SAJTÓKÖZLEMÉNY

Zavartalanul folyik az oktatás a felújítás alatt álló
2. Számú Általános Iskolában
Egyedülálló 3D makettet mutattak be az új iskoláról

Békéscsaba, 2010. december 21.: Karácsonyi ünnepséggel egybekötött Információs

napon kaptak tájékoztatást a diákok és szüleik a 2. Számú Általános Iskola komplex
felújításának előrehaladásáról. Az 536 millió forint összköltségvetésű beruházást az
iskola az önkormányzat segítségével, Európai Uniós támogatással valósítja meg.
A kedvezőtlen időjárás ellenére a tervezettnek megfelelő ütemben halad a 2. Számú Általános
Iskola komplex felújítása. A régi épületrész felújítása a végéhez közeledik, a tornatermet már
november közepétől használhatják a diákok és a sportolók.
„A munkálatok ütemezésével összhangban, a kivitelezővel folyamatosan egyeztetve,
rugalmasan zajlik a felújítás. A tervezettnek megfelelően a második tanítási félévre minden
felsős osztályunkat átköltöztetjük a Trefort utcai kollégiumba, erről a szülőket természetesen
közvetlenül értesítjük.” – mondta Szeleczki Erzsébet, a 2. Számú Általános Iskola igazgatója.
A 2. Számú Általános Iskola Karácsonyi ünnepségén átadták az iskola felújítását bemutató,
egyedülállóan 3D nyomtatással készült makettet. A diákok örömmel állták körbe iskolájuk
kicsinyített mását, melynek kifestésére a projekt nyilvánosságát biztosító Premium Relations
Kommunikációs Kft. jóvoltából kapnak lehetőséget.
Az európai uniós támogatással megvalósuló, csaknem 536 millió forintos összköltségű
komplex felújítás eredményeként korszerűsítik a 2. Számú Általános Iskola épületeit,
fejlesztik eszközrendszerét 2011 őszéig. Békéscsaba A fejlesztés támogatási aránya 90%, az
önrészt az önkormányzat biztosítja. A beruházás célja a térség diákjainak magas színvonalú
képzéséhez szükséges infrastruktúra kialakítása, eszközök beszerzése, halmozottan hátrányos
helyzetű (HHH) és sajátos nevelési igényű (SNI) gyermekek integrációja, mozgás- és
érzékszervi fogyatékos gyermekek nevelése-oktatása, korszerű és gazdaságosan
üzemeltethető iskola kialakítása.
A projekt tartalma: akadálymentes parkolóhelyek kialakítása, tetőfedés cseréje, homlokzat
hőszigetelése, falak szigetelése, padló- és falburkolatok cseréje, épület akadálymentesítése,
fűtési rendszer és villanyhálózat korszerűsítése, tantermek strukturált kábelezése, játszóudvar
kialakítása, nyílászárók cseréje, vizesblokkok felújítása, eszközbeszerzés. A fejlesztés

29 tantermet, egy csoportszobát, az ebédlőt, a zsibongót, a könyvtárat, a tanári szobákat és az
udvart érinti. A projekt befejezése a 2011 őszére várható.
A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai a Regionális Fejlesztési Alap
társfinanszírozásával valósul meg.
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