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1. számú melléklet 

 

Sor-

szá

m 

Intézmény neve 

Pedagógiai Program 

Specialitások az intézményi feladatellátás területein 

Öko-

iskola 

NTP              

Tehetségpont 

Tehetség-

gondozás 

/Felzárkózt

atás 

Képesség-

kibontakozta

tó 

/Integrációs 

felkészítés 

AJKP 

Alapfokú 

művészeti 

oktatás 

Két 

tanítá

si 

nyelvű 

oktatá

s 

Emelt 

óraszámú 

oktatás 

Nyelvi 

előkészít

ő 

évfolya

m 

Nemzeti-

ségi 

oktatás 

1. 

Hajdúböszörményi 

Bartók Béla Zenei 

Alapfokú 

Művészeti Iskola 

    
"B tagozatos" 

képzés 
    

zeneművészet, 

képző- és 

iparművészet 

        

2. 
Hajdúböszörményi 

Bethlen Gábor 

Általános Iskola 

      

képesség-

kibontakoztató 

és integrációs 

felkészítés 

  

képző- és 

iparművészet 

(telephely) 

  

magyar nyelv és 

irodalom, 

matematika, 

idegen nyelv 

    

3. 
Hajdúböszörményi 

Bocskai István 

Gimnázium 

öko-

iskola 

Akkreditált 

Kiváló 

Tehetségpont   

"Minősített 

Tehetséggondo

zó Műhely" 

cím 

robotika   AJKP 

képző- és 

iparművészet 

(telephely) 

  

Humán (magyar- 

történelem), 

Humán 

(kommunikáció), 

Reál (műszaki), 

Reál(természet-

tudományi) 

NYEK   
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4. 
Hajdúböszörményi 

Bocskai István 

Általános Iskola 

öko-

iskola 
    

képesség-

kibontakoztató 

és integrációs 

felkészítés 

  

zeneművészet, 

képző- és 

iparművészet 

(telephely) 

  

magyar nyelv és 

irodalom, 

matematika, 

idegen nyelv 

    

5. 

Hajdúböszörményi 

Eötvös József 

Magyar-Angol Két 

Tanítási Nyelvű 

Általános Iskola és 

Alapfokú 

Művészeti Iskola 

      

képesség-

kibontakoztató 

és integrációs 

felkészítés 

  

zeneművészet, 

képző- és 

iparművészet, 

táncművészet, 

szín- és 

bábművészet 

angol 

magyar nyelv és 

irodalom, angol 

nyelv, 

matematika, 

természetismeret, 

informatika 

    

6. 
Középkerti 

Általános Iskola 
      

képesség-

kibontakoztató 

és integrációs 

felkészítés 

  

zeneművészet, 

képző- és 

iparművészet 

(telephely) 

  idegen nyelv     

7. 

Dr. Molnár István 

Egységes 

Gyógypedagógiai 

Módszertani 

Intézmény, Óvoda, 

Általános és 

Készségfejlesztő 

Iskola, Kollégium 

    

középsúlyos 

értelmi 

fogyatékos és 

autista 

tanulók 

 
  

képző- és 

iparművészet 

(telephely) 

        

8. 
Zeleméry László 

Általános Iskola 

öko-

iskola 
    

képesség-

kibontakoztató 

és integrációs 

felkészítés 

  

képző- és 

iparművészet 

(telephely) 

        

9. 

Hajdúdorogi Móra 

Ferenc Általános 

Iskola és Alapfokú 

Művészeti Iskola 

  

Akkreditált 

Kiváló 

Tehetségpont 

  

képesség-

kibontakoztató 

és integrációs 

felkészítés 

  

zeneművészet, 

képző- és 

iparművészet, 

táncművészet 

  

magyar nyelv és 

irodalom, 

matematika, 

idegen nyelv 

    

10. 
Kalkuttai Teréz 

Anya Általános 

Iskola 

  
Regisztrált 

Tehetségpont 
              

magyar, 

romani 

11. 

Bocskaikerti 

Németh László 

Általános Iskola és 

Alapfokú 

Művészeti Iskola 

öko-

iskola 
        

zeneművészet, 

képző- és 

iparművészet, 

táncművészet 

  

magyar nyelv és 

irodalom, 

matematika, 

idegen nyelv, 

informatika 
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12. 

Földi János Két 

Tanítási Nyelvű 

Általános Iskola és 

Alapfokú 

Művészeti Iskola  

          

zeneművészet, 

képző- és 

iparművészet, 

táncművészet, 

szín- és 

bábművészet 

angol, 

német   

ének-zene, 

testnevelés, 

informatika, 

matematika 

    

13. 
Balmazújvárosi 

Alapfokú 

Művészeti Iskola 

  
Regisztrált 

Tehetségpont 
      

zeneművészet, 

táncművészet 
  

B tagozatos 

képzés  
    

14. 
Balmazújvárosi 

Általános Iskola 

öko-

iskola 

Regisztrált 

Tehetségpont 
  

képesség-

kibontakoztató 

és integrációs 

felkészítés 

    német 

magyar nyelv és 

irodalom, 

matematika 

  

magyar 

nyelvű 

roma/ 

cigány 

nemzetiségi 

nevelés-

oktatás 

(magyar) 

15. 

Hortobágyi Petőfi 

Sándor Általános 

Iskola és 

Kollégium 

Örökös 

Ökoiskola 

cím 

    

képesség-

kibontakoztató 

és integrációs 

felkészítés 

  
zeneművészet 

(telephely) 
  idegen nyelv     

16. 
Tiszacsegei Fekete 

István Általános 

Iskola 

  
Regisztrált 

Tehetségpont 
  

képesség-

kibontakoztató 

és integrációs 

felkészítés 

  
zeneművészet 

(telephely) 
        

17. 
Újszentmargitai 

Hunyadi Mátyás 

Általános Iskola 

öko-

iskola 
    

képesség-

kibontakoztató 

és integrációs 

felkészítés 

  
zeneművészet 

(telephely) 
  

magyar nyelv és 

irodalom, 

matematika, 

természetismeret, 

technika, 

életvitel és 

gyakorlat 

    

18. 

Bocskai István 

Általános Iskola, 

Alapfokú 

Művészeti Iskola 

és Kollégium 

  
Regisztrált 

Tehetségpont 
  

képesség-

kibontakoztató 

és integrációs 

felkészítés 

  

zeneművészet, 

képző- és 

iparművészet, 

táncművészet 

  

idegen nyelv, 

matematika, 

informatika, 

ének 

    

19. 
Görbeházi 

Széchenyi István 

Általános Iskola 

öko-

iskola 
  

magyar nyelv 

és irodalom, 

matematika 

képesség-

kibontakoztató 

és integrációs 

felkészítés 

  

zeneművészet 

(telephely), 

alapítványi 

táncművészeti 

oktatás 
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20. 
Újtikos- 

Tiszagyulaháza 

Általános Iskola  

    

magyar nyelv 

és irodalom, 

matematika 

képesség-

kibontakoztató 

és integrációs 

felkészítés 

  

alapítványi 

táncművészeti 

oktatás 

        

21. 
Polgári Vásárhelyi 

Pál Általános 

Iskola 

      

képesség-

kibontakoztató 

és integrációs 

felkészítés 

      

magyar nyelv és 

irodalom, idegen 

nyelv, 

matematika, 

informatika,  

  

magyar 

nyelvű 

roma/ 

cigány 

nemzetiségi 

nevelés-

oktatás 

(magyar) 
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2. számú melléklet 
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3. számú melléklet 

A lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók aránya a 2017/2018. tanév I. és II. félévében 
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4. számú melléklet 

Országos tanulmányi és sport versenyeredmények a Hajdúböszörményi Tankerületi Központ intézményeiben a 2017/2018. tanévben 
 

Országos versenyeredmények Tanulmányi versenyek Sportversenyek 

1. hely 20 fő 6 fő 

2. hely 13 fő 10 fő 

3. hely 16 fő 6 fő 

4. hely 3 fő 1 fő 

5. hely 1 fő 0 fő 

6. hely 1 fő 2 fő 

7. hely 0 fő 4 fő 

8. hely 0 fő 0 fő 

9. hely 0 fő 0 fő 

10. hely 0 fő 0 fő 

11. hely 0 fő 1 fő 

Hajdúböszörményi Tankerületi Központ összesen:  54 fő 30 fő 

 

Hajdúböszörmény, 2018. szeptember 6. 



13 
 

5. számú melléklet

Járások Település Intézmény Pályázat Megvalósítási helyszínek Megnevezés Elnyert összeg

Projekt 

megvalósításána

k időtartama

Projekt rövid bemutatása

Balmazújvárosi Balmazújváros

Balmazújvárosi 

Általános Iskola

HC0103

Európai Uniós 

pályázat

EFOP-4.1.3-17-

2017-00269

Balmazújváros, Dózsa György u. 17-23.

Balmazújváros, Hortobágyi út 12.

Balmazújvárosi Általános 

Iskola és tagiskolájának 

tanulást segítő infrastrukturális 

fejlesztése.

           134 424 000    
2017.09.01-

2018.10.31

A projekt eredményeként a Balmazújvárosi Általános Iskola (székhelyintézmény) és a Bocskai István 

Tagintézmény feladatellátási helyen az épületgépészeti rendszer korszerűsítése és felújítása történik. 

A pályázat része eszközök beszerzése is, mely elsősorban a könyvtár és a nevelőszoba berendezési 

tárgyait és a tornaterem eszközeit tartalmazza. Építéshez kapcsolódó költségek: 112 750 885 Ft, 

eszközbeszerzés költsége: 6 944 875 Ft.

Balmazújvárosi Balmazújváros

Balmazújvárosi 

Általános Iskola

HC0103

Európai Uniós 

pályázat

EFOP-3.3.5-17-

2017-00049

Hortobágy, József A. u. 1/a

Balmazújváros, Dózsa György u. 17.

Bocskaikert, Baross Gábor u. 19.

Görbeháza, Széchenyi u. 9.

Hajdúböszörmény, Erdély u. 37.

Hajdúböszörmény, Árpád u. 22.

Hajdúböszörmény, Bocskai István tér 11.

Hajdúböszörmény, Bocskai István tér 12.

Hajdúböszörmény (Bodaszőlő), Vákáncsos u. 43.

Hajdúböszörmény, Tizenhárom vértanú u. 1.

Hajdúdorog, Tokaji út 5.

Hajdúhadház, Bocskai tér 10.

Polgár, Zólyom u. 14.

Tiszacsege, Fő u. 95.

Újszentmargita, Hunyadi u. 5.

Újtikos, Széchenyi tér 2.

Korszerű pedagógiai módszerek 

alkalmazását segítő nyári 

programok megvalósítása a 

Hortobágyi Petőfi Sándor 

Általános Iskola és 

Kollégiumban

           129 776 583    
2018.03.01-

2019.08.31

A Hortobágyi Petőfi Sándor Általános Iskola és Kollégium pályázata A projekt célja az egész életen át 

tartó tanulás megalapozása, a köznevelés minőségi fejlesztése kísérleti módszerek megvalósításával. 

A hangsúly a közösségi élménnyé formáláson van. A tanulók tudása, készségeinek és képességeinek 

fejlesztése áll a középpontban. További cél a tanulás belső motivációjának fejlesztése. Kísérleti 

bentlakásos programok és kísérleti napközis táborok valósulhatnak meg. Az EFOP-3.2.15-VEKOP-17 

kiemelt projekt kedvezményezettjével együttműködési megállapodás, továbbá: részvétel a 

pedagógusok számára szervezett képzéseken, szakmai fórumokon, témamodulok használata, 

módszertani segédanyagok használata.

Balmazújvárosi Balmazújváros

Balmazújvárosi 

Általános Iskola

HC0103

Európai Uniós 

pályázat

KEHOP-5.2.11-

16-2017-00204

Hajdúböszörmény, Bocskai István tér 11.

Hajdúböszörmény, Bocskai István tér 12.

Hajdúböszörmény, Erdély u. 37.

Bocskaikert, Baross Gábor u. 19.

Balmazújváros, Móricz Zsigmond u. 1-3.

Balmazújváros, Hortobágyi út 12.

Polgár, Zólyom u. 14.

Hajdúböszörmény, Radnóti u. 5.

Hajdúböszörmény, Tizenhárom vértanú u. 1.

Fotovoltaikus rendszerek 

telepítése a hajdúböszörményi 

tankerület épületein

           250 000 000    
2018.03.01-

2018.11.30

A Tankerület 9 intézményében fotovoltaikus rendszer kerül kiépítésre. A projekt keretében 422 kWp 

össz napelem panel kerül telepítésre, melyek össz energiahozama: 435840 kWh/év. Ennek 

eredményként prognosztizált éves energiamegtakarítás 17.250.672 Ft.

Balmazújvárosi Balmazújváros

Balmazújvárosi 

Általános Iskola

HC0103

Európai Uniós 

pályázat

EFOP-3.1.4-15-

2015-00001 és

VEKOP-7.3.1-17-

2017-00001 

Ösztöndíj és mentorálási 

támogatás hátrányos helyzetű 

tanulóknak - Útravaló 

ösztöndíjprogram

2017/2018. tanév - 20 fő

Balmazújvárosi Balmazújváros

Balmazújvárosi 

Általános Iskola

HC0103

Határtalanul
HAT-18-01-

0318
Ukrajna Kárpátaljai barangolások                2 368 480    

2018.06.16-

2019.06.15.

A projekt célja a Kárpát-medence kárpátaljai magyar településeinek és magyar irodalmi-történelmi 

emlékeinek, idegenforgalmi nevezetességeinek meglátogatása. Ismerkedés a magyar nyelvű 

lakossággal, életmódbeli körülményeivel,szokásaival, történelmi helyzetükkel. A Vereckei hágó 

nemzeti jelentőségének megismerése,  emlékezés a honfoglaló őseinkre. A résztvevők kegyeletükkel 

adóznak a Malenkij robot áldozatinak, és felkeresik a Rákóczi emlékhelyeket, történelmi várakat 

(Munkács, Beregszentmiklós ,Szerednye,Ungvár). 41 fő - 4 nap

Balmazújvárosi Balmazújváros

Balmazújvárosi 

Általános Iskola

HC0103

Határtalanul
HAT-18-01-

0319
Románia

Középkori séta Felvidéken 

nagyjaink nyomában
               2 399 040    

2018.06.16-

2019.06.15.

Az intézmény programját "Korstílusok és forradalmárok a Felvidéken" témakör köré építette fel. A 

kirándulás folyamán igyekeztek a régió turisztikai látványosságai közül azokat beépíteni a 

programukba, melyek kapcsolódnak a résztvevők tanulmányaihoz. Fontos volt hogy a diákok 

találkozzanak a határainkon kívül élő gyerekekkel is, ezáltal kapcsolatokat építhessenek ki a határon 

túli magyar gyerekekkel. 40 fő - 4 nap

Balmazújvárosi Balmazújváros

Balmazújvárosi 

Általános Iskola

HC0103

Határtalanul
HAT-18-01-

0320
Románia

Kincskeresés Erdélyben a 

Bocskaisokkal
               2 333 360    

2018.06.16-

2019.06.15.

