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Karcagi Tankerületi Központ 

Túrkevei Petőfi Sándor Általános Iskola 

 

SAJTÓKÖZLEMÉNY   

 

A TÚRKEVEI PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN MEGTARTOTT PROJEKTNYITÓ 

RENDEZVÉNYRŐL 

 

„Az állami fenntartású köznevelési intézmények tanulást segítő tereinek infrastrukturális 

fejlesztése” című, EFOP-4.1.3-17  kódszámú pályázati program keretében a Karcagi 

Tankerületi Központ „A Túrkevei Petőfi Sándor Általános Iskola épületeinek infrastrukturális 

fejlesztése”” című, EFOP-4.1.3-17-2017-00281 azonosító számú projektjének projektnyitó 

rendezvényére került sor 2017. december 11. napján.  

 

A Karcagi Tankerületi Központ fenntartásában lévő Túrkevei Petőfi Sándor Általános Iskola 

infrastrukturális fejlesztésére 150 000 000,- Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült, 

mely az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai költségvetési előirányzatból 

finanszírozott. A projekt fizikai megvalósítása 2017. november 01. napjával indult, és 2018. 

október 31. napjáig tart. 

 

Az infrastrukturális fejlesztésre irányuló projekt keretében az iskola mindkét épületében 

jelentős fejlesztésekre kerül sor. A Petőfi tér 6. alatti székhely épületben 7 tanteremben teljes 

felújítás lesz, melynek keretében festés, parketta burkolat cseréje, javítása, nyílászárók 

szükséges javítása, festése mázolása , falak lambériázása valósul meg. Öt tanteremben 

teljesen megújul a tantermi bútorzat is. A tanulók kerékpárjainak biztonságos napközbeni 

tárolására fedett kerékpár tároló készül el az udvaron. Megújul a tanári szoba is. A Kossuth u. 

33 sz. alatti épületünk teljes tetőszerkezete felújításra kerül. Ebben az épületben is hét 

tanterem teljes felújítása készül el és öt tanterembe kerülnek új tantermi bútorok. 

Biztonságossá válnak a lépcsők a csúszásmentesítéssel. Egy használaton kívüli lépcsőház 

átalakításával új közösségi tér készül, ahol tanulóink a tanórák, foglalkozások közötti 

szüneteiket tölthetik el.  Teljes felújítással a mosdók megfelelnek majd az elvárásoknak. Itt is 

elkészül majd a fedett kerékpár tároló, illetve az udvar rekonstrukciójával új iskola bútorok és 

új növények kerülnek az iskola udvarára. Mindkét épületünkben bővül  a beléptető és kamera 

rendszer tanulóink biztonsága érdekében. 

 

A projektnyitó rendezvényre tanulói és szülői érdeklődés mellett került sor, melynek keretében 

Török Róbert intézmény vezető köszöntötte a megjelent vendégeket, Vida Tamás Túrkeve 

Város Polgármestere pedig megnyitójában bejelentette, hogy önkormányzati TOP-os 

pályázatok segítségével mindkét épületben jelentős energia korszerűsítés valósul meg, 

melynek keretében sor kerül a falak szigetelésére, fűtési rendszerek cseréjére és megújuló 

energia források bevonására is. Majd sor került a projekt részletes ismertetésére, kiemelten a 

fejlesztésekre és a várható hatásukra. 

 

A projektről bővebb információt az intézmény honlapján kevisuli.hu oldalon olvashatnak. 


