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TÁJÉKOZTATÓ A „KUNHEGYESI ÁLTALÁNOS ISKOLA
ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA TANULÓI
KÖRNYEZETÉNEK INFRASTRUKTURÁLIS MEGÚJULÁSA”
CÍMŰ, EFOP-4.1.3-17-2017-00301 AZONOSÍTÓ SZÁMÚ
PROJEKT ZÁRÁSÁRÓL

A Karcagi Tankerületi Központ vissza nem térítendő európai uniós támogatást nyert az 150 millió Ft EFOP-4.1.3-
17 – Az állami fenntartású köznevelési intézmények tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése 
című konstrukció keretein belül. 
A projekt megvalósítása során a Kunhegyes, Dózsa György utca 38. szám alatt működő Kunhegyesi Általános 
Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola részleges felújítása készült el. 
A kivitelezési munkálatok sikeresen befejeződtek, az épület hivatalos átadása 2019. január 24. napon valósult 
meg, jelenleg a projekt pénzügyi zárása zajlik.
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A felújítások szükségességét indokolta, hogy a négy épületből álló intézmény épületei közül az alsós épület és az 
ebédlő az 1920-as években, a felsős épület 1962-ben, míg a tornaterem és kiszolgáló helyiségei 1985-ben épültek. Az 
ingatlanok fejlesztése során többek között az alábbi munkálatokat végezték el a szakemberek: 
Az ingatlanok fejlesztése során az „A” és „B” épület udvari és utcai bejárata megújult, a linóleummal borított 
tantermekben, tanári szobában, annak kapcsolódó helyiségeiben és egy folyosószakaszon burkolatcsere valósult 
meg. 
Az akadálymentesítés érdekében kialakításra került a mozgássérült vizesblokk és beszerelésre került egy felvonó. 
Beszerzésre kerültek az iskolabútorok, szekrények, padok, székek, sport és interaktív oktatást segítő eszközök. 
A legjelentősebb fejlesztésen a tornaterem és kapcsolódó helyiségei estek át. Megvalósult a tornaterem padlóburkolat 
cseréje, az épület kiszolgáló helyiségeinek elektromos hálózatának korszerűsítése, vizesblokkok teljes felújítása, 
épületgépészeti korszerűsítés, nyílászárók cseréje, épület teljes energetikai korszerűsítése, homlokzati és lapostető 
hőszigetelés, nyílászáró csere, fűtéskorszerűsítés. 
Az elnyert támogatási összeg megfelelő felhasználásának eredményeként megvalósulhatott az elmaradott 
infrastrukturális állapotú iskola fejlesztése, valamint biztosítottá vált az intézményben az iskolai nevelés-oktatás 
alapfeladatainak ellátását támogató környezet. 
Az infrastrukturális beruházásnak köszönhetően, a pályázati célok elérésével valóra válik a minőségi, méltányos, 
inkluzív oktatás-nevelés feltételeinek biztosítása, az esélyegyenlőségek mérséklése. 
A projektről további információ a www.kk.gov.hu  oldalon olvasható. 
További információ kérhető: 
karcag@kk.gov.hu e-mail címen

Az iskola, ami az életre nevel
Az iskola célja nem „csupán” a felvételire való eredményes 

felkészítés, a klasszikus műveltség átadása, vagy a tudományos 
kompetenciák fejlesztése. Eljövendő tanulmányaik során 
diákjaink felismerik majd, hogy míg szépreményű jogászainkat 
gúzsba köti a kovalens kötés, leendő orvosainknak ez elsőrendű 
alapismeret. Míg mérnök-jelöltjeinket rémálmaikban vaktér-
képen átszáguldó feudális hadseregek kísértik, a humán 
érdeklődésű nebulók lebilincselő párbeszédet folytatnak a 
források szövegeiben tovább élő történelmi alakokkal. Minden 
diáknak egyedi az érdeklődése, amit a Dózsás pedagógia nem-
csak elismer és tolerál, hanem kifejezetten támogatja és ösztön-
zi is őket egyéni világuk feltérképezésében. 

Legyen azonban bármennyire is különböző egy-egy tanuló 
elképzelése saját jövőjét illetően, vannak kereszteződések, 
kulcspontok, amik mindannyijuk életében feltűnnek majd, s 
melyekre felkészíteni őket legalább annyira fontos és 

felelősségteljes feladat, mint továbbtanulási vizsgáikra. Jogok 
és kötelességek egyensúlyban tartása, az erőszak és bántal-
mazás jelenségének körüljárása, kezelési lehetőségeinek meg-
állapítása, tudatos internethasználat, valamint a párkapcsolati 
mechanizmusok ismertetése. Bár feladatlap nem készül belőlük 
és országos mérésekkel sem ellenőrzik őket, fent említett 
témakörök mélyreható ismerete elengedhetetlen az iskola falain 
kívül a hétköznapi élet bármely területén, bármely életsza-
kaszban. 

Ezen pedagógiai célkitűzésünk teljesítésében kaptunk 
felbecsülhetetlen értékű támogatást az Ökumenikus Segély-
szervezet gondozásában megvalósult 6 hetes interaktív 
előadássorozat keretein belül, mely a prevenció fontosságára 
hívja fel a figyelmet iskolákban. A novembertől januárig tartó 
rendezvény során  a Sándorné Pólik Róza és Szelei Edit
szervezet munkatársai kalauzolásában dolgoztunk fel komplex, 


