézményünkből 3 fő pedagógus 
áttanít Sarkadkeresztúrra. 
Intézményünkhöz tornacsarnok tartozik. 
 

 

 
 

 
 

0033 LHH: Okány 
Okányi Általános Iskola és tornaterem melléképülete 



Korszerűsítések: 
 

- Utólagos külső oldali hőszigetelés, 
- Fűtési / HMV / hűtési rendszer(ek) 

korszerűsítése, 
- Világítási rendszerek energiatakarékos 

átalakítása, 
- Napelemes rendszer telepítése, 

- Napkollektoros rendszer telepítése 

 
 

0033 LHH: Okányi Általános Iskola, iskolaépület 



Korszerűsítések: 
 

- Fűtési / HMV / hűtési rendszer(ek) 
korszerűsítése 

0033 LHH: Okányi Általános Iskola melléképület 