A projekt előkészítői a kirándulást igyekeztünk úgy megtervezni, hogy diákjaik minél többet 

megismerjenek az erdélyi táj szépségeiből, történelmi és irodalmi vonatkozásaikból, amik az iskolai 

tananyag részét is képzik. Ehhez különböző játékokat és feladatokat dolgoztak ki. Mindezen túl nagy 

hangsúlyt fektettek arra is, hogy a fiatalok többször találkozzanak határon túli magyar gyerekekkel, 

megismerkedjenek szokásaikkal és életkörülményeikkel. 40 fő - 4 nap

Balmazújvárosi Balmazújváros

Balmazújvárosi 

Általános Iskola

HC0103

Nemzeti 

Tehetség 

Program

NTP-MTTD-17-

0106

Zöld utat a megújuló 

energiának
               1 300 000    

2017.07.01-

2018.06.30

A program megvalósításában az intézmény 14 tehetséges 7. és 8. osztályos tanulója vett részt a 

megújuló energiaforrások felhasználása témában, bővítve az ezzel kapcsolatos matematikai, 

természettudományos ismeretiket. A projekt elemeként az érintett diákok 2 napos tanulmányi úton 

vettek részt (esztergomi Duna Múzeum, budapesti Csodák Palotája). A támogatási összegből 

eszközbeszerzés is megvalósult.

Balmazújvárosi Balmazújváros

Balmazújvárosi 

Általános Iskola

HC0103

Nemzeti 

Tehetség 

Program

NTP-MTTD-18-

0097

A technika fejlődése a 

barlanglakásoktól az okos 

otthonokig

               1 500 000    
2018.07.01-

2019.06.30

A program megvalósításában résztvevő 16 tehetséges tanuló a technika fejlődése az őskortól 

napjainkig témában, tanítási órán kívül bővíti az ezzel kapcsolatos matematikai, természettudományos 

ismereteit. A kutató, tapasztalatszerző, kísérletező, modellező tevékenységek során nemcsak 

természettudományos, hanem technikai valamint digitális, anyanyelvi, szociális, esztétikai és egyéb 

kompetenciájuk is fejlődik. Hallanak híres feltalálókról, kutatókról. Internetes keresést végeznek,

prezentációkat, tablókat készítenek, maketteket, legókat állítanak össze. Látogatást tesznek az AGORA 

élményközpontba és a Csodák Palotájába, de megtekintik a szentendrei skanzent is.
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Balmazújvárosi Balmazújváros

Balmazújvárosi 

Általános Iskola

HC0103

Emberi 

Erőforrások 

Minisztériuma

Hangszercsere 

Program
Elektormos zongora beszerzés                   350 000    

A fiatalok zenei nevelésének az eddigieknél is nagyobb támogatása céljából a köznevelési 

intézmények számára az Emberi Erőforrások Minisztériuma elindított egy olyan hagszerfejlesztési 

programot, melynek során az iskolák állami támogatás segítségével lehetőséget kapnak megfelelő 

hangszerek beszerzésére. Elektromos zongora beszerzése: 349 500 Ft.

Balmazújvárosi Balmazújváros

Balmazújvárosi 

Általános Iskola

HC0103

Klebelsberg 

Központ

KK-BalmÁI-

Matematika

Matematika a 

mindennapokban - felső 

tagozat

               1 000 000    2018.12.31-ig

A Kalmár Zoltán Tagintézmény pályázata. A program heti rendszerességgel tartott szakköri 

foglalkozásokból és kirándulásokból áll. A foglalkozások a szakköri munkák kiállításával és az Utazó 

Planetárium megtekintésével zárul. A résztvevők kirándulást tesznek Debrecenbe  az Agora 

tudományos látogatóközpontba illetve Budapestre a Csodák palotájába és  a Természettudományi 

Múzeumba. Jelentősebb beszerzések, belépőjegyek 112 200 Ft, Utazási költségek 260 000 Ft, utazó 

planetárium 170 000 Ft, eszközbeszerzések 457 800 Ft.

Balmazújvárosi Balmazújváros

Balmazújvárosi 

Általános Iskola

HC0103

Klebelsberg 

Központ

KK-BalmÁI-

Sport
Sportágválasztó                1 700 000    2018.12.31-ig

A Kalmár Zoltán Tagintézmény pályázata. A pályázatban a résztvevők minél több sportággal 

megismerkedhetnek, hogy mindenki megtalálja a számára leginkább testhezálló sportot (kézilabda, 

labdarúgás, kerékpározás,  aerobic, karate, kick-box, úszás, atlétika, túrázás stb. ). Cél, a heti 

rendszerességű mozgás. A résztvevők a sportágak jeles képviselőivel találkozhatnak és a kiemelkedő 

képességűeket egyesületekbe irányítanák. Jelentősebb beszerzés 400 db Sportágválasztó 2018 

feliratos póló 700 000 Ft, étkezés és ital költségek 300 000 Ft, sporteszközök, egyéb kellékek 498 400 

Ft.

Balmazújvárosi Balmazújváros

Balmazújvárosi 

Általános Iskola

HC0103

Iskolatej

Balmazújváros, Dózsa György u. 17-23.

Balmazújváros, Móricz Zs. U. 1-3.

Balmazújváros, Hortobágyi út 12.

A nevelési-oktatási intézményeknek kiemelten fontos szerepük van abban, hogy a gyermekek 

hozzájuthassanak a fejlődésükhöz szükséges ásványi anyagokhoz és vitaminokhoz. Magyarországon 

2004 óta működik az Európai Unió és a Magyar Állam által finanszírozott iskolatej program, melynek 

célja egyrészt, hogy eljuttassa a tejtermékeket a gyerekekhez annak minden, az egészségre és a 

fejlődésre gyakorolt pozitív hatásával együtt másrészt, hogy népszerűsítse a tejtermékek fogyasztását 

a gyermekek körében, ezzel is hozzájárulva az egészséges táplálkozási szokások kialakulásához.

Balmazújvárosi Balmazújváros

Balmazújvárosi 

Általános Iskola

HC0103

Iskolagyümölcs

A nevelési-oktatási intézményeknek kiemelten fontos szerepük van abban, hogy a gyermekek 

hozzájuthassanak a fejlődésükhöz szükséges ásványi anyagokhoz és vitaminokhoz. Magyarországon 

2010 óta működik az Európai Unió és a Magyar Állam által finanszírozott iskolagyümölcs- és 

iskolazöldség-program, melynek célja a hazai gyümölcs- és zöldségfogyasztás növelésének 

elősegítése és az ifjúság táplálkozási szokásainak javítása érdekében a köznevelési intézményekben 

tanuló gyermekek friss zöldséggel, gyümölccsel vagy 100%-os zöldség- és gyümölcslével történő 

ellátása, a tanulók gyümölcs és zöldségfogyasztással, az egészséges étkezéssel kapcsolatos 

ismereteinek kiszélesítése, elmélyítése.

Balmazújvárosi Balmazújváros

Balmazújvárosi 

Alapfokú 

Művészeti Iskola

HC0201

Emberi 

Erőforrások 

Minisztériuma

Hangszercsere 

Program

Pianínó beszerzés, 

eszközbeszerzés, javítás
               6 315 600    

A fiatalok zenei nevelésének az eddigieknél is nagyobb támogatása céljából a köznevelési 

intézmények számára az Emberi Erőforrások Minisztériuma elindított egy olyan hagszerfejlesztési 

programot, melynek során az iskolák állami támogatás segítségével lehetőséget kapnak megfelelő 

hangszerek beszerzésére, és meglévő hangszereinek javítására, felújítására.

Hangszer beszerzés: 5 656 136 Ft,  hangszer javítás: 655 422 Ft.

Balmazújvárosi Tiszacsege

Tiszacsegei Fekete 

István Általános 

Iskola

HC0401

Európai Uniós 

pályázat

EFOP-3.3.5-17-

2017-00049

Hortobágy, József A. u. 1/a

Balmazújváros, Dózsa György u. 17.

Bocskaikert, Baross Gábor u. 19.

Görbeháza, Széchenyi u. 9.

Hajdúböszrömény, Erdély u. 37.

Hajdúböszrömény, Árpád u. 22.

Hajdúböszrömény, Bocskai István tér 11.

Hajdúböszrömény, Bocskai István tér 12.

Hajdúböszrömény (Bodaszőlő), Vákáncsos u. 43.

Hajdúböszrömény, Tizenhárom vértanú u. 1.

Hajdúdorog, Tokaji út 5.

Hajdúhadház, Bocskai tér 10.

Polgár, Zólyom u. 14.

Tiszacsege, Fő u. 95.

Újszentmargita, Hunyadi u. 5.

Újtikos, Széchenyi tér 2.

Korszerű pedagógiai módszerek 

alkalmazását segítő nyári 

programok megvalósítása a 

Hortobágyi Petőfi Sándor 

Általános Iskola és 

Kollégiumban

           129 776 583    
2018.03.01-

2019.08.31

A Hortobágyi Petőfi Sándor Általános Iskola és Kollégium pályázata A projekt célja az egész életen át 

tartó tanulás megalapozása, a köznevelés minőségi fejlesztése kísérleti módszerek megvalósításával. 

A hangsúly a közösségi élménnyé formáláson van. A tanulók tudása, készségeinek és képességeinek 

fejlesztése áll a középpontban. További cél a tanulás belső motivációjának fejlesztése. Kísérleti 

bentlakásos programok és kísérleti napközis táborok valósulhatnak meg. Az EFOP-3.2.15-VEKOP-17 

kiemelt projekt kedvezményezettjével együttműködési megállapodás, továbbá: részvétel a 

pedagógusok számára szervezett képzéseken, szakmai fórumokon, témamodulok használata, 

módszertani segédanyagok használata.

Balmazújvárosi Tiszacsege

Tiszacsegei Fekete 

István Általános 

Iskola

HC0401

Európai Uniós 

pályázat

EFOP-4.1.2-17-

2017-00098
Tiszacsege, Fő u. 95.

Tiszacsegei Fekete István 

Általános Iskola 

infrastrukturális fejlesztése

           735 979 797    
2017.09.01-

2020.08.31

A projekt eredményeként önálló épületként felépítésre kerül egy „A” tipusú tornatermi épület. A 

bővítéssel érintett meglévő oktatási épület homlokzati hőszigetelést kap, illetve a homlokzati elavult 

nyílászárók kicserélésre kerülnek. A épület két szintjén történő bővítése által kialakításra kerül 4 új 

tanterem, 2 új vizesblokk, illetve 2 új akadálymentes mosdó. Felújítási munkálatok folynak majd a "B" 

és "Műhelyépület"-ben. Az intézmény udvara is megújul, új kerítés, térburkolat, rekortán futópálya 

építésével. A pályázat része eszközök beszerzése is, melyek között szerepelnek bútorok, szemléltető 

eszközök, sportszerek. Építéshez kapcsolódó költségek: 595 511 696 Ft, eszközbeszerzés költsége: 45 

745 912 Ft.

Balmazújvárosi Tiszacsege

Tiszacsegei Fekete 

István Általános 

Iskola

HC0401

Emberi 

Erőforrások 

Minisztériuma

Hangszercsere 

Program
Elektormos zongora beszerzés                   350 000    

A fiatalok zenei nevelésének az eddigieknél is nagyobb támogatása céljából a köznevelési 

intézmények számára az Emberi Erőforrások Minisztériuma elindított egy olyan hagszerfejlesztési 

programot, melynek során az iskolák állami támogatás segítségével lehetőséget kapnak megfelelő 

hangszerek beszerzésére. Elektromos zongora beszerzése: 349 800 Ft.

Balmazújvárosi Tiszacsege

Tiszacsegei Fekete 

István Általános 

Iskola

HC0401

Iskolatej Tiszacsege, Fő u. 95.

A nevelési-oktatási intézményeknek kiemelten fontos szerepük van abban, hogy a gyermekek 

hozzájuthassanak a fejlődésükhöz szükséges ásványi anyagokhoz és vitaminokhoz. Magyarországon 

2004 óta működik az Európai Unió és a Magyar Állam által finanszírozott iskolatej program, melynek 

célja egyrészt, hogy eljuttassa a tejtermékeket a gyerekekhez annak minden, az egészségre és a 

fejlődésre gyakorolt pozitív hatásával együtt másrészt, hogy népszerűsítse a tejtermékek fogyasztását 

a gyermekek körében, ezzel is hozzájárulva az egészséges táplálkozási szokások kialakulásához.  
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Balmazújvárosi Tiszacsege

Tiszacsegei Fekete 

István Általános 

Iskola

HC0401

Iskolagyümölcs

A nevelési-oktatási intézményeknek kiemelten fontos szerepük van abban, hogy a gyermekek 

hozzájuthassanak a fejlődésükhöz szükséges ásványi anyagokhoz és vitaminokhoz. Magyarországon 

2010 óta működik az Európai Unió és a Magyar Állam által finanszírozott iskolagyümölcs- és 

iskolazöldség-program, melynek célja a hazai gyümölcs- és zöldségfogyasztás növelésének 

elősegítése és az ifjúság táplálkozási szokásainak javítása érdekében a köznevelési intézményekben 

tanuló gyermekek friss zöldséggel, gyümölccsel vagy 100%-os zöldség- és gyümölcslével történő 

ellátása, a tanulók gyümölcs és zöldségfogyasztással, az egészséges étkezéssel kapcsolatos 

ismereteinek kiszélesítése, elmélyítése.

Balmazújvárosi Újszentmargita

Újszentmargitai 

Hunyadi Mátyás 

Általános Iskola

HC0301

Európai Uniós 

pályázat

EFOP-3.3.5-17-

2017-00049

Hortobágy, József A. u. 1/a

Balmazújváros, Dózsa György u. 17.

Bocskaikert, Baross Gábor u. 19.

Görbeháza, Széchenyi u. 9.

Hajdúböszörmény, Erdély u. 37.

Hajdúböszörmény, Árpád u. 22.

Hajdúböszörmény, Bocskai István tér 11.

Hajdúböszörmény, Bocskai István tér 12.

Hajdúböszörmény (Bodaszőlő), Vákáncsos u. 43.

Hajdúböszörmény, Tizenhárom vértanú u. 1.

Hajdúdorog, Tokaji út 5.

Hajdúhadház, Bocskai tér 10.

Polgár, Zólyom u. 14.

Tiszacsege, Fő u. 95.

Újszentmargita, Hunyadi u. 5.

Újtikos, Széchenyi tér 2.

Korszerű pedagógiai módszerek 

alkalmazását segítő nyári 

programok megvalósítása a 

Hortobágyi Petőfi Sándor 

Általános Iskola és 

Kollégiumban

           129 776 583    
2018.03.01-

2019.08.31

A Hortobágyi Petőfi Sándor Általános Iskola és Kollégium pályázata A projekt célja az egész életen át 

tartó tanulás megalapozása, a köznevelés minőségi fejlesztése kísérleti módszerek megvalósításával. 

A hangsúly a közösségi élménnyé formáláson van. A tanulók tudása, készségeinek és képességeinek 

fejlesztése áll a középpontban. További cél a tanulás belső motivációjának fejlesztése. Kísérleti 

bentlakásos programok és kísérleti napközis táborok valósulhatnak meg. Az EFOP-3.2.15-VEKOP-17 

kiemelt projekt kedvezményezettjével együttműködési megállapodás, továbbá: részvétel a 

pedagógusok számára szervezett képzéseken, szakmai fórumokon, témamodulok használata, 

módszertani segédanyagok használata.

Balmazújvárosi Újszentmargita

Újszentmargitai 

Hunyadi Mátyás 

Általános Iskola

HC0301

Európai Uniós 

pályázat

EFOP-1.3.9-17-

2017-00108
Újszentmargita, Hunyadi u. 5.

