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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-oktatás eszköz,- és feltételrendszerét.  
 
A 38,67 millió forintos, támogatott beruházás keretében megvalósuló fejlesztés keretében a teljes 
öltöző és vizesblokk festése megtörtént, a meglévő acélcsövek, a belső ajtók mázolásával együtt.  A 
földszinten található ajtókat kicserélték, a meglévő radiátorok új termosztatikus szelepet kaptak, 
valamint az világítási rendszert is korszerűsítették.  A meglévő sportpálya sérült, megsüllyedt részeit 
felbontották, majd az alap készítése után új aszfaltburkolattal visszajavították.  
A meglévő térburkolat mellé udvari térburkolat is készült, továbbá a felújítás során készített térburkolat 
folytatásaként aszfaltozott felületű kosárlabdapályát is kialakítottak annak érdekében, hogy a 
testnevelés órák, illetve sportfoglalkozások mellett, délutánonként, a napközis tanulók is használják ki 
a játéktér adta lehetőségeket, illetve hétvégenként a település sportszerető fiataljai és családtagjaik is 
birtokukba vegyék a sportudvart és mozoghassanak az egészségük megőrzése érdekében. A 
meggyengült és hiányos védőkorlát helyére új acélkorlát készült. A bejáratnál egy rámpát is 
kialakítottunk, így az akadálymentesítés is megtörtént.  
A felújítás eredményeként létrejött infrastrukturális háttér nagyban hozzájárul ahhoz, hogy az állami 
fenntartású köznevelési intézmények megelőzzék, illetve csökkentsék az intézmény tanulói 
lemorzsolódását, illetve a végzettség nélküli iskolaelhagyók számát. 
 
A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósult meg. 
 
A projektről bővebb információt a www.tiszadobi-szechenyi-iskola.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 38,67 millió forint uniós támogatást nyert el „Az állami 
fenntartású köznevelési intézmények tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése” 
című pályázati felhívás keretében benyújtott, EFOP-4.1.3-17-2017-00395 azonosító számú 
projektje megvalósítására, az Új Széchenyi Terv keretében. A 100 %-os támogatási 
intenzitású, vissza nem térítendő európai uniós támogatásnak köszönhetően a Tiszadobi 
Széchenyi István Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolában a fiú és lány tornatermi 
öltözők, és a vizesblokkok komplett felújítása történt. A termek elavult bútorzatának 
cseréjére, eszközök beszerzésére is sor került. 
 
 


