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SAJTÓKÖZLEMÉNY 

MEGÚJULT A MEZŐCSÁTI EGRESSY BÉNI ÁLTALÁNOS ISKOLA 
 
Az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Programból 228,44 millió forint, illetve a Területi 
Operatív Programból 240,94 millió forint vissza nem térítendő támogatással megvalósuló 
projektek célja a Mezőkövesdi Tankerületi Központ fenntartásában lévő Mezőcsáti Egressy Béni 
Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola infrastrukturális fejlesztése, a meglévő 
épületrészek korszerűsítése. 
  
A Mezőkövesdi Tankerületi Központ az EFOP-4.1.2-17-2017-00027 projektben felújította az iskola 
tornacsarnokának teljes tetőzetét és belső tereit. A csarnok új sportpadlót kapott és egy teljesen új 
öltözőt is kialakítottunk. A felső tagozatosok épületében új, szertárral ellátott modern 
természettudományi előadót építettünk. A projekt részét képezi a művészetoktatást ellátó, úgynevezett 
művészeti egységek fejlesztése is. Ezért az érintett épület teljes tetőzetét kicseréltük, a szaktantermeket 
(fúvósok terme, zongoraterem) felújítottuk, egy hajópadlóval ellátott néptánc szaktantermet is 
kialakítottunk, ami az Egressybe járó gyermekek művészetre nevelését, gyakorlati tudását szolgálja.  
Az iskola egy 24 fős busszal gyarapodott, így a tankerület megfelelő színvonalon tudja biztosítani a 
környező településen lévő tanulók bejutását az oktatási intézménybe, illetve a diákok el tudnak jutni 
regionális vagy országos sport és tanulmányi eseményekre is. A projektben oktatási eszközöket és 
iskola bútorokat is beszereztünk. Emellett az új játszótér hozzájárul a tanulók kinti foglalkozásainak 
színesebbé tételéhez. 
  
Az Mezőcsáti Önkormányzat, mint az iskola épületeinek tulajdonosa két TOP-3.2.1. projektben 
energetikai korszerűsítést is végzett. A régi radiátorokat és az elavult nyílászárókat kicserélték.  Az 
épületek külső homlokzatát szigeteltették és egységes színezéssel látták el. Az energiahatékonyság 
érdekében az iskola két épületére napelemeket telepítettek. 
  
A Mezőkövesdi Tankerületi Központ és a Mezőcsáti Önkormányzat felújításainak köszönhetően a 
Mezőcsáti Egressy Béni Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola teljesen megújult, az ide járó 330 
gyermek rendezett és harmonikus környezetben tanulhat. 
 
  
1. Projekt azonosítószáma: EFOP-4.1.2-17-2017-00027 
A projekt címe: Minőségi oktatás feltételeinek megteremtése a Mezőcsáti Egressy Béni Általános Iskola 
és Alapfokú Művészeti Iskolában 
Támogatás összege: 228.440.080,- Ft 
Megvalósítás időszaka: 2017.10.01 – 2021.06.30. 
Projektgazda: Mezőkövesdi Tankerületi Központ 
További információ kérhető: mezokovesd@kk.gov.hu 
   
2. Projekt azonosítószáma: TOP-3.2.1-16-BO1-2017-00041 
Felhívás megnevezése: Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése 
Megvalósítás időszaka: 2018.07.01.- 2020.12.29. 
Konzorciumvezető: Mezőcsát Város Önkormányzata  
  
3. Projekt azonosítószáma: TOP-3.2.1-16-BO1-2018-00123 
Felhívás megnevezése: Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése 
Megvalósítás időszaka: 2019.07.01.- 2021.07.14. 
Konzorciumvezető: Bogács Község Önkormányzata 