Együtt egymásért 

Újszentmargitán
             29 000 000    

2017.09.01-

2019.09.30

Tartaléklistára helyezve

A pályázat keretén belül az alábbi tevékenységek valósulnának meg:

1. művészeti ágakhoz köthető foglalkozások megtartása, csoportok működtetése (zeneművészeti, 

színházművészeti, képzőművészeti tevékenységek, filmklub)

2. sporttevékenységek (pl. csapatversenyek, stb.) előkészítése és megvalósítása

3. hagyományőrző tevékenységek (pl. szüreti farsangi programok, település jeles napjai, néptánc 

csoport) előkészítése és megvalósítása

4. egyéb, az iskola pedagógiai programjához kötődő kulturális tevékenységek közös előkészítése (pl. 

nemzeti ünnepekhez kapcsolódó programok)

6. egészséges életmódra neveléshez köthető tevékenységek előkészítése és megvalósítása (pl. 

főzőklub, egészségügyi alapismeretek)

8. természetismerethez, környezeti felelősségvállalás elmélyítéséhez köthető tevékenységek 

előkészítése és megvalósítása (pl. természetjárás, faültetés, közösségi kert)

A köznevelési intézmény infrastruktúrájának fejlesztése a közös együttműködések és programok 

befogadása érdekében - a tervezett programokhoz szükséges eszközök beszerzése - a speciális, 

kizárólag a programokhoz kapcsolódó infrastrukturális fejlesztés.

A bevont tanulók 150 fő közül 98 fő hátrányos helyzetű.

Balmazújvárosi Újszentmargita

Újszentmargitai 

Hunyadi Mátyás 

Általános Iskola

HC0301

Emberi 

Erőforrások 

Minisztériuma

Hangszercsere 

Program
Elektormos zongora beszerzés                   350 000    

A fiatalok zenei nevelésének az eddigieknél is nagyobb támogatása céljából a köznevelési 

intézmények számára az Emberi Erőforrások Minisztériuma elindított egy olyan hagszerfejlesztési 

programot, melynek során az iskolák állami támogatás segítségével lehetőséget kapnak megfelelő 

hangszerek beszerzésére. Elektromos zongora beszerzése: 349 500 Ft.

Balmazújvárosi Újszentmargita

Újszentmargitai 

Hunyadi Mátyás 

Általános Iskola

HC0301

Iskolatej Újszentmargita, Hunyadi u. 5.

A nevelési-oktatási intézményeknek kiemelten fontos szerepük van abban, hogy a gyermekek 

hozzájuthassanak a fejlődésükhöz szükséges ásványi anyagokhoz és vitaminokhoz. Magyarországon 

2004 óta működik az Európai Unió és a Magyar Állam által finanszírozott iskolatej program, melynek 

célja egyrészt, hogy eljuttassa a tejtermékeket a gyerekekhez annak minden, az egészségre és a 

fejlődésre gyakorolt pozitív hatásával együtt másrészt, hogy népszerűsítse a tejtermékek fogyasztását 

a gyermekek körében, ezzel is hozzájárulva az egészséges táplálkozási szokások kialakulásához.

Balmazújvárosi Újszentmargita

Újszentmargitai 

Hunyadi Mátyás 

Általános Iskola

HC0301

Iskolagyümölcs

A nevelési-oktatási intézményeknek kiemelten fontos szerepük van abban, hogy a gyermekek 

hozzájuthassanak a fejlődésükhöz szükséges ásványi anyagokhoz és vitaminokhoz. Magyarországon 

2010 óta működik az Európai Unió és a Magyar Állam által finanszírozott iskolagyümölcs- és 

iskolazöldség-program, melynek célja a hazai gyümölcs- és zöldségfogyasztás növelésének 

elősegítése és az ifjúság táplálkozási szokásainak javítása érdekében a köznevelési intézményekben 

tanuló gyermekek friss zöldséggel, gyümölccsel vagy 100%-os zöldség- és gyümölcslével történő 

ellátása, a tanulók gyümölcs és zöldségfogyasztással, az egészséges étkezéssel kapcsolatos 

ismereteinek kiszélesítése, elmélyítése.

Hajdúböszörményi Hajdúböszörmény

Hajdúböszörményi 

Bocskai István 

Gimnázium

HC1401

Európai Uniós 

pályázat

EFOP-3.2.3-17-

2017-00032

Hajdúböszörmény, Árpád utca 22.

Hajdúböszörmény, Bocskai István tér 11.

Hajdúböszörmény, Bocskai István tér 12.

Hajdúböszörmény, Tizenhárom vértanu u. 1.

Digitális környezet fejlesztése 

a Hajdúböszörményi 

Tankerületi Központ négy 

iskolájában 

           110 000 000    
2018.02.01-

2022.01.31.

4 helyi iskola közösen, szoros együttműködés keretében kidolgozza a XXI. Sz. kihívásainak megfelelő 

digitális oktatás pedagógiai támogató környezetet, melyben támaszkodnak a Bocskai István 

Gimnázium általi tapasztalatokra. Ezt a tapasztalatot, tudást szeretnék felhasználni, bővíteni , átadni e 

program keretében. Így a program céljai elsősorban a problémamegoldó gondolkodás, a kreativitást 

fejlesztése.  ( a robotika tehetséggondozó műhely keretében, melyet kiegészítenek a DPMK által 

ajánlott programmal).  A másik terület a matematikai kompetencia fejlesztése, melyre a Geomatech 

kidolgozott anyagait fogják használni. A szövegértés fejlesztése  is a program célja, a Lego StoryStarter 

csomagokkal ill. saját módszerek alkalmazásával.

Hajdúböszörményi Hajdúböszörmény

Hajdúböszörményi 

Bocskai István 

Gimnázium

HC1401

Európai Uniós 

pályázat

EFOP-4.1.3-17-

2017-00250
Hajdúböszörmény, Bocskai tér 12.

A Hajdúböszörményi Bocskai 

István Gimnázium tanulást 

segítő infrastrukturális 

fejlesztése

             47 162 597    
2018.02.01-

2018.10.31

A pályázat eredményeként a fűtésrendszer komplett felújítása valósul meg kazáncserével és új szerelt 

kéménnyel. A projekt része eszközbeszerzés is, különböző a tantermek berendezési tárgyai kerülnek 

beszerzésre. Építéshez kapcsolódó költségek: 39 320 547 Ft, eszközbeszerzés költsége: 2 330 426 Ft.  
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Hajdúböszörményi Hajdúböszörmény

Hajdúböszörményi 

Bocskai István 

Gimnázium

HC1401

Európai Uniós 

pályázat

EFOP-3.3.5-17-

2017-00049

Hortobágy, József A. u. 1/a

Balmazújváros, Dózsa György u. 17.

Bocskaikert, Baross Gábor u. 19.

Görbeháza, Széchenyi u. 9.

Hajdúböszörmény, Erdély u. 37.

Hajdúböszörmény, Árpád u. 22.

Hajdúböszörmény, Bocskai István tér 11.

Hajdúböszörmény, Bocskai István tér 12.

Hajdúböszörmény (Bodaszőlő), Vákáncsos u. 43.

Hajdúböszörmény, Tizenhárom vértanú u. 1.

Hajdúdorog, Tokaji út 5.

Hajdúhadház, Bocskai tér 10.

Polgár, Zólyom u. 14.

Tiszacsege, Fő u. 95.

Újszentmargita, Hunyadi u. 5.

Újtikos, Széchenyi tér 2.

Korszerű pedagógiai módszerek 

alkalmazását segítő nyári 

programok megvalósítása a 

Hortobágyi Petőfi Sándor 

Általános Iskola és 

Kollégiumban

           129 776 583    
2018.03.01-

2019.08.31

A Hortobágyi Petőfi Sándor Általános Iskola és Kollégium pályázata A projekt célja az egész életen át 

tartó tanulás megalapozása, a köznevelés minőségi fejlesztése kísérleti módszerek megvalósításával. 

A hangsúly a közösségi élménnyé formáláson van. A tanulók tudása, készségeinek és képességeinek 

fejlesztése áll a középpontban. További cél a tanulás belső motivációjának fejlesztése. Kísérleti 

bentlakásos programok és kísérleti napközis táborok valósulhatnak meg. Az EFOP-3.2.15-VEKOP-17 

kiemelt projekt kedvezményezettjével együttműködési megállapodás, továbbá: részvétel a 

pedagógusok számára szervezett képzéseken, szakmai fórumokon, témamodulok használata, 

módszertani segédanyagok használata.

Hajdúböszörményi Hajdúböszörmény

Hajdúböszörményi 

Bocskai István 

Gimnázium

HC1401

Európai Uniós 

pályázat

EFOP-3.1.4-15-

2015-00001 és

VEKOP-7.3.1-17-

2017-00001 

Ösztöndíj és mentorálási 

támogatás hátrányos helyzetű 

tanulóknak - Útravaló 

ösztöndíjprogram

2017/2018. tanév - 5 fő

Hajdúböszörményi Hajdúböszörmény

Hajdúböszörményi 

Bocskai István 

Gimnázium

HC1401

Európai Uniós 

pályázat

KEHOP-5.2.11-

16-2017-00204

Hajdúböszörmény, Bocskai István tér 11.

Hajdúböszörmény, Bocskai István tér 12.

Hajdúböszörmény, Erdély u. 37.

Bocskaikert, Baross Gábor u. 19.

Balmazújváros, Móricz Zsigmond u. 1-3.

Balmazújváros, Hortobágyi út 12.

Polgár, Zólyom u. 14.

Hajdúböszörmény, Radnóti u. 5.

Hajdúböszörmény, Tizenhárom vértanú u. 1.

Fotovoltaikus rendszerek 

telepítése a hajdúböszörményi 

tankerület épületein

           250 000 000    
2018.03.01-

2018.11.30

A Tankerület 9 intézményében fotovoltaikus rendszer kerül kiépítésre. A projekt keretében 422 kWp 

össz napelem panel kerül telepítésre, melyek össz energiahozama: 435840 kWh/év. Ennek 

eredményként prognosztizált éves energiamegtakarítás 17.250.672 Ft.

Hajdúböszörményi Hajdúböszörmény

Hajdúböszörményi 

Bocskai István 

Gimnázium

HC1401

Határtalanul
HAT-17-01-

2017-00860
Románia

Várkastélyok a Kárpátokban-

lovagkirándulás Erdélyben
               1 867 000    

2017.06.16-

2018.06.15

A projekt célja erdélyi várak és kastélyok látogatása volt, melynek során a diákok megismerhették a 

legendák és a középkori magyar történelem erdélyi helyszíneit. Arany János emlékév kapcsán 

Nagyszalontára is ellátogattak. 32 fő - 4 nap

Hajdúböszörményi Hajdúböszörmény

Hajdúböszörményi 

Bocskai István 

Gimnázium

HC1401

Határtalanul
HAT-18-01-

1008
Románia

"Egy lángot adok, ápold, add 

tovább!" - A Hajdúság erdélyi 

kötelékei

               1 800 000    
2018.06.16-

2019.06.15.

A projekt előkészítőinak célja az volt, hogy az Erdélyben található, a Hajdúsághoz kötődő személyeket 

(Arany János, Vasvári Pál, Bocskai István), helyszíneket (Nagyszalonta, Körösfő, Kolozsvár, Csík és 

Gyergyó vidéke) megismertessék diákjaikkal, ezeket a témaköröket a történelem és erkölcstan 

tantárgy tudásanyagával kapcsolják össze. A tanulók ismeretket szereznek Erdély történelmének, a 

Hajdúság erdélyi gyökereinek és az erdélyiek jelen életének vonatkozásában. 30 fő - 5 nap

Hajdúböszörményi Hajdúböszörmény

Hajdúböszörményi 

Bocskai István 

Gimnázium

HC1401

Emberi 

Erőforrások 

Minisztériuma

Hangszercsere 

Program
Elektormos zongora beszerzés                   175 000    

A fiatalok zenei nevelésének az eddigieknél is nagyobb támogatása céljából a köznevelési 

intézmények számára az Emberi Erőforrások Minisztériuma elindított egy olyan hagszerfejlesztési 

programot, melynek során az iskolák állami támogatás segítségével lehetőséget kapnak megfelelő 

hangszerek beszerzésére. Elektromos zongora beszerzés 349 950 Ft értékben, melyből 175 000 Ft kerül 

elszámolásra a pályázati forrásból.

Hajdúböszörményi Hajdúböszörmény

Hajdúböszörményi 

Bocskai István 

Gimnázium

HC1401

Klebelsberg 

Központ

KK-HbBIG-

Történetm

Történetmesélés képekben 

régen és most
               1 600 000    2018.12.31-ig

A projekt középpontjában kreatív vizuális történetmesélői technikák állnak a mozi korát megelőző 

optikai játékoktól, a digitális képrögzítésig. Egyéni és csoportos munkaformában tervezik meg, készítik 

el és mutatják be a tanulók a zootróp szalagokat, thaumatróp korongokat, a fotósorozatokat és 

kisfilmeket. Mindezt mozis emléktárgyakkal, kiállítóhellyel berendezett, motiváló tanulói környezetben, 

egy médiaoktatást segítő Mozi(tan)teremben.

Jelentősebb beszerzések: fényzáró függöny  120 000 Ft, terembútorok 300 000 Ft, antik 

fényképezőgépek 300 000 Ft, antik moziszék 200 000 Ft, pre cinema optikai eszközök kb. 400 000 Ft

Hajdúböszörményi Hajdúböszörmény

Hajdúböszörményi 

Bocskai István 

Általános Iskola

HC1301

Európai Uniós 

pályázat

EFOP-3.3.5-17-

2017-00049

Hortobágy, József A. u. 1/a

Balmazújváros, Dózsa György u. 17.

Bocskaikert, Baross Gábor u. 19.

Görbeháza, Széchenyi u. 9.

Hajdúböszörmény, Erdély u. 37.

Hajdúböszörmény, Árpád u. 22.

Hajdúböszörmény, Bocskai István tér 11.

Hajdúböszörmény, Bocskai István tér 12.

Hajdúböszörmény (Bodaszőlő), Vákáncsos u. 43.

Hajdúböszörmény, Tizenhárom vértanú u. 1.

Hajdúdorog, Tokaji út 5.

Hajdúhadház, Bocskai tér 10.

Polgár, Zólyom u. 14.

Tiszacsege, Fő u. 95.

Újszentmargita, Hunyadi u. 5.

Újtikos, Széchenyi tér 2.

Korszerű pedagógiai módszerek 

alkalmazását segítő nyári 

programok megvalósítása a 

Hortobágyi Petőfi Sándor 

Általános Iskola és 

Kollégiumban

           129 776 583    
2018.03.01-

2019.08.31

A Hortobágyi Petőfi Sándor Általános Iskola és Kollégium pályázata A projekt célja az egész életen át 

tartó tanulás megalapozása, a köznevelés minőségi fejlesztése kísérleti módszerek megvalósításával. 

A hangsúly a közösségi élménnyé formáláson van. A tanulók tudása, készségeinek és képességeinek 

fejlesztése áll a középpontban. További cél a tanulás belső motivációjának fejlesztése. Kísérleti 

bentlakásos programok és kísérleti napközis táborok valósulhatnak meg. Az EFOP-3.2.15-VEKOP-17 

kiemelt projekt kedvezményezettjével együttműködési megállapodás, továbbá: részvétel a 

pedagógusok számára szervezett képzéseken, szakmai fórumokon, témamodulok használata, 

módszertani segédanyagok használata.

Hajdúböszörményi Hajdúböszörmény

Hajdúböszörményi 

Bocskai István 

Általános Iskola

HC1301

Európai Uniós 

pályázat

EFOP-4.1.3-17-

2017-00238
Hajdúböszörmény, Bocskai tér 11.

A Hajdúböszörményi Bocskai 

István Általános Iskola tanulást 

segítő infrastrukturális 

fejlesztése.

