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MOHÁCSI TANKERÜLETI KÖZPONT 

 

SAJTÓKÖZLEMÉNY   
TÁMOGATÁSBAN RÉSZESÜLT  „A MOHÁCSI KISFALUDY KÁROLY GIMNÁZIUM TANULÁST SEGÍTŐ 
TEREINEK INFRASTRUKTURÁLIS FEJLESZTÉSE” CÍMŰ PROJEKT 
 

 

Támogatásban részesült a Mohácsi Tankerületi Központ által benyújtott „EFOP-4.1.3-17-2017-00034” 
azonosítószámú „A Mohácsi Kisfaludy Károly Gimnázium tanulást segítő tereinek infrastrukturális 
fejlesztése” című projekt. A fejlesztés 149 771 100 forint vissza nem térítendő támogatásban 
részesült. 
 

A projekt célja az iskolák infrastrukturális fejlesztése, az eszközellátottság feltételeinek javítása, 
korszerűsítése, a hátránykompenzáció elősegítése és a minőségi oktatás feltételeinek megteremtése volt, 
hogy korszerűen felszerelt tantermek álljanak a tanulók rendelkezésére, ahol a tehetséggondozás, a 
hátránykompenzálás, egyéni fejlesztés egyaránt biztosított.  

 
A projekt keretében megvalósítandó tevékenységek főbb elemei:  
A fejlesztés alapvető iránya a nevelési-oktatási tevékenység megvalósításához használt (tantermek, 
szaktantermek, csoporttermek), és azok elérését, megközelítését szolgáló terek (közlekedők, folyosók) 
felújítása, átalakítása, a XXI. sz.-i színvonalra hozása, korszerűsítése. Ez építési oldalról döntően felújítási, 
helyenként belső átalakítási munkálatokat jelent. Mivel az épület műemlék, így az elvégzendő építési 
munkák mindegyikére igaz, hogy meg kell, feleljen a kulturális örökség védelemről szóló törvénynek, 
rendeleteknek. A projekt keretében megvalósítandó tevékenységek: a tantermek, közlekedők és közös 
használatú terek ablakainak felújítási munkája a külső fa ablakszárnyak cseréjével, a műemléki 
elvárásoknak megfelelően. Az ereszcsatorna-rendszer cseréje, amellyel megszűnik a falak folyamatos 
ázása, a nyílászárók cseréjével javul az épület energiahatékonysága.  
Homlokzati és belső vakolat leverése, a falnedvesedés kezelésére szárító vakolat technológiában előírt 
felhordása, tagozatok javítása, szilikon festés kívül, lélegző festés belül, függőeresz és lefolyócsatorna 
cseréje és a szükséges állványozási munkák. Az épület földszinti és emeleti körfolyosóin a padozat 
felújítása, a mozaiklap padló és 15x15-ös fehér csempe falburkolat helyett a műemléki környezethez 
illeszkedő burkolat készítése. Az iskolaépület faszerkezetű főlépcsőjének elbontása, a helyére kezelt 
keményfából új lépcső elhelyezése. Szaktantermek kialakításához szükséges belső építési (ajtók 
megszüntetése, kisebb terek egybenyitása) és épületgépész (biokémia és fizika szaktanterem) munkák. Az 
iskolaépület villamos hálózatának felújítása, vizesblokkok felújítása, az iskolaudvar kavicsszórásos részének 
műemléki környezetbe illő térkővel való burkolása, az itt lévő épített színpad javítása, árnyékoló szerkezettel 
való ellátása. Étkező bővítése és tankonyha leválasztása a korábban főzőkonyhának használt, ma 
melegítőkonyha terének csökkentésével.  
 
A fejlesztés a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg. 

 

A támogató szerződés megkötésének napja: 2017.11.02. 

A projekt tervezett fizikai befejezésének napja: 2018.10.31. 


