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Az európai uniós támogatás segítségével megvalósuló beruházás elsődleges célja, hogy megteremtse 
az intézmény tanulói számára a mindennapos testnevelés biztosításának infrastrukturális feltételeit, 
illetve a korszerű nevelési-oktatási eszköz- és feltételrendszerét egyaránt. 
A pályázati forrásnak köszönhetően megvalósuló beruházás keretében a kálmánházi iskola 
főépületén az elavult hullámpala tetőhéjazatát cserélhettük le, melyre a folyamatos beázások miatt is 
nagy szükség volt. Az új tető kialakításakor a meglévő tetőlécezést a véghomlokzatokon 30-30 cm-rel 
meghosszabbították, ezt követően tetőcserepes mintázatú, színes bevonatos horganyzott acél 
cserepes lemezborítást kapott, fém hófogóval lépcsősen eltolva, porhó elleni védőfóliával kiegészítve. 
A tetőfedési munkálatok végeztével a meglévő, leszerelt eresz-és lefolyócsatornákat visszaszerelték. 
Az infrastrukturális beruházás részeként az iskola udvarán egy 20x40 m-es aszfaltozott felületű 
kosárlabdapályát is kialakítottak annak érdekében, hogy a testnevelés órák, illetve a 
sportfoglalkozások mellett, délutánonként, a napközis tanulók használják ki a játéktér adta 
lehetőségeket.  Hétvégenként a település sportszerető fiataljai is birtokukba vehetik majd a 
sportpályát, egészségük megőrzése érdekében. Az akadálymentesítés is megvalósult, az intézmény 
bejáratnál egy rámpát alakítottunk ki. A minőségi oktatás tárgyi feltételeinek biztosítása érdekében, a 
támogatásnak köszönhetően iskolabútorok és sportszerek 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 és a végzettség nélküli iskolaelhagyók számát. 
 
A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósult meg. 
 
A projektről bővebb információt a www.benedekiskola.sulinet.hu oldalon olvashatnak.  
További információ kérhető: 
 
Név/cím: Fegyver Nóra 
Telefon/fax: 06 42 795 240 
Email: nora.fegyver@kk.gov.hu 
 
 

A Nyíregyházi Tankerületi Központ 38,54 millió forint uniós támogatást nyert el „Az állami 
fenntartású köznevelési intézmények tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése” 
című pályázati felhívás keretében benyújtott, EFOP-4.1.3-17-2017-00398 azonosító számú 
projektje megvalósítására, az Új Széchenyi Terv keretében. A 100 %-os támogatási 
intenzitású, vissza nem térítendő európai uniós támogatásnak köszönhetően, a főépület 
elavult tetőhéjazatának cseréje valósult meg, illetve a mindennapos testnevelés 
biztosításának érdekében egy aszfaltburkolatos kézilabdapálya is megépült. A termek új 
bútorzatot kaptak és sporteszközök beszerzésére is sor került. 

 
 