             83 000 000    
2017.09.01-

2018.10.31

A páláyzat eredményeként a Hajdúböszörmény, Bocskai István tér 11. szám alatt lévő feladatellátási 

helyen nyílászáróinak cseréjével tantermek felújítása történik. A projekt része eszközök beszerzése, 

mely elsősorban a tantermek, természettudományos labor berendezési tárgyait tartalmazza. Építéshez 

kapcsolódó költségek: 68 270 463 Ft, eszközbeszerzés költsége: 4 769 537 Ft.  
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Hajdúböszörményi Hajdúböszörmény

Hajdúböszörményi 

Bocskai István 

Általános Iskola

HC1301

Európai Uniós 

pályázat

EFOP-3.2.3-17-

2017-00032

Hajdúböszörmény, Árpád utca 22.

Hajdúböszörmény, Bocskai István tér 11.

Hajdúböszörmény, Bocskai István tér 12.

Hajdúböszörmény, Tizenhárom vértanu u. 1.

Digitális környezet fejlesztése 

a Hajdúböszörményi 

Tankerületi Központ négy 

iskolájában 

           110 000 000    
2018.02.01-

2022.01.31.

4 helyi iskola közösen, szoros együttműködés keretében kidolgozza a XXI. Sz. kihívásainak megfelelő 

digitális oktatás pedagógiai támogató környezetet, melyben támaszkodnak a Bocskai István 

Gimnázium általi tapasztalatokra. Ezt a tapasztalatot, tudást szeretnék felhasználni, bővíteni , átadni e 

program keretében. Így a program céljai elsősorban a problémamegoldó gondolkodás, a kreativitást 

fejlesztése.  ( a robotika tehetséggondozó műhely keretében, melyet kiegészítenek a DPMK által 

ajánlott programmal).  A másik terület a matematikai kompetencia fejlesztése, melyre a Geomatech 

kidolgozott anyagait fogják használni. A szövegértés fejlesztése  is a program célja, a Lego StoryStarter 

csomagokkal ill. saját módszerek alkalmazásával.

Hajdúböszörményi Hajdúböszörmény

Hajdúböszörményi 

Bocskai István 

Általános Iskola

HC1301

Európai Uniós 

pályázat

KEHOP-5.2.11-

16-2017-00204

Hajdúböszörmény, Bocskai István tér 11.

Hajdúböszörmény, Bocskai István tér 12.

Hajdúböszörmény, Erdély u. 37.

Bocskaikert, Baross Gábor u. 19.

Balmazújváros, Móricz Zsigmond u. 1-3.

Balmazújváros, Hortobágyi út 12.

Polgár, Zólyom u. 14.

Hajdúböszörmény, Radnóti u. 5.

Hajdúböszörmény, Tizenhárom vértanú u. 1.

Fotovoltaikus rendszerek 

telepítése a hajdúböszörményi 

tankerület épületein

           250 000 000    
2018.03.01-

2018.11.30

A Tankerület 9 intézményében fotovoltaikus rendszer kerül kiépítésre. A projekt keretében 422 kWp 

össz napelem panel kerül telepítésre, melyek össz energiahozama: 435840 kWh/év. Ennek 

eredményként prognosztizált éves energiamegtakarítás 17.250.672 Ft.

Hajdúböszörményi Hajdúböszörmény

Hajdúböszörményi 

Bocskai István 

Általános Iskola

HC1301

Határtalanul
HAT-17-01-

2017-00230
Románia Legendák útján Erdélyben                2 986 300    

2017.06.16-

2018.06.15

Az intézmény taulói a kirándulás során páratlanul gazdag legendáriuma nyomán ismerhették meg 

Erdély, valamint azon belül is Székelyföld természeti és kulturális szépségeit. Az iskola hatodik 

évfolyamos diákjai bemutató előadáson megismerkedtek a Kárpát-medencei magyarság 

elhelyezkedésével, néprajzi jellegzetességeivel, a határon túli magyarság kulturális örökségével, 

kiváltképp az általuk meglátogatott területeket és helyszíneket. Foglalkoztak az erdélyi magyarság és 

azon belül is a székelyföldi magyarság aktuális helyzetével, a nyelvi állapottal, valamint a helyieket 

foglalkoztató legfőbb Kárpát-medencei problémákkal (demográfia, munkanélküliség, anyaországba, ill. 

külföldre történő vándorlás vagy helyben maradás, stb.) 50 fő - 5 nap

Hajdúböszörményi Hajdúböszörmény

Hajdúböszörményi 

Bocskai István 

Általános Iskola

HC1301

Határtalanul
HAT-18-01-

0432
Románia Ady és Arany nyomában                2 158 410    

2018.06.16-

2019.06.15.

A pályázat megvalósítása során Ady Endre és Arany János irodalmi örökségének nyomában járva 

ismerkednek meg a résztvevők Bihar, Kalotaszeg és az Érmellék kulturális és természeti kincseivel, 

épített örökségével és hagyományaival. A diákok kapcsolatot teremtenek az érintett tájegységek 

magyarságával, hogy erősítsék egymásban az együvé tartozás szellemét. 36 fő - 4 nap

Hajdúböszörményi Hajdúböszörmény

Hajdúböszörményi 

Bocskai István 

Általános Iskola

HC1301

Erzsébet 

élménytáborok

2018-ELM-01-

0636
Zánka

Élménytábor - I. Zánka - Irány a 

Balaton!

2018.06.17-

2018.06.22

Az Élménytábor keretében a gyerekek a Zánkai Erzsébet-táborban vehettek részt. Az elnevezés arra 

utal, hogy a szervezők szándéka szerint, ebben a táborban eltöltött 6 nap alatt minden eddiginél több 

élményt adó programmal és szolgáltatással találkozhatnak az ott vakációzó gyerekek. A programok a 

sport és egészséges életmód, a környezettudatosság, a hagyományőrzés és kézművesség, a tudomány, 

az önismeret és a  közösségépítés témájához kapcsolódnak. 

Hajdúböszörményi Hajdúböszörmény

Hajdúböszörményi 

Bocskai István 

Általános Iskola

HC1301

Erzsébet napközi 

táborok

2018-NKK-03-

0056

Napközi Erzsébet Tábor - III. 

turnus
                  684 000    

2018.07.02-

2018.07.06

A táborban 38 diák vett részt 4 pedagógus felügyeletével. A program keretében látogatást tettek 

Debrecenbe az Agóra Tudományos Központba, a Titanic játszóházba, 4D élménymoziba. A gyerekek 

részt vehettek múzeumpedagógiai foglalkozáson, kézműves bemutatón, jump edzésen és ugrálóvárat 

is kipróbálhatták. Tárgyi elemként kézműves eszközök, papírok, nyers kerámia ceruzatartók, labdák, 

tollaskészletek, habteniszek és tisztasági csomagok kerültek beszerzésre.

Hajdúböszörményi Hajdúböszörmény

Hajdúböszörményi 

Bocskai István 

Általános Iskola

HC1301

Erzsébet napközi 

táborok

2018-NKK-04-

0026

Napközi Erzsébet Tábor - IV. 

turnus
                  684 000    

2018.07.09-

2018.07.13

A táborban 38 diák vett részt 4 pedagógus felügyeletével. A program keretében látogatást tettek 

Nyíregyházára a Sósótói Állatkertbe és a Skanzenbe. A gyerekek részt vehettek múzeumpedagógiai 

foglalkozáson, kézműves bemutatón és ugrálóárat is kipróbáhatták. Tárgyi elemként kézműves 

eszközök, papírok, maroklabdák, társasjátékok, lufik, Pedignád készletek kerültek beszerzésre.

Hajdúböszörményi Hajdúböszörmény

Hajdúböszörményi 

Bocskai István 

Általános Iskola

HC1301

Iskolatej

Hajdúböszörmény, Bocskai István tér 11.

Hajdúböszörmény, Dobó I. u. 2.

Hajdúböszörmény, Káplár Miklós u. 5.

A nevelési-oktatási intézményeknek kiemelten fontos szerepük van abban, hogy a gyermekek 

hozzájuthassanak a fejlődésükhöz szükséges ásványi anyagokhoz és vitaminokhoz. Magyarországon 

2004 óta működik az Európai Unió és a Magyar Állam által finanszírozott iskolatej program, melynek 

célja egyrészt, hogy eljuttassa a tejtermékeket a gyerekekhez annak minden, az egészségre és a 

fejlődésre gyakorolt pozitív hatásával együtt másrészt, hogy népszerűsítse a tejtermékek fogyasztását 

a gyermekek körében, ezzel is hozzájárulva az egészséges táplálkozási szokások kialakulásához.

Hajdúböszörményi Hajdúböszörmény

Hajdúböszörményi 

Bocskai István 

Általános Iskola

HC1301

Iskolagyümölcs

A nevelési-oktatási intézményeknek kiemelten fontos szerepük van abban, hogy a gyermekek 

hozzájuthassanak a fejlődésükhöz szükséges ásványi anyagokhoz és vitaminokhoz. Magyarországon 

2010 óta működik az Európai Unió és a Magyar Állam által finanszírozott iskolagyümölcs- és 

iskolazöldség-program, melynek célja a hazai gyümölcs- és zöldségfogyasztás növelésének 

elősegítése és az ifjúság táplálkozási szokásainak javítása érdekében a köznevelési intézményekben 

tanuló gyermekek friss zöldséggel, gyümölccsel vagy 100%-os zöldség- és gyümölcslével történő 

ellátása, a tanulók gyümölcs és zöldségfogyasztással, az egészséges étkezéssel kapcsolatos 

ismereteinek kiszélesítése, elmélyítése.  
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Hajdúböszörményi Hajdúböszörmény

Hajdúböszörményi 

Eötvös József 

Magyar-Angol Két 

Tanítási Nyelvű 

Általános Iskola és 

Alapfokú 

Művészeti Iskola

HC1201

Európai Uniós 

pályázat

EFOP-3.3.5-17-

2017-00049

Hortobágy, József A. u. 1/a

Balmazújváros, Dózsa György u. 17.

Bocskaikert, Baross Gábor u. 19.

Görbeháza, Széchenyi u. 9.

Hajdúböszörmény, Erdély u. 37.

Hajdúböszörmény, Árpád u. 22.

Hajdúböszörmény, Bocskai István tér 11.

Hajdúböszörmény, Bocskai István tér 12.

Hajdúböszörmény (Bodaszőlő), Vákáncsos u. 43.

Hajdúböszörmény, Tizenhárom vértanú u. 1.

Hajdúdorog, Tokaji út 5.

Hajdúhadház, Bocskai tér 10.

Polgár, Zólyom u. 14.

Tiszacsege, Fő u. 95.

Újszentmargita, Hunyadi u. 5.

Újtikos, Széchenyi tér 2.

Korszerű pedagógiai módszerek 

alkalmazását segítő nyári 

programok megvalósítása a 

Hortobágyi Petőfi Sándor 

Általános Iskola és 

Kollégiumban

           129 776 583    
2018.03.01-

2019.08.31

A Hortobágyi Petőfi Sándor Általános Iskola és Kollégium pályázata A projekt célja az egész életen át 

tartó tanulás megalapozása, a köznevelés minőségi fejlesztése kísérleti módszerek megvalósításával. 

A hangsúly a közösségi élménnyé formáláson van. A tanulók tudása, készségeinek és képességeinek 

fejlesztése áll a középpontban. További cél a tanulás belső motivációjának fejlesztése. Kísérleti 

bentlakásos programok és kísérleti napközis táborok valósulhatnak meg. Az EFOP-3.2.15-VEKOP-17 

kiemelt projekt kedvezményezettjével együttműködési megállapodás, továbbá: részvétel a 

pedagógusok számára szervezett képzéseken, szakmai fórumokon, témamodulok használata, 

módszertani segédanyagok használata.

Hajdúböszörményi Hajdúböszörmény

Hajdúböszörményi 

Eötvös József 

Magyar-Angol Két 

Tanítási Nyelvű 

Általános Iskola és 

Alapfokú 

Művészeti Iskola

HC1201

Európai Uniós 

pályázat

EFOP-3.2.3-17-

2017-00032

Hajdúböszörmény, Árpád utca 22.

Hajdúböszörmény, Bocskai István tér 11.

Hajdúböszörmény, Bocskai István tér 12.

Hajdúböszörmény, Tizenhárom vértanu u. 1.

Digitális környezet fejlesztése 

a Hajdúböszörményi 

Tankerületi Központ négy 

iskolájában 

           110 000 000    
2018.02.01-

2022.01.31.

4 helyi iskola közösen, szoros együttműködés keretében kidolgozza a XXI. Sz. kihívásainak megfelelő 

digitális oktatás pedagógiai támogató környezetet, melyben támaszkodnak a Bocskai István 

Gimnázium általi tapasztalatokra. Ezt a tapasztalatot, tudást szeretnék felhasználni, bővíteni , átadni e 

program keretében. Így a program céljai elsősorban a problémamegoldó gondolkodás, a kreativitást 

fejlesztése.  ( a robotika tehetséggondozó műhely keretében, melyet kiegészítenek a DPMK által 

ajánlott programmal).  A másik terület a matematikai kompetencia fejlesztése, melyre a Geomatech 

kidolgozott anyagait fogják használni. A szövegértés fejlesztése  is a program célja, a Lego StoryStarter 

csomagokkal ill. saját módszerek alkalmazásával.

Hajdúböszörményi Hajdúböszörmény

Hajdúböszörményi 

Eötvös József 

Magyar-Angol Két 

Tanítási Nyelvű 

Általános Iskola és 

Alapfokú 

Művészeti Iskola

HC1201

Európai Uniós 

pályázat

EFOP-3.1.4-15-

2015-00001 és

VEKOP-7.3.1-17-

2017-00001 

Ösztöndíj és mentorálási 

támogatás hátrányos helyzetű 

tanulóknak - Útravaló 

ösztöndíjprogram

2017/2018. tanév - 1 fő

Hajdúböszörményi Hajdúböszörmény

Hajdúböszörményi 

Eötvös József 

Magyar-Angol Két 

Tanítási Nyelvű 

Általános Iskola és 

Alapfokú 

Művészeti Iskola

HC1201

Határtalanul
HAT-17-01-

2017-00848
Románia Észak-Erdély irodalmi kincsei                2 387 000    

2017.06.16-

2018.06.15

A tanulmányi kirándulás keretén belül a diákok meglátogatták az intézmény testvériskoláját - a Petőfi 

Sándor Általános Iskolát - Koltón, megismerkedtek Észak-Erdély nagyvárosaival (Nagyvárad, 

Nagykároly, Nagybánya) és ezek nevezetes épületeivel, felkutatták a térség magyar vonatkozású 

emlékeit. 47 fő - 3 nap

Hajdúböszörményi Hajdúböszörmény

Hajdúböszörményi 

Eötvös József 

Magyar-Angol Két 

Tanítási Nyelvű 

Általános Iskola és 

Alapfokú 

Művészeti Iskola

HC1201

Klebelsberg 

Központ

KK-HbEJ-

Képzőműv

Megyei Képzőművészeti 

Pályázat
                  500 000    2018.12.31-ig

A pályázat keretében 7. alkalommal hirdetik meg megyei képzőművészeti pályázatot. A cél, hogy a 

gyerekek kedvvel és örömmel fogalmazzák meg mondandóikat. Ebben a tanévben a Családok évéhez 

szeretnének kapcsolódni, így a téma a Család. Egymás munkáinak megtekintése új technikák, új 

szemléletmód kipróbálására ösztönözhet tanárt és diákot egyaránt. Jelentősebb beszerzések: állványok 

pótlása 175 000 Ft, alapanyag 150 000 Ft

Hajdúböszörményi Hajdúböszörmény

Hajdúböszörményi 

Eötvös József 

Magyar-Angol Két 

Tanítási Nyelvű 

Általános Iskola és 

Alapfokú 

Művészeti Iskola

HC1201

Klebelsberg 

Központ
KK-HbEJ-Britain

Focus on Britain angol 

országismereti verseny
                  400 000    2018.12.31-ig

A projket keretében a Focus on Britain elnevezésű városi angol országismereti versenyen 7. és 8. 

