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A Pitvarosi Petőfi Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola a környező falvak és a település 
egyetlen köznevelési intézménye, így elengedhetetlen a folyamatos fejlődés és a minőségi oktatás 
biztosítása. A projekt eredményeként az iskola székhely intézménye (Pitvaros, Kossuth Lajos u. 27.) 
infrastrukturálisan megújult. A Hódmezővásárhelyi Tankerületi Központ részlegesen felújította az 
iskolaépületet. A tetőt, az aulát, a jelenlegi szolgálati lakást oktatást szolgáló helyiségekké építettük át, 
továbbá egy bővítménnyel összekötöttük az intézmény épületeit, valamint új napelemes rendszert is 
telepítettünk. A működéshez szükséges bútorok (tanári és tanulói asztalok), informatikai eszközök (asztali 
számítógépek, monitorok, szoftverek), illetve taneszközök (természettudományos szemléltető, kísérleti és 
mérőeszközök) beszerzése is a projekt részét képezték. A szlovák nemzetiségi nyelvet oktató köznevelési 
intézmény számára az új nyelvi laborok magas színvonalú oktatást tesznek lehetővé. 
A beruházásnak köszönhetően a Pitvarosi Petőfi Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 
telephelyén (Pitvaros, Petőfi tér 15.) kültéri játszóeszközök beszerzésével játszóudvart alakítottunk ki. 
A pályázat a környező települések és Pitvaros gyermekeinek jó lehetőséget biztosít az esetleges hátrányok 
leküzdésére, a fejlesztés hozzájárul az iskolai lemorzsolódás és az iskolaelhagyók számának 
csökkentéséhez, valamint az egész életen át tartó tanulás iskolai megalapozásához. A modern környezet, 
a jobb eszközök élvezetesebbé teszik az oktatást, amelynek előnyeit közel 200 tanuló élvezheti majd. A 
felújítás időszaka alatt az oktatás zavartalanságára kiemelt figyelmet fordított a köznevelési intézmény és 
a Hódmezővásárhelyi Tankerületi Központ, illetve Pitvaros Község Önkormányzata.  
A projekt 2020. július 01. napján kezdődött, ünnepélyes záró rendezvényre 2021. augusztus 31-én került 
sor. A projekt fizikai zárása 2021. december 31. napján történt. 
 
 
 
 
További információ kérhető: 
 
Hódmezővásárhelyi Tankerületi Központ 
6800 Hódmezővásárhely, Andrássy út 28. 
E-mail cím: hodmezovasarhely@kk.gov.hu 

 
A Hódmezővásárhelyi Tankerületi Központ az „Iskola 2020” Köznevelési intézmények infrastrukturális 

fejlesztése a hátránykompenzáció elősegítése és a minőségi oktatás megteremtése érdekében című 

EFOP-4.1.2-17 kódszámú 482,68 millió Ft európai uniós támogatást kapott. A beruházás az Európai 

Regionális Fejlesztési Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban valósult meg. 


