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SAJTÓKÖZLEMÉNY 

 

„OROSHÁZI VÖRÖSMARTY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA RÁKÓCZITELEPI 

TAGINTÉZMÉNY TANULÁST SEGÍTŐ TEREINEK INFRASTRUKTURÁLIS 

FEJLESZTÉSE” 

EFOP-4.1.3-17-2017-00432 

A Békéscsabai Tankerületi Központ „Az állami fenntartású köznevelési intézmények 

tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése" című EFOP-4.1.3-17. konstrukciós 

számú felhívásra nyújtott be pályázatot, amelyet az Emberi Erőforrás Fejlesztési 

Operatív Program keretében valósított meg. A fejlesztés elősegíti a hatékony nevelés 

infrastrukturális feltételeinek megteremtését. Hozzájárul a korszerű nevelési, oktatási 

környezet kialakításához a minőségi nevelés feltételeinek megteremtése érdekében. 

A pályázati forrás kedvezményezettje az Orosházi Vörösmarty Mihály Általános Iskola 

Vörösmarty Székhelyintézménye és Rákóczitelepi Tagintézménye. A projekt elszámolható 

összes költsége 29.900.000 Ft, a támogatás vissza nem térítendő 100%-os intenzitású. A projekt 

megvalósításának tervezett időtartama 2017. október 1. - 2018. október 31. 

A kivitelező a szerződésben vállaltakat határidő előtt teljesítette. 

A beruházással az Orosházi Vörösmarty Mihály Általános Iskola Vörösmarty utca 4. szám alatti 

épületében 1711 m2 területen az összes tanterem, szaktanterem padlóburkolatának cseréje 

történt meg. 

A korszerű idegen nyelv oktatás érdekében az intézmény16 db számítógépet kapott hozzá 

kapcsolódó szoftverekkel, valamint 16 db számítógép asztalt. 

Az Orosházi Vörösmarty Mihály Általános Iskola Rákóczitelepi Tagintézményében, az 

Orosháza Iskola u. 36. alatti épületben elektromos teljesítménynövelés történt, az elektromos 

hálózat bővítésre, felújításra került. Ezáltal a létesítmény energia igénye csökken. 

A fejlesztések az egészséges és korszerű nevelés-oktatási rendszerhez szükséges tanulási 

feltételek megteremtését szolgálják. 
  



 
 

 

Az Orosházi Vörösmarty Mihály Általános Iskola névadójához méltó szellemi, pedagógiai 

műhely, minőséget képviselő nevelő-oktató iskola, amely emeli Orosháza város hírnevét. 

Tanulóinak eredményessége a városon, megyén túlmutató.  

Olyan közösség él és dolgozik itt, ahol van értelme iskolát felújítani, gyermekeinket 

nevelni-oktatni, méltó helyet adni a tudás központjának.  

Az iskola nagy múltú ének-zene tagozata, Kodály Zoltán gyermekkórusa Orosháza város 

kulturális életének meghatározó szereplője. 2018-ban az „ÉV KÓRUSA” kitüntető 

címben részesült, amellyel bevonult az országos ifjúsági élménymezőnybe. A gyermekkar 

a Települési Értéktár és a Békéscsabai Tankerületi Központ által kezdeményezett Békés 

Megyei Köznevelési Értéktár része. 

Az iskola sikeresen vállalja fel a tehetséggondozó általános iskola szerepét. Az ország 38 

Minősített Tehetséggondozó Műhelyének egyik intézménye. 

A Vörösmartyban 1992 óta az informatika oktatás, emelt szintű képzés is kiemelt 

jelentőségű. A Robotika programozó diákjainak magas szintű tudását megyei, országos, 

nemzetközi eredmények jelzik. 

A pályázati forrásnak köszönhetően a nyelvi labor kialakításához érkezett eszközháttér 

sikeresen hozzájárulhat a minőségi nyelvoktatás, az idegen nyelvi kommunikáció további 

színvonalának erősítéséhez. 

 

A tervezéskor és a megvalósítás során a környezetvédelmi jogszabályok maradéktalanul 

betartásra kerültek. A projekt a környezet ökológiai állapotára kockázatot nem jelent. A 

Békéscsabai Tankerületi Központ mint projektgazda vállalja a pályázat 5 éves fenntartási 

kötelezettségét. 

 

További információ kérhető:  

Békéscsabai Tankerületi Központ 

Telefon: 06 +36/66/795-215 

E-mail: bekescsaba@kk.gov.hu 