évfolyamos tanulók vesznek részt 4 fős csapatokban a helyi általános iskolákból valamint a 

gimnáziumból. A diákoknak a Nagy-Britanniához kapcsolódó - főként kulturális jellegű – ismereteikről 

kell számot adniuk. Jelentősebb beszerzés: 5 db mikrofon össz. 160 000 Ft

Hajdúböszörményi Hajdúböszörmény

Hajdúböszörményi 

Eötvös József 

Magyar-Angol Két 

Tanítási Nyelvű 

Általános Iskola és 

Alapfokú 

Művészeti Iskola

HC1201

Emberi 

Erőforrások 

Minisztériuma

Hangszercsere 

Program
Eszközbeszerzés, javítás                1 319 200    

A fiatalok zenei nevelésének az eddigieknél is nagyobb támogatása céljából a köznevelési 

intézmények számára az Emberi Erőforrások Minisztériuma elindított egy olyan hagszerfejlesztési 

programot, melynek során az iskolák állami támogatás segítségével lehetőséget kapnak megfelelő 

hangszerek beszerzésére, és meglévő hangszereinek javítására, felújítására.

Hangszer beszerzés: 1 155 450 Ft, hangszer javítás:162 560 Ft.

Hajdúböszörményi Hajdúböszörmény

Hajdúböszörményi 

Eötvös József 

Magyar-Angol Két 

Tanítási Nyelvű 

Általános Iskola és 

Alapfokú 

Művészeti Iskola

HC1201

Iskolatej
Hajdúböszörmény, Árpád u. 22.

Hajdúböszörmény, Eötvös u. 10.

A nevelési-oktatási intézményeknek kiemelten fontos szerepük van abban, hogy a gyermekek 

hozzájuthassanak a fejlődésükhöz szükséges ásványi anyagokhoz és vitaminokhoz. Magyarországon 

2004 óta működik az Európai Unió és a Magyar Állam által finanszírozott iskolatej program, melynek 

célja egyrészt, hogy eljuttassa a tejtermékeket a gyerekekhez annak minden, az egészségre és a 

fejlődésre gyakorolt pozitív hatásával együtt másrészt, hogy népszerűsítse a tejtermékek fogyasztását 

a gyermekek körében, ezzel is hozzájárulva az egészséges táplálkozási szokások kialakulásához.
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Hajdúböszörményi Hajdúböszörmény

Hajdúböszörményi 

Eötvös József 

Magyar-Angol Két 

Tanítási Nyelvű 

Általános Iskola és 

Alapfokú 

Művészeti Iskola

HC1201

Iskolagyümölcs

A nevelési-oktatási intézményeknek kiemelten fontos szerepük van abban, hogy a gyermekek 

hozzájuthassanak a fejlődésükhöz szükséges ásványi anyagokhoz és vitaminokhoz. Magyarországon 

2010 óta működik az Európai Unió és a Magyar Állam által finanszírozott iskolagyümölcs- és 

iskolazöldség-program, melynek célja a hazai gyümölcs- és zöldségfogyasztás növelésének 

elősegítése és az ifjúság táplálkozási szokásainak javítása érdekében a köznevelési intézményekben 

tanuló gyermekek friss zöldséggel, gyümölccsel vagy 100%-os zöldség- és gyümölcslével történő 

ellátása, a tanulók gyümölcs és zöldségfogyasztással, az egészséges étkezéssel kapcsolatos 

ismereteinek kiszélesítése, elmélyítése.

Hajdúböszörményi Hajdúböszörmény

Hajdúböszörményi 

Bethlen Gábor 

Általános Iskola

HC1801

Európai Uniós 

pályázat

EFOP-3.3.5-17-

2017-00049

Hortobágy, József A. u. 1/a

Balmazújváros, Dózsa György u. 17.

Bocskaikert, Baross Gábor u. 19.

Görbeháza, Széchenyi u. 9.

Hajdúböszörmény, Erdély u. 37.

Hajdúböszörmény, Árpád u. 22.

Hajdúböszörmény, Bocskai István tér 11.

Hajdúböszörmény, Bocskai István tér 12.

Hajdúböszörmény (Bodaszőlő), Vákáncsos u. 43.

Hajdúböszörmény, Tizenhárom vértanú u. 1.

Hajdúdorog, Tokaji út 5.

Hajdúhadház, Bocskai tér 10.

Polgár, Zólyom u. 14.

Tiszacsege, Fő u. 95.

Újszentmargita, Hunyadi u. 5.

Újtikos, Széchenyi tér 2.

Korszerű pedagógiai módszerek 

alkalmazását segítő nyári 

programok megvalósítása a 

Hortobágyi Petőfi Sándor 

Általános Iskola és 

Kollégiumban

           129 776 583    
2018.03.01-

2019.08.31

A Hortobágyi Petőfi Sándor Általános Iskola és Kollégium pályázata A projekt célja az egész életen át 

tartó tanulás megalapozása, a köznevelés minőségi fejlesztése kísérleti módszerek megvalósításával. 

A hangsúly a közösségi élménnyé formáláson van. A tanulók tudása, készségeinek és képességeinek 

fejlesztése áll a középpontban. További cél a tanulás belső motivációjának fejlesztése. Kísérleti 

bentlakásos programok és kísérleti napközis táborok valósulhatnak meg. Az EFOP-3.2.15-VEKOP-17 

kiemelt projekt kedvezményezettjével együttműködési megállapodás, továbbá: részvétel a 

pedagógusok számára szervezett képzéseken, szakmai fórumokon, témamodulok használata, 

módszertani segédanyagok használata.

Hajdúböszörményi Hajdúböszörmény

Hajdúböszörményi 

Bethlen Gábor 

Általános Iskola

HC1801

Európai Uniós 

pályázat

EFOP-3.2.3-17-

2017-00032

Hajdúböszörmény, Árpád utca 22.

Hajdúböszörmény, Bocskai István tér 11.

Hajdúböszörmény, Bocskai István tér 12.

Hajdúböszörmény, Tizenhárom vértanú u. 1.

Digitális környezet fejlesztése 

a Hajdúböszörményi 

Tankerületi Központ négy 

iskolájában 

           110 000 000    
2018.02.01-

2022.01.31.

4 helyi iskola közösen, szoros együttműködés keretében kidolgozza a XXI. Sz. kihívásainak megfelelő 

digitális oktatás pedagógiai támogató környezetet, melyben támaszkodnak a Bocskai István 

Gimnázium általi tapasztalatokra. Ezt a tapasztalatot, tudást szeretnék felhasználni, bővíteni , átadni e 

program keretében. Így a program céljai elsősorban a problémamegoldó gondolkodás, a kreativitást 

fejlesztése.  ( a robotika tehetséggondozó műhely keretében, melyet kiegészítenek a DPMK által 

ajánlott programmal).  A másik terület a matematikai kompetencia fejlesztése, melyre a Geomatech 

kidolgozott anyagait fogják használni. A szövegértés fejlesztése  is a program célja, a Lego StoryStarter 

csomagokkal ill. saját módszerek alkalmazásával.

Hajdúböszörményi Hajdúböszörmény

Hajdúböszörményi 

Bethlen Gábor 

Általános Iskola

HC1801

Európai Uniós 

pályázat

EFOP-4.1.3-17-

2017-00266
Hajdúböszörmény, Tizenhárom vértanú u. 1.

A Hajdúböszörményi Bethlen 

Gábor Általános Iskola tanulást 

segítő infrastrukturális 

fejlesztése

             81 000 000    
2017.09.01-

2018.10.31

A projektben a fejlesztéssel érintett Hajdúböszörményi Bethlen Gábor Általános Iskola 

székhelyintézmény (Hajdúböszörmény, Tizenhárom vértanú utca 1.) régi és új épületében belső 

felújítás valósul meg. A régi épületben a tanterem mennyezeti vakolatának javítása, az új épületben 

részleges linóleum csere történik. A beltéri ajtók cseréje, belső festés valósul meg. Az új épületben 

radiátorok mázolása és a lámpatestek cseréje történik. A régi épület elektromos hálózatának teljes 

felújítása. Továbbá az udvari árok beton fedlapjainak részleges cseréje történik. A támogatási kérelem 

része eszközök beszerzése, mely elsősorban a természettudományos tárgyak oktatását segítő 

tantermek, nevelői szoba eszközeinek, berendezéseinek beszerzését tartalmazza. Építéshez kapcsolódó 

költségek: 66 865 888 Ft, eszközbeszerzés költsége: 4 414 112 Ft.

Hajdúböszörményi Hajdúböszörmény

Hajdúböszörményi 

Bethlen Gábor 

Általános Iskola

HC1801

Európai Uniós 

pályázat

KEHOP-5.2.11-

16-2017-00204

Hajdúböszörmény, Bocskai István tér 11.

Hajdúböszörmény, Bocskai István tér 12.

Hajdúböszörmény, Erdély u. 37.

Bocskaikert, Baross Gábor u. 19.

Balmazújváros, Móricz Zsigmond u. 1-3.

Balmazújváros, Hortobágyi út 12.

Polgár, Zólyom u. 14.

Hajdúböszörmény, Radnóti u. 5.

Hajdúböszörmény, Tizenhárom vértanú u. 1.

Fotovoltaikus rendszerek 

telepítése a hajdúböszörményi 

tankerület épületein

           250 000 000    
2018.03.01-

2018.11.30

A Tankerület 9 intézményében fotovoltaikus rendszer kerül kiépítésre. A projekt keretében 422 kWp 

össz napelem panel kerül telepítésre, melyek össz energiahozama: 435840 kWh/év. Ennek 

eredményként prognosztizált éves energiamegtakarítás 17.250.672 Ft.

Hajdúböszörményi Hajdúböszörmény

Hajdúböszörményi 

Bethlen Gábor 

Általános Iskola

HC1801

Klebelsberg 

Központ

KK-HbBG-

Mentori

Mentori Program a Kutató 

Gyerekek Tudományos 

Konferenciája pályázat

               1 700 000    2018.12.31-ig

Az Iskola 2013-ban kapcsolódott be a Kutató Gyermekek Tudományos Konferenciája pályázati 

rendszerébe, amely egy országos komplex tanulmányi, tehetséggondozó verseny. A verseny a 

természettudomány és a társadalomtudomány területén választott téma kutatásával lehetőséget ad  

az önálló ismeretszerzés technikáinak, módszereinek elsajátítására. Az elmúlt években pályamunka 

készült el, ebből  tanuló jutott el a reionális fordulóra, tanuló az országos döntőn 1-3. helyezést ért el. 

2 db projektor és tábla 1 343 660 Ft, 8 db nyomtatópatron 259 992 Ft, utazási költségek 75 000 Ft.

Hajdúböszörményi Hajdúböszörmény

Hajdúböszörményi 

Bethlen Gábor 

Általános Iskola

HC1801

Emberi 

Erőforrások 

Minisztériuma

Hangszercsere 

Program
Elektormos zongora beszerzés                   350 000    

A fiatalok zenei nevelésének az eddigieknél is nagyobb támogatása céljából a köznevelési 

intézmények számára az Emberi Erőforrások Minisztériuma elindított egy olyan hagszerfejlesztési 

programot, melynek során az iskolák állami támogatás segítségével lehetőséget kapnak megfelelő 

hangszerek beszerzésére. Elektromos zongora beszerzése: 349 500 Ft.

Hajdúböszörményi Hajdúböszörmény

Hajdúböszörményi 

Bethlen Gábor 

Általános Iskola

HC1801

Erzsébet napközi 

táborok

2018-NKK-04-

0005

Napközi Erzsébet Tábor - IV. 

turnus
               1 440 000    

2018.07.09-

2018.07.13

A táborban 80 diák vett részt 8 pedagógus felügyeletével. A program keretében látogatást tettek 

Budapesten a Fővárosi Nagycirkuszba és Hajdúböszörményben a Hajdúsági Hulladékkezelő üzembe. A 

gyerekek részt vehettek néptánc foglalkozáson, bőrdíszműves szakember vezette kézműves 

foglalkozáson, Tai Qui Se sportfoglalkozáson és A Zöld Kör interaktív környezetvédelmi előadásán 

is.Tárgyi elemként sportfoglalkozásokhoz sporteszközök, közösségfejlesztéshez társasjátékok, 

kézműves foglalkozásokhoz kreatív eszközök kerültek beszerzésre.

Hajdúböszörményi Hajdúböszörmény

Hajdúböszörményi 

Bethlen Gábor 

Általános Iskola

HC1801

Erzsébet napközi 

táborok

2018-NKK-05-

0006

Napközi Erzsébet Tábor - V. 

turnus
                  720 000    

2018.07.16-

2018.07.20

A táborban 40 diák vett részt 4 pedagógus felügyeletével. A program keretében látogatást tettek 

Budapesten a Fővárosi Nagycirkuszba és Hajdúböszörményben a Hajdúsági Hulladékkezelő üzembe. A 

gyerekek részt vehettek néptánc foglalkozáson, bőrdíszműves szakember vezette kézműves 

foglalkozáson, Tai Qui Se sportfoglalkozáson és A Zöld Kör interaktív környezetvédelmi előadásán 

is.Tárgyi elemként sportfoglalkozásokhoz sporteszközök, közösségfejlesztéshez társasjátékok, 

kézműves foglalkozásokhoz kreatív eszközök kerültek beszerzésre.  
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Hajdúböszörményi Hajdúböszörmény

Hajdúböszörményi 

Bethlen Gábor 

Általános Iskola

HC1801

Iskolatej
Hajdúböszörmény, Tizenhárom vértanú u. 1.

Hajdúböszörmény, Krúdy Gyula u. 11-15.

A nevelési-oktatási intézményeknek kiemelten fontos szerepük van abban, hogy a gyermekek 

hozzájuthassanak a fejlődésükhöz szükséges ásványi anyagokhoz és vitaminokhoz. Magyarországon 

2004 óta működik az Európai Unió és a Magyar Állam által finanszírozott iskolatej program, melynek 

célja egyrészt, hogy eljuttassa a tejtermékeket a gyerekekhez annak minden, az egészségre és a 

fejlődésre gyakorolt pozitív hatásával együtt másrészt, hogy népszerűsítse a tejtermékek fogyasztását 

a gyermekek körében, ezzel is hozzájárulva az egészséges táplálkozási szokások kialakulásához.

Hajdúböszörményi Hajdúböszörmény

Hajdúböszörményi 

Bethlen Gábor 

Általános Iskola

HC1801

Iskolagyümölcs

A nevelési-oktatási intézményeknek kiemelten fontos szerepük van abban, hogy a gyermekek 

hozzájuthassanak a fejlődésükhöz szükséges ásványi anyagokhoz és vitaminokhoz. Magyarországon 

2010 óta működik az Európai Unió és a Magyar Állam által finanszírozott iskolagyümölcs- és 

iskolazöldség-program, melynek célja a hazai gyümölcs- és zöldségfogyasztás növelésének 

elősegítése és az ifjúság táplálkozási szokásainak javítása érdekében a köznevelési intézményekben 

tanuló gyermekek friss zöldséggel, gyümölccsel vagy 100%-os zöldség- és gyümölcslével történő 

ellátása, a tanulók gyümölcs és zöldségfogyasztással, az egészséges étkezéssel kapcsolatos 

ismereteinek kiszélesítése, elmélyítése.

Hajdúböszörményi Hajdúböszörmény

Zeleméry László 

Általános Iskola

HC1901

Európai Uniós 

pályázat

EFOP-3.3.5-17-

2017-00049

Hortobágy, József A. u. 1/a

Balmazújváros, Dózsa György u. 17.

Bocskaikert, Baross Gábor u. 19.

Görbeháza, Széchenyi u. 9.

Hajdúböszörmény, Erdély u. 37.

Hajdúböszörmény, Árpád u. 22.

Hajdúböszörmény, Bocskai István tér 11.

Hajdúböszörmény, Bocskai István tér 12.

Hajdúböszörmény (Bodaszőlő), Vákáncsos u. 43.

Hajdúböszörmény, Tizenhárom vértanú u. 1.

Hajdúdorog, Tokaji út 5.

Hajdúhadház, Bocskai tér 10.

Polgár, Zólyom u. 14.

Tiszacsege, Fő u. 95.

Újszentmargita, Hunyadi u. 5.

Újtikos, Széchenyi tér 2.

Korszerű pedagógiai módszerek 

alkalmazását segítő nyári 

programok megvalósítása a 

Hortobágyi Petőfi Sándor 

Általános Iskola és 

Kollégiumban

           129 776 583    
2018.03.01-

2019.08.31

A Hortobágyi Petőfi Sándor Általános Iskola és Kollégium pályázata A projekt célja az egész életen át 

tartó tanulás megalapozása, a köznevelés minőségi fejlesztése kísérleti módszerek megvalósításával. 

A hangsúly a közösségi élménnyé formáláson van. A tanulók tudása, készségeinek és képességeinek 

fejlesztése áll a középpontban. További cél a tanulás belső motivációjának fejlesztése. Kísérleti 

bentlakásos programok és kísérleti napközis táborok valósulhatnak meg. Az EFOP-3.2.15-VEKOP-17 

kiemelt projekt kedvezményezettjével együttműködési megállapodás, továbbá: részvétel a 

pedagógusok számára szervezett képzéseken, szakmai fórumokon, témamodulok használata, 

módszertani segédanyagok használata.

Hajdúböszörményi Hajdúböszörmény

Zeleméry László 

Általános Iskola

HC1901

Európai Uniós 

pályázat

EFOP-4.1.3-17-

2017-00234
Hajdúböszörmény (Bodaszőlő), Vákáncsos u. 43.

A Zeleméry László Általános 

Iskola tanulást segítő 

infrastrukturális fejlesztése

             30 000 000    
2017.09.01-

2018.10.31

A pályázatban a Hajdúböszörmény, Vákáncsos u. 43. szám alatt lévő feladatellátási helyen tornaszoba 

előlépcső, tető, folyosó, udvar aszfalt rétegének felújítása történik. Ezen kívül a nyílászárók cseréje 

valósul meg. A támogatási kérelem része eszközök beszerzése, mely elsősorban a természettudományi 

és nyelvi lapobork berendezési tárgyait tartalmazza. Építéshez kapcsolódó költségek: 24 877 272 Ft, 

Eszközbeszerzés költsége: 1 522 728 Ft.

Hajdúböszörményi Hajdúböszörmény

Zeleméry László 

Általános Iskola

HC1901

Európai Uniós 

pályázat

EFOP-3.1.4-15-

2015-00001 és

VEKOP-7.3.1-17-

2017-00001 

Ösztöndíj és mentorálási 

támogatás hátrányos helyzetű 

tanulóknak - Útravaló 

ösztöndíjprogram

2017/2018. tanév - 3 fő

Hajdúböszörményi Hajdúböszörmény

Zeleméry László 

Általános Iskola

HC1901

Erzsébet napközi 

táborok

2018-NKK-01-

0012

Napközi Erzsébet Tábor - I. 

turnus
                  720 000    

2018.06.18-

2018.06.22

A táborban 40 gyerek vett részt 4 tanár felügyeletével. A program keretében látogatást tettek a 

Hortobágyi Nemzeti parkba, Debrecenben a Kerekerdő élményparkba és Hajdúböszörménybe a 

Hajdúsági Múzeumba, emellett egy habilitációs kutyakiképző tréner is meghívásra került. Tárgyi 

elemként sportszerek és kreatív kellékek kerültek beszerzésre.

Hajdúböszörményi Hajdúböszörmény

Zeleméry László 

Általános Iskola

HC1901
Iskolatej Hajdúböszörmény, Vákáncsos u. 43.

A nevelési-oktatási intézményeknek kiemelten fontos szerepük van abban, hogy a gyermekek 

hozzájuthassanak a fejlődésükhöz szükséges ásványi anyagokhoz és vitaminokhoz. Magyarországon 

2004 óta működik az Európai Unió és a Magyar Állam által finanszírozott iskolatej program, melynek 

célja egyrészt, hogy eljuttassa a tejtermékeket a gyerekekhez annak minden, az egészségre és a 

fejlődésre gyakorolt pozitív hatásával együtt másrészt, hogy népszerűsítse a tejtermékek fogyasztását 

a gyermekek körében, ezzel is hozzájárulva az egészséges táplálkozási szokások kialakulásához.

Hajdúböszörményi Hajdúböszörmény

Zeleméry László 

Általános Iskola

HC1901
Iskolagyümölcs

A nevelési-oktatási intézményeknek kiemelten fontos szerepük van abban, hogy a gyermekek 

hozzájuthassanak a fejlődésükhöz szükséges ásványi anyagokhoz és vitaminokhoz. Magyarországon 

2010 óta működik az Európai Unió és a Magyar Állam által finanszírozott iskolagyümölcs- és 

iskolazöldség-program, melynek célja a hazai gyümölcs- és zöldségfogyasztás növelésének 

elősegítése és az ifjúság táplálkozási szokásainak javítása érdekében a köznevelési intézményekben 

tanuló gyermekek friss zöldséggel, gyümölccsel vagy 100%-os zöldség- és gyümölcslével történő 

ellátása, a tanulók gyümölcs és zöldségfogyasztással, az egészséges étkezéssel kapcsolatos 

ismereteinek kiszélesítése, elmélyítése.

Hajdúböszörményi Hajdúböszörmény

Dr. Molnár István 

Egységes 

Gyógypedagógiai 

Módszertani 

Intézmény, Óvoda, 

Általános és 

Készségfejlesztő 

Iskola, Kollégium

HC1701

HC1702

HC1703

Európai Uniós 

pályázat

EFOP-3.1.6-16-

2017-00036

Hajdúböszörmény, Radnóti u. 5.

Hajdúböszörmény, Dobó I. u. 2.

"Amit ma a fogyatékos ügy 

nevében megteszünk, annak a 

holnap világában mindenki 

számára értelme lesz"

             84 282 000    
2017.08.10-

2021.08.09

Tartaléklistára helyezve

A pályázat célja az intézmények szakmai megújulásának támogatása, Intézményi tudásmegosztás, jó 

gyakorlatok adaptációjának támogatása, specifikus tanfolyamokon való részvétel támogatása, egyéb 

tudástámogató tevékenységek lebonyolítása ( pl. workshop, tréning, mentorálás, műhelymunka, stb.), 

a szakemberek speciális eszközök használatára történő felkészítésének támogatása. A projekt része a 

minőségi szolgáltatás nyújtásához szükséges eszközök beszerzése (infokommunikációs eszközök, 

fejlesztő eszközök. A pályázat célja továbbá a súlyos és halmozottan fogyatékos gyermekek társadalmi 

elfogadásának elősegítése (szülősegítő programok, tájékoztató napok megszervezése és támogatása, 

érzékenyítő programok szervezése és lebonyolítása). A harmadik részcél az integrált nevelési formák 

minőségi továbbfejlesztése, a társadalmi és oktatási inklúzió

elősegítés (módszertani segédletek, eljárási segédanyagok készítése), a minőségi szolgáltatás 

nyújtásához szükséges eszközök biztosítása (infokommunikációs eszközök beszerzése).  
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Hajdúböszörményi Hajdúböszörmény

Dr. Molnár István 

Egységes 

Gyógypedagógiai 

Módszertani 

Intézmény, Óvoda, 

Általános és 

Készségfejlesztő 

Iskola, Kollégium

HC1701

HC1702

HC1703

Európai Uniós 

pályázat

EFOP-4.1.6-16-

2017-00033
Hajdúböszörmény, Radnóti u. 5.

Infrastrukturális fejlesztések a 

Dr. Molnár István Óvoda, 

Általános és Speciális 

Szakiskola, Kollégium és 

Gyermekotthonban

           180 000 000    
2018.06.30-

2020.10.31

Beküldött pályázat

A projekt célja: A jelenleg funkció nélküli épület átalakítása a súlyosan és halmozottan fogyatékos 

tanulók fejlesztéséhez. Olyan helyiségek kialakításával, amelyek a minőségi fejlesztő nevelés-oktatás 

feltételeit teremti meg. (fejlesztő szobák, 1 db tálaló konyha, 1 db eszköz raktár, 1 db pedagógus 

öltöző és a hozzá tartozó vizes helyiség, 1db akadálymentes WC és pelenkázó a tanulók részére, 1 db 

kerekes szék és vagy babakocsi tároló,  udvari játszótér súlyosan és halmozottan fogyatékos 

gyermekek számára) További cél a gyerekek szükségletei és a helyi igények lehető legmagasabb 

színvonalú kielégítése. Kiemelt cél hogy  a tanulóink felkészüljenek a felnőtt életre, képességeikhez 

mérten a családi közösségen túl a lehető legnagyobb mértékben elősegítsük a társadalomi 

integrációjukat.

Építéshez kapcsolódó költségek: 142 630 000 Ft, eszközbeszerzés költsége: 18 000 000 Ft.

Hajdúböszörményi Hajdúböszörmény

Dr. Molnár István 

Egységes 

Gyógypedagógiai 

Módszertani 

Intézmény, Óvoda, 

Általános és 

Készségfejlesztő 

Iskola, Kollégium

HC1701

HC1702

HC1703

Európai Uniós 

pályázat

KEHOP-5.2.11-

16-2017-00204

Hajdúböszörmény, Bocskai István tér 11.

Hajdúböszörmény, Bocskai István tér 12.

Hajdúböszörmény, Erdély u. 37.

Bocskaikert, Baross Gábor u. 19.

Balmazújváros, Móricz Zsigmond u. 1-3.

Balmazújváros, Hortobágyi út 12.

Polgár, Zólyom u. 14.

Hajdúböszörmény, Radnóti u. 5.

Hajdúböszörmény, Tizenhárom vértanú u. 1.

Fotovoltaikus rendszerek 

telepítése a hajdúböszörményi 

tankerület épületein

           250 000 000    
2018.03.01-

2018.11.30

A Tankerület 9 intézményében fotovoltaikus rendszer kerül kiépítésre. A projekt keretében 422 kWp 

össz napelem panel kerül telepítésre, melyek össz energiahozama: 435840 kWh/év. Ennek 

eredményként prognosztizált éves energiamegtakarítás 17.250.672 Ft.

Hajdúböszörményi Hajdúböszörmény

Dr. Molnár István 

Egységes 

Gyógypedagógiai 

Módszertani 

Intézmény, Óvoda, 

Általános és 

Készségfejlesztő 

Iskola, Kollégium

HC1701

HC1702

HC1703

Klebelsberg 

Központ
KK-DrMI-Állat Állatasszisztált terápia                1 100 000    2018.12.31-ig

A projekt részeként az állatasszisztált terápia segíti a kiegyensúlyozott pszichés állapot fejlődését és 

megteremtését. A terápia elején és végén felmérik a gyermekek mozgásállapotát, kognitív, 

kommunikációs- és szociális képességeit. Személyi és dologi költségek: A terápiás kutya+felvezető: 

675.000. Ft + a tanfolyam díja 13 fő részére: 520 000 Ft, üzemanyag ktg 20.000.Ft, nyomtatott 

segédeszköz 15.000.-Ft= 1 230 000 Ft, ebből önrész 130.000.Ft = 1.100.000.-Ft a pályázaton elnyert 

összeg.

Hajdúböszörményi Hajdúböszörmény

Dr. Molnár István 

Egységes 

Gyógypedagógiai 

Módszertani 

Intézmény, Óvoda, 

Általános és 

Készségfejlesztő 

Iskola, Kollégium

HC1701

HC1702

HC1703

Emberi 

Erőforrások 

Minisztériuma

Hangszercsere 

Program
Elektormos zongora beszerzés                   350 000    

A fiatalok zenei nevelésének az eddigieknél is nagyobb támogatása céljából a köznevelési 

intézmények számára az Emberi Erőforrások Minisztériuma elindított egy olyan hagszerfejlesztési 

programot, melynek során az iskolák állami támogatás segítségével lehetőséget kapnak megfelelő 

hangszerek beszerzésére. Elektromos zongora beszerzése: 349 900 Ft.

Hajdúböszörményi Hajdúböszörmény

Dr. Molnár István 

Egységes 

Gyógypedagógiai 

Módszertani 

Intézmény, Óvoda, 

Általános és 

Készségfejlesztő 

Iskola, Kollégium

HC1701

HC1702

HC1703

Iskolatej
Hajdúböszörmény, Radnóti M. u.5.

Debrecen, Bartók B. út 3.

A nevelési-oktatási intézményeknek kiemelten fontos szerepük van abban, hogy a gyermekek 

hozzájuthassanak a fejlődésükhöz szükséges ásványi anyagokhoz és vitaminokhoz. Magyarországon 

2004 óta működik az Európai Unió és a Magyar Állam által finanszírozott iskolatej program, melynek 

célja egyrészt, hogy eljuttassa a tejtermékeket a gyerekekhez annak minden, az egészségre és a 

fejlődésre gyakorolt pozitív hatásával együtt másrészt, hogy népszerűsítse a tejtermékek fogyasztását 

a gyermekek körében, ezzel is hozzájárulva az egészséges táplálkozási szokások kialakulásához.

Hajdúböszörményi Hajdúböszörmény

Dr. Molnár István 

Egységes 

Gyógypedagógiai 

Módszertani 

Intézmény, Óvoda, 

Általános és 

Készségfejlesztő 

Iskola, Kollégium

HC1701

HC1702

HC1703

Iskolagyümölcs

A nevelési-oktatási intézményeknek kiemelten fontos szerepük van abban, hogy a gyermekek 

hozzájuthassanak a fejlődésükhöz szükséges ásványi anyagokhoz és vitaminokhoz. Magyarországon 

2010 óta működik az Európai Unió és a Magyar Állam által finanszírozott iskolagyümölcs- és 

iskolazöldség-program, melynek célja a hazai gyümölcs- és zöldségfogyasztás növelésének 

elősegítése és az ifjúság táplálkozási szokásainak javítása érdekében a köznevelési intézményekben 

tanuló gyermekek friss zöldséggel, gyümölccsel vagy 100%-os zöldség- és gyümölcslével történő 

ellátása, a tanulók gyümölcs és zöldségfogyasztással, az egészséges étkezéssel kapcsolatos 

ismereteinek kiszélesítése, elmélyítése.
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Hajdúböszörményi Hajdúböszörmény

Középkerti 

Általános Iskola

HC1501

Európai Uniós 

pályázat

EFOP-3.3.5-17-

2017-00049

Hortobágy, József A. u. 1/a

Balmazújváros, Dózsa György u. 17.

Bocskaikert, Baross Gábor u. 19.

Görbeháza, Széchenyi u. 9.

Hajdúböszörmény, Erdély u. 37.

Hajdúböszörmény, Árpád u. 22.

Hajdúböszörmény, Bocskai István tér 11.

Hajdúböszörmény, Bocskai István tér 12.

Hajdúböszörmény (Bodaszőlő), Vákáncsos u. 43.

Hajdúböszörmény, Tizenhárom vértanú u. 1.

Hajdúdorog, Tokaji út 5.

Hajdúhadház, Bocskai tér 10.

Polgár, Zólyom u. 14.

Tiszacsege, Fő u. 95.

Újszentmargita, Hunyadi u. 5.

Újtikos, Széchenyi tér 2.

Korszerű pedagógiai módszerek 

alkalmazását segítő nyári 

programok megvalósítása a 

Hortobágyi Petőfi Sándor 

Általános Iskola és 

Kollégiumban

           129 776 583    
2018.03.01-

2019.08.31

A Hortobágyi Petőfi Sándor Általános Iskola és Kollégium pályázata A projekt célja az egész életen át 

tartó tanulás megalapozása, a köznevelés minőségi fejlesztése kísérleti módszerek megvalósításával. 

A hangsúly a közösségi élménnyé formáláson van. A tanulók tudása, készségeinek és képességeinek 

fejlesztése áll a középpontban. További cél a tanulás belső motivációjának fejlesztése. Kísérleti 

bentlakásos programok és kísérleti napközis táborok valósulhatnak meg. Az EFOP-3.2.15-VEKOP-17 

kiemelt projekt kedvezményezettjével együttműködési megállapodás, továbbá: részvétel a 

pedagógusok számára szervezett képzéseken, szakmai fórumokon, témamodulok használata, 

módszertani segédanyagok használata.

Hajdúböszörményi Hajdúböszörmény

Középkerti 

Általános Iskola

HC1501

Európai Uniós 

pályázat

KEHOP-5.2.11-

16-2017-00204

Hajdúböszörmény, Bocskai István tér 11.

Hajdúböszörmény, Bocskai István tér 12.

Hajdúböszörmény, Erdély u. 37.

Bocskaikert, Baross Gábor u. 19.

Balmazújváros, Móricz Zsigmond u. 1-3.

Balmazújváros, Hortobágyi út 12.

Polgár, Zólyom u. 14.

Hajdúböszörmény, Radnóti u. 5.

Hajdúböszörmény, Tizenhárom vértanú u. 1.

Fotovoltaikus rendszerek 

telepítése a hajdúböszörményi 

tankerület épületein

           250 000 000    
2018.03.01-

2018.11.30

A Tankerület 9 intézményében fotovoltaikus rendszer kerül kiépítésre. A projekt keretében 422 kWp 

össz napelem panel kerül telepítésre, melyek össz energiahozama: 435840 kWh/év. Ennek 

eredményként prognosztizált éves energiamegtakarítás 17.250.672 Ft.

Hajdúböszörményi Hajdúböszörmény

Középkerti 

Általános Iskola

HC1501

Határtalanul
HAT-17-01-

2017-00833
Szlovákia Felvidéki felfedezések                2 613 593    

2017.06.16-

2018.06.15

Az utazás célja Szlovákia világörökségeink, természeti és -irodalmi kincseinek megismertetése volt 

Kassán és környékén. A Világörökség fogalmának mélyítése valós,

természeti környezetben. Szociális kompetenciák erősítése, fejlesztése. Kommunikáció, illem, 

tájékozódás, angol vagy német nyelvhasználat idegen

országban. 44 fő - 5 nap

Hajdúböszörményi Hajdúböszörmény

Középkerti 

Általános Iskola

HC1501

Erzsébet napközi 

táborok

2018-NKK-03-

0120

Napközi Erzsébet Tábor - III. 

turnus
                  936 000    

2018.07.02-

2018.07.06

A táborban 52 diák vett részt 6 pedagógus felügyeletével. A program keretében látogatást tettek 

Harangodra, ahol kézműves foglalkozáson és táncházban vehettek részt a gyerekek. Tárgyi elemként 

kézműves kellékek, társasjátékok, önismereti könyvek, virágültetési kellékek, sportszerek  kerültek 

beszerzésre.

Hajdúböszörményi Hajdúböszörmény

Középkerti 

Általános Iskola

HC1501

Erzsébet napközi 

táborok

2018-NKK-04-

0052

Napközi Erzsébet Tábor - IV. 

turnus
                  936 000    

2018.07.09-

2018.07.13

A táborban 52 gyerek vett részt 6 tanár felügyeletével. A program keretében látogatást tettek 

Debrecen-Halápi Koppány Völgye Kalandparkba és Debrecenben a moziba. Tárgyi elemként kreatív 

kellékek, sport- és játékkészletek és könyvcsomagok kerültek beszerzésre.

Hajdúböszörményi Hajdúböszörmény

Középkerti 

Általános Iskola

HC1501

Iskolatej Hajdúböszörmény, Erdély u. 37.

A nevelési-oktatási intézményeknek kiemelten fontos szerepük van abban, hogy a gyermekek 

hozzájuthassanak a fejlődésükhöz szükséges ásványi anyagokhoz és vitaminokhoz. Magyarországon 

2004 óta működik az Európai Unió és a Magyar Állam által finanszírozott iskolatej program, melynek 

célja egyrészt, hogy eljuttassa a tejtermékeket a gyerekekhez annak minden, az egészségre és a 

fejlődésre gyakorolt pozitív hatásával együtt másrészt, hogy népszerűsítse a tejtermékek fogyasztását 

a gyermekek körében, ezzel is hozzájárulva az egészséges táplálkozási szokások kialakulásához.

Hajdúböszörményi Hajdúböszörmény

Középkerti 

Általános Iskola

HC1501

Iskolagyümölcs

A nevelési-oktatási intézményeknek kiemelten fontos szerepük van abban, hogy a gyermekek 

hozzájuthassanak a fejlődésükhöz szükséges ásványi anyagokhoz és vitaminokhoz. Magyarországon 

2010 óta működik az Európai Unió és a Magyar Állam által finanszírozott iskolagyümölcs- és 

iskolazöldség-program, melynek célja a hazai gyümölcs- és zöldségfogyasztás növelésének 

elősegítése és az ifjúság táplálkozási szokásainak javítása érdekében a köznevelési intézményekben 

tanuló gyermekek friss zöldséggel, gyümölccsel vagy 100%-os zöldség- és gyümölcslével történő 

ellátása, a tanulók gyümölcs és zöldségfogyasztással, az egészséges étkezéssel kapcsolatos 

ismereteinek kiszélesítése, elmélyítése.

Hajdúböszörményi Hajdúböszörmény

Hajdúböszörményi 

Bartók Béla Zenei 

Alapfokú 

Művészeti Iskola

HC1601

Emberi 

Erőforrások 

Minisztériuma

Hangszercsere 

Program

Pianínó beszerzés, 

eszközbeszerzés, javítás
               7 305 000    

A fiatalok zenei nevelésének az eddigieknél is nagyobb támogatása céljából a köznevelési 

intézmények számára az Emberi Erőforrások Minisztériuma elindított egy olyan hagszerfejlesztési 

programot, melynek során az iskolák állami támogatás segítségével lehetőséget kapnak megfelelő 

hangszerek beszerzésére, és meglévő hangszereinek javítására, felújítására.

Hangszer beszerzés: 6 524 390 Ft, hangszer javítás: 777 880 Ft.

Hajdúböszörményi Hajdúböszörmény

Hajdúböszörményi 

Bartók Béla Zenei 

Alapfokú 

Művészeti Iskola

HC1601

Nemzeti 

Tehetség 

Program

NTP-MŰV-18-

0142
Gyökereinkből jövőnket                1 000 000    

2018.07.01-

2019.06.30

A projekt teljesülésével a tanulók, valamint az érdeklődők körülbelül 90 órányi népzenei képzést, 

élménynyújtást kapnak népzenei koncerttel, táncházzal, szakmai hétvégékkel, népzenei gyűjtéssel, 

valamint elismert népzenét oktató pedagógusok „vendégtanításával”. A program félidőjében, valamint 

zárásaként két önálló koncertet tart a népzene tagozat, valamint kiállítást rendeznek a kézműves 

foglalkozások legszebb tárgyaiból. A projekt kiegészítő tevékenysége 2 napos tanulmányi út (két, 

különböző dátumban megszervezett népzenei gyűjtés). A támogatási összegből beszerzésre kerülő 

hangszerek: ütőgardon, mester koboz.

Hajdúböszörményi Hajdúböszörmény

Hajdúböszörményi 

Tankerületi 

Központ

Klebelsberg 

Központ

KK-TK-

Innováció
Tankerületi Innovációs Nap                   600 000    2018.12.31-ig

A program célja a Hajdúböszörményi Tankerületi Központ illetékességi területén működő intézmények 

pedagógusainak, innovatív szakmai közösségeinek bevonásával Innovációs Fórum megrendezése, 

hagyományteremtő szándékkal. A cél az intézményi pedagógiai „jó gyakorlatok” felkutatása és 

bemutatása. Pályázat kiírása a pedagógiai munka szakaszainak, műveltségi területeinek megfelelően. 

A kiválogatott innovációk prezentálása szakmai fórum keretében, szekciónként, jutalmazás.  Várható 

érdeklődők száma: 400 fő pedagógus. Jelentősebb beszerzések: 6. nap résztvevőinek vendégül látása 

össz: 100 000 Ft pályaművek jutalmazása 500 000 Ft kiadványmegjelentetés 150 000 Ft.  
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Hajdúböszörményi Hajdúdorog

Hajdúdorogi Móra 

Ferenc Általános 

Iskola és Alapfokú 

Művészeti Iskola

HC1001

Európai Uniós 

pályázat

EFOP-4.1.3-17-

2017-00232
Hajdúdorog, Tokaji út 5.

A Móra Ferenc Általános Iskola 

tanulást segítő infrastrukturális 

fejlesztése

             20 000 000    
2017.09.01-

2018.10.31

A pályázat eredményeként a Hajdúdorog, Tokaji u. 5. szám alatt lévő feladatellátási helyen tantermek 

padlójának felújítása, vizesblokk ajtajának cseréje történik. A projekt része eszközök beszerzése, mely 

elsősorban teakonyha és a tantermek berendezési tárgyait tartalmazza. Építéshez kapcsolódó 

költségek: 15 964 944 Ft, eszközbeszerzés költsége: 1 635 056 Ft.

Hajdúböszörményi Hajdúdorog

Hajdúdorogi Móra 

Ferenc Általános 

Iskola és Alapfokú 

Művészeti Iskola

HC1001

Európai Uniós 

pályázat

EFOP-3.3.5-17-

2017-00049

Hortobágy, József A. u. 1/a

Balmazújváros, Dózsa György u. 17.

Bocskaikert, Baross Gábor u. 19.

Görbeháza, Széchenyi u. 9.

Hajdúböszrömény, Erdély u. 37.

Hajdúböszrömény, Árpád u. 22.

Hajdúböszrömény, Bocskai István tér 11.

Hajdúböszrömény, Bocskai István tér 12.

Hajdúböszrömény (Bodaszőlő), Vákáncsos u. 43.

Hajdúböszrömény, Tizenhárom vértanú u. 1.

Hajdúdorog, Tokaji út 5.

Hajdúhadház, Bocskai tér 10.

Polgár, Zólyom u. 14.

Tiszacsege, Fő u. 95.

Újszentmargita, Hunyadi u. 5.

Újtikos, Széchenyi tér 2.

Korszerű pedagógiai módszerek 

alkalmazását segítő nyári 

programok megvalósítása a 

Hortobágyi Petőfi Sándor 

Általános Iskola és 

Kollégiumban

           129 776 583    
2018.03.01-

2019.08.31

A Hortobágyi Petőfi Sándor Általános Iskola és Kollégium pályázata A projekt célja az egész életen át 

tartó tanulás megalapozása, a köznevelés minőségi fejlesztése kísérleti módszerek megvalósításával. 

A hangsúly a közösségi élménnyé formáláson van. A tanulók tudása, készségeinek és képességeinek 

fejlesztése áll a középpontban. További cél a tanulás belső motivációjának fejlesztése. Kísérleti 

bentlakásos programok és kísérleti napközis táborok valósulhatnak meg. Az EFOP-3.2.15-VEKOP-17 

kiemelt projekt kedvezményezettjével együttműködési megállapodás, továbbá: részvétel a 

pedagógusok számára szervezett képzéseken, szakmai fórumokon, témamodulok használata, 

módszertani segédanyagok használata.

Hajdúböszörményi Hajdúdorog

Hajdúdorogi Móra 

Ferenc Általános 

Iskola és Alapfokú 

Művészeti Iskola

HC1001

Emberi 

Erőforrások 

Minisztériuma

Hangszercsere 

Program

Pianínó beszerzés., 

eszközbeszerzés., javítás
               3 250 400    

A fiatalok zenei nevelésének az eddigieknél is nagyobb támogatása céljából a köznevelési 

intézmények számára az Emberi Erőforrások Minisztériuma elindított egy olyan hagszerfejlesztési 

programot, melynek során az iskolák állami támogatás segítségével lehetőséget kapnak megfelelő 

hangszerek beszerzésére, és meglévő hangszereinek javítására, felújítására.

Hangszer beszerzés: 2 970 657 Ft, hangszer javítás: 277 900 Ft.

Hajdúböszörményi Hajdúdorog

Hajdúdorogi Móra 

Ferenc Általános 

Iskola és Alapfokú 

Művészeti Iskola

HC1001

Erzsébet napközi 

táborok

2018-NKK-03-

0082

Napközi Erzsébet Tábor - III. 

turnus
                  666 000    

2018.07.02-

2018.07.06

A táborban 37 diák vett részt 4 pedagógus felügyeletével. A program keretében látogatást tettek 

Nyíregyházára az Aquaris Élményfürdőbe és a Tuzson János Botanikus Kertbe. A gyerekek részt 

vehettek sportsprograokon, akadályversenyen, Legyen Ön is Milliomos vetélkedőn, kézműves 

fogalalkozáson és fizikai kísérleteken is. Tárgyi elemként sportszerek, facsemeték, füzetek, zsírkréták 

stb.  kerültek beszerzésre.

Hajdúböszörményi Hajdúdorog

Hajdúdorogi Móra 

Ferenc Általános 

Iskola és Alapfokú 

Művészeti Iskola

HC1001

Iskolatej Hajdúdorog, Tokaji út 5.

A nevelési-oktatási intézményeknek kiemelten fontos szerepük van abban, hogy a gyermekek 

hozzájuthassanak a fejlődésükhöz szükséges ásványi anyagokhoz és vitaminokhoz. Magyarországon 

2004 óta működik az Európai Unió és a Magyar Állam által finanszírozott iskolatej program, melynek 

célja egyrészt, hogy eljuttassa a tejtermékeket a gyerekekhez annak minden, az egészségre és a 

fejlődésre gyakorolt pozitív hatásával együtt másrészt, hogy népszerűsítse a tejtermékek fogyasztását 

a gyermekek körében, ezzel is hozzájárulva az egészséges táplálkozási szokások kialakulásához.

Hajdúböszörményi Hajdúdorog

Hajdúdorogi Móra 

Ferenc Általános 

Iskola és Alapfokú 

Művészeti Iskola

HC1001

Iskolagyümölcs

A nevelési-oktatási intézményeknek kiemelten fontos szerepük van abban, hogy a gyermekek 

hozzájuthassanak a fejlődésükhöz szükséges ásványi anyagokhoz és vitaminokhoz. Magyarországon 

2010 óta működik az Európai Unió és a Magyar Állam által finanszírozott iskolagyümölcs- és 

iskolazöldség-program, melynek célja a hazai gyümölcs- és zöldségfogyasztás növelésének 

elősegítése és az ifjúság táplálkozási szokásainak javítása érdekében a köznevelési intézményekben 

tanuló gyermekek friss zöldséggel, gyümölccsel vagy 100%-os zöldség- és gyümölcslével történő 

ellátása, a tanulók gyümölcs és zöldségfogyasztással, az egészséges étkezéssel kapcsolatos 

ismereteinek kiszélesítése, elmélyítése.

Hajdúböszörményi Hajdúdorog

Kalkuttai Teréz 

Anya Általános  

Iskola

HC0901

Iskolatej Hajdúdorog, Nánási u. 19.

A nevelési-oktatási intézményeknek kiemelten fontos szerepük van abban, hogy a gyermekek 

hozzájuthassanak a fejlődésükhöz szükséges ásványi anyagokhoz és vitaminokhoz. Magyarországon 

2004 óta működik az Európai Unió és a Magyar Állam által finanszírozott iskolatej program, melynek 

célja egyrészt, hogy eljuttassa a tejtermékeket a gyerekekhez annak minden, az egészségre és a 

fejlődésre gyakorolt pozitív hatásával együtt másrészt, hogy népszerűsítse a tejtermékek fogyasztását 

a gyermekek körében, ezzel is hozzájárulva az egészséges táplálkozási szokások kialakulásához.

Hajdúböszörményi Hajdúdorog

Kalkuttai Teréz 

Anya Általános  

Iskola

HC0901

Iskolagyümölcs

A nevelési-oktatási intézményeknek kiemelten fontos szerepük van abban, hogy a gyermekek 

hozzájuthassanak a fejlődésükhöz szükséges ásványi anyagokhoz és vitaminokhoz. Magyarországon 

2010 óta működik az Európai Unió és a Magyar Állam által finanszírozott iskolagyümölcs- és 

iskolazöldség-program, melynek célja a hazai gyümölcs- és zöldségfogyasztás növelésének 

elősegítése és az ifjúság táplálkozási szokásainak javítása érdekében a köznevelési intézményekben 

tanuló gyermekek friss zöldséggel, gyümölccsel vagy 100%-os zöldség- és gyümölcslével történő 

ellátása, a tanulók gyümölcs és zöldségfogyasztással, az egészséges étkezéssel kapcsolatos 

ismereteinek kiszélesítése, elmélyítése.  
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Hajdúböszörményi Hortobágy

Hortobágyi Petőfi 

Sándor Általános 

Iskola és Kollégium

HC0501

Európai Uniós 

pályázatok

EFOP-3.3.5-17-

2017-00049

Hortobágy, József A. u. 1/a

Balmazújváros, Dózsa György u. 17.

Bocskaikert, Baross Gábor u. 19.

Görbeháza, Széchenyi u. 9.

Hajdúböszörmény, Erdély u. 37.

Hajdúböszörmény, Árpád u. 22.

Hajdúböszörmény, Bocskai István tér 11.

Hajdúböszörmény, Bocskai István tér 12.

Hajdúböszörmény (Bodaszőlő), Vákáncsos u. 43.

Hajdúböszörmény, Tizenhárom vértanú u. 1.

Hajdúdorog, Tokaji út 5.

Hajdúhadház, Bocskai tér 10.

Polgár, Zólyom u. 14.

Tiszacsege, Fő u. 95.

Újszentmargita, Hunyadi u. 5.

Újtikos, Széchenyi tér 2.

Korszerű pedagógiai módszerek 

alkalmazását segítő nyári 

programok megvalósítása a 

Hortobágyi Petőfi Sándor 

Általános Iskola és 

Kollégiumban

           129 776 583    
2018.03.01-

2019.08.31

A Hortobágyi Petőfi Sándor Általános Iskola és Kollégium pályázata A projekt célja az egész életen át 

tartó tanulás megalapozása, a köznevelés minőségi fejlesztése kísérleti módszerek megvalósításával. 

A hangsúly a közösségi élménnyé formáláson van. A tanulók tudása, készségeinek és képességeinek 

fejlesztése áll a középpontban. További cél a tanulás belső motivációjának fejlesztése. Kísérleti 

bentlakásos programok és kísérleti napközis táborok valósulhatnak meg. Az EFOP-3.2.15-VEKOP-17 

kiemelt projekt kedvezményezettjével együttműködési megállapodás, továbbá: részvétel a 

pedagógusok számára szervezett képzéseken, szakmai fórumokon, témamodulok használata, 

módszertani segédanyagok használata.

Hajdúböszörményi Hortobágy

Hortobágyi Petőfi 

Sándor Általános 

Iskola és Kollégium

HC0501

Európai Uniós 

pályázatok

EFOP-4.1.3-17-

2017-00262
Hortobágy, József A. u. 1/a

A Hortobágyi Petőfi Sándor 

Általános Iskola és Kollégium 

tanulást segítő infrastrukturális 

fejlesztése

             28 000 000    
2017.09.01-

2018.10.31

A pályázat kapcsán a Hortobágyi Petőfi Sándor Általános Iskola és Kollégium fejlesztéssel érintett 

székhelyintézménye tornatermének és öltözőinek felújítása valósul meg: A padlóburkolat és a beltéri 

fali hidegburkolat cseréje, valamint a tornaterembe az új üvegfal elé labdafogó háló felszerelése 

valósul meg. A támogatási kérelem része eszközök beszerzése, mely elsősorban a tantermek 

berendezéseinek beszerzését tartalmazza. Építéshez kapcsolódó költségek: 22 679 767 Ft, 

eszközbeszerzés költsége: 1 960 233 Ft.

Hajdúböszörményi Hortobágy

Hortobágyi Petőfi 

Sándor Általános 

Iskola és Kollégium

HC0501

Európai Uniós 

pályázatok

EFOP-1.3.9-17-

2017-00109
Hortobágy, József A. u. 1/a "Kéz a kézben Hortobágyon"              29 000 000    

2017.10.01-

2019.10.01

Beküldött pályázat

A pályázat keretén belül az alábbi tevékenységek valósulnak meg:

1. művészeti ágakhoz köthető foglalkozások megtartása, csoportok működtetése (zeneművészeti, 

színházművészeti, képzőművészeti tevékenységek, filmklub)

2. sporttevékenységek (pl. csapatversenyek, stb.) előkészítése és megvalósítása

3. hagyományőrző tevékenységek (pl. szüreti farsangi programok, település jeles napjai, néptánc 

csoport) előkészítése és megvalósítása

4. egyéb, az iskola pedagógiai programjához kötődő kulturális tevékenységek közös előkészítése (pl. 

nemzeti ünnepekhez kapcsolódó programok)

6. egészséges életmódra neveléshez köthető tevékenységek előkészítése és megvalósítása (pl. 

főzőklub, egészségügyi alapismeretek)

8. természetismerethez, környezeti felelősségvállalás elmélyítéséhez köthető tevékenységek 

előkészítése és megvalósítása (pl. természetjárás, faültetés, közösségi kert)

A köznevelési intézmény infrastruktúrájának fejlesztése a közös együttműködések és programok 

befogadása érdekében - a tervezett programokhoz szükséges eszközök beszerzése - a speciális, 

kizárólag a programokhoz kapcsolódó infrastrukturális fejlesztés.

A bevont tanulók 130 fő közül legalább 45 fő hátrányos helyzetű

Hajdúböszörményi Hortobágy

Hortobágyi Petőfi 

Sándor Általános 

Iskola és Kollégium

HC0501

Európai Uniós 

pályázatok
KEHOP-5.2.10

Hortobágy, József Attila u. 1.

Hajdúnánás, Baross u. 11/A

Költségvetési szervek 

pályázatos épületenergetikai 

fejlesztése

A Tankerülethez tartozó 2 kollégiumban energiahatékonysági felújítás keretében az alábbi 

módosításokat tervezzük: Az épületek hőtechnikai adottságainak javítása épülethatároló szerkezetek 

fejlesztésével. Napelemek alkalmazása hálózati, vagy autonóm (hálózatra nem kapcsolódó) 

villamosenergia-termelés céljából, kizárólag a fejlesztésben érintett épület villamosenergia-

ellátásához. Napkollektorok alkalmazása használati melegvíz igény részbeni vagy teljes kielégítése 

céljából.

Hajdúböszörményi Hortobágy

Hortobágyi Petőfi 

Sándor Általános 

Iskola és Kollégium

HC0501

Emberi 

Erőforrások 

Minisztériuma

HCS-

Hortobágyi
Elektormos zongora beszerzés                   350 000    

A fiatalok zenei nevelésének az eddigieknél is nagyobb támogatása céljából a köznevelési 

intézmények számára az Emberi Erőforrások Minisztériuma elindított egy olyan hagszerfejlesztési 

programot, melynek során az iskolák állami támogatás segítségével lehetőséget kapnak megfelelő 

hangszerek beszerzésére. Elektromos zongora beszerzése: 349 500 Ft.

Hajdúböszörményi Hortobágy

Hortobágyi Petőfi 

Sándor Általános 

Iskola és Kollégium

HC0501

Iskolatej Hortobágy, József A. u. 1/A

A nevelési-oktatási intézményeknek kiemelten fontos szerepük van abban, hogy a gyermekek 

hozzájuthassanak a fejlődésükhöz szükséges ásványi anyagokhoz és vitaminokhoz. Magyarországon 

2004 óta működik az Európai Unió és a Magyar Állam által finanszírozott iskolatej program, melynek 

célja egyrészt, hogy eljuttassa a tejtermékeket a gyerekekhez annak minden, az egészségre és a 

fejlődésre gyakorolt pozitív hatásával együtt másrészt, hogy népszerűsítse a tejtermékek fogyasztását 

a gyermekek körében, ezzel is hozzájárulva az egészséges táplálkozási szokások kialakulásához.

Hajdúböszörményi Hortobágy

Hortobágyi Petőfi 

Sándor Általános 

Iskola és Kollégium

HC0501

Iskolagyümölcs

A nevelési-oktatási intézményeknek kiemelten fontos szerepük van abban, hogy a gyermekek 

hozzájuthassanak a fejlődésükhöz szükséges ásványi anyagokhoz és vitaminokhoz. Magyarországon 

2010 óta működik az Európai Unió és a Magyar Állam által finanszírozott iskolagyümölcs- és 

iskolazöldség-program, melynek célja a hazai gyümölcs- és zöldségfogyasztás növelésének 

elősegítése és az ifjúság táplálkozási szokásainak javítása érdekében a köznevelési intézményekben 

tanuló gyermekek friss zöldséggel, gyümölccsel vagy 100%-os zöldség- és gyümölcslével történő 

ellátása, a tanulók gyümölcs és zöldségfogyasztással, az egészséges étkezéssel kapcsolatos 

ismereteinek kiszélesítése, elmélyítése.  
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Hajdúhadházi Hajdúhadház

Földi János Két 

Tanítási Nyelvű 

Általános Iskola és 

Alapfokú 

Művészeti Iskola

HC2101

HC2102

HC2103

Európai Uniós 

pályázat

EFOP-3.3.5-17-

2017-00049

Hortobágy, József A. u. 1/a

Balmazújváros, Dózsa György u. 17.

Bocskaikert, Baross Gábor u. 19.

Görbeháza, Széchenyi u. 9.

Hajdúböszrömény, Erdély u. 37.

Hajdúböszrömény, Árpád u. 22.

Hajdúböszrömény, Bocskai István tér 11.

Hajdúböszrömény, Bocskai István tér 12.

Hajdúböszrömény (Bodaszőlő), Vákáncsos u. 43.

Hajdúböszrömény, Tizenhárom vértanú u. 1.

Hajdúdorog, Tokaji út 5.

Hajdúhadház, Bocskai tér 10.

Polgár, Zólyom u. 14.

Tiszacsege, Fő u. 95.

Újszentmargita, Hunyadi u. 5.

Újtikos, Széchenyi tér 2.

Korszerű pedagógiai módszerek 

alkalmazását segítő nyári 

programok megvalósítása a 

Hortobágyi Petőfi Sándor 

Általános Iskola és 

Kollégiumban

           129 776 583    
2018.03.01-

2019.08.31

A Hortobágyi Petőfi Sándor Általános Iskola és Kollégium pályázata A projekt célja az egész életen át 

tartó tanulás megalapozása, a köznevelés minőségi fejlesztése kísérleti módszerek megvalósításával. 

A hangsúly a közösségi élménnyé formáláson van. A tanulók tudása, készségeinek és képességeinek 

fejlesztése áll a középpontban. További cél a tanulás belső motivációjának fejlesztése. Kísérleti 

bentlakásos programok és kísérleti napközis táborok valósulhatnak meg. Az EFOP-3.2.15-VEKOP-17 

kiemelt projekt kedvezményezettjével együttműködési megállapodás, továbbá: részvétel a 

pedagógusok számára szervezett képzéseken, szakmai fórumokon, témamodulok használata, 

módszertani segédanyagok használata.

Hajdúhadházi Hajdúhadház

Földi János Két 

Tanítási Nyelvű 

Általános Iskola és 

Alapfokú 

Művészeti Iskola

HC2101

HC2102

HC2103

Európai Uniós 

pályázat

EFOP-3.11.1-17-

2017-00005

Hajdúhadház, Bocskai tér 10.

Polgár, Móricz Zsigmond u. 3.

„Szülő-Suli” - tanulók iskolai 

előmenetelének javítása és a 

korai lemorzsolódás 

visszaszorítása a Polgári és 

Hajdúhadházi Általános 

Iskolában

             66 663 606    
2017.09.01-

2020.05.31

A projekt általános célja hatékony beavatkozásokat megvalósítani a korai iskolaelhagyással 

veszélyeztetett tanulók és családjai körében az intézmény komplex programjain keresztül. A pályázatba 

bevonni tervezett tanulóink alacsony iskolázottsággal rendelkező szülők gyermekei, akiknek otthon 

nem biztosított a tanulásban való segítségnyújtás lehetősége, nem találkoznak követendő mintával. 

Hajdúhadházi Hajdúhadház

Földi János Két 

Tanítási Nyelvű 

Általános Iskola és 

Alapfokú 

Művészeti Iskola

HC2101

HC2102

HC2103

Európai Uniós 

pályázat

EFOP-3.1.4-15-

2015-00001 és

VEKOP-7.3.1-17-

2017-00001 

Ösztöndíj és mentorálási 

támogatás hátrányos helyzetű 

tanulóknak - Útravaló 

ösztöndíjprogram

2017/2018. tanév - 104 fő

Hajdúhadházi Hajdúhadház

Földi János Két 

Tanítási Nyelvű 

Általános Iskola és 

Alapfokú 

Művészeti Iskola

HC2101

HC2102

HC2103

Európai Uniós 

pályázat

EFOP-3.1.4-15-

2015-00001 és

VEKOP-7.3.1-17-

2017-00001 

Ösztöndíj és mentorálási 

támogatás hátrányos helyzetű 

tanulóknak - Útravaló 

ösztöndíjprogram

2018/2019. tanév 

Hajdúhadházi Hajdúhadház

Földi János Két 

Tanítási Nyelvű 

Általános Iskola és 

Alapfokú 

Művészeti Iskola

HC2101

HC2102

HC2103

Nemzeti 

Kulturális Alap
449133/00062

Földi János Gyermekkara 

Programjainak megvalósítása
                  275 000    

2017.09.01-

2018.06.30

A pályázat célja a már meglővől kórusok támogatása volt. A Földi János Gyermekkara a projekt 

keretében részt vett a Hajdúszoboszlón megrendezett Éneklő Ifjúság minősítő versenyen. A kórus 

szerepelt a tanévben szerepelt iskolai és városi rendezvényeken. Az intézmény célja, hogy a zömmel 

roma származűsú tanulókban kialakítsanak egyfajta kettős identitást. A pályázat útján fedezni tudták 

az útiköltséget a Budapestre szervezett kóruskirándulásnak. A jövőbeli tevékenységet segíti az a 

feliratos pólók vásárlása, ami egységes megjelenést tesz lehetővé.

Hajdúhadházi Hajdúhadház

Földi János Két 

Tanítási Nyelvű 

Általános Iskola és 

Alapