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Nádudvar Város Önkormányzata 

KÖVY SÁNDOR ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 

 

SAJTÓKÖZLEMÉNY   
BEFEJEZŐDÖTT A NÁDUDVARI KÖVY SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉPÜLETÉNEK FELÚJÍTÁSA. 

MINTAÉRTÉKŰNEK NEVEZTE A NÁDUDVARI FEJLESZTÉST A HELYETTES ÁLLAMTITKÁR. 

 

A nádudvari Kövy Sándor Általános és Alapfokú Művészeti Iskola épületének felújítása és energetikai 

korszerűsítése tavaly ősszel indult. A Széchenyi 2020 program keretében teljesen felújították az 

intézmény tornatermét, valamint korszerűsítették a konyhát és a tantermeket  is. Az 516 730 000 

forint európai uniós támogatás segítségével a mintegy 800 – többségében hátrányos helyzetű – 

nádudvari iskolás képzési feltételei javultak. 

„Országosan is példaértékű az a komplex oktatás-nevelés és innovatív szemlélet, amit a nádudvari Kövy 

Sándor Általános Iskola képvisel – hangsúlyozta Pölöskei Gáborné az Emberi Erőforrások Minisztériuma 

köznevelési intézményrendszer fejlesztéséért felelős helyettes államtitkára az 516 millió forintos beruházás 

átadásán. Nádudvar tipikus példája annak, hogy a 21. században hogyan lehet egy települést élhetővé és 

fenntarthatóvá tenni – mondta Pajna Zoltán. A Hajdú-Bihar Megyei Közgyűlés elnöke kiemelte: ehhez 

azonban önmagában kevés a megfelelő infrastruktúra, szükség van a képzettségre és a tudásra is, melynek 

a szerepe a jövőben felértékelődik. Pajna Zoltán bejelentette: Hajdú-Bihar a megyében 2020-ig nyolcmilliárd 

forintot fordítanak oktatási és közösségi épületek energetikai korszerűsítésére. 

Boros Lajosné igazgató elmondta: a nádudvari intézményben mintegy 800 diák tanul, közülük 440 fő 

hátrányos helyzetű és 233 fő halmozottan hátrányos helyzetű. Az európai uniós forrásból megvalósuló 

fejlesztés keretében az úgynevezett új iskola első és második emeletén kicserélték a nyílászárókat, 

leszigetelték az épület homlokzatát és korszerűsítették az elektromos rendszert. A projekt keretében 

megújultak a vizesblokkok és új burkolattal látták el a tantermek padlózatát, valamint bővítették a 

sportcsarnokot és a konyhát is. A fejlesztés az iskola udvarát is érintette: parkolóhelyeket és járdákat 

alakítottak ki, emellett az iskolások számára megfelelő környezetről is gondoskodtak.  
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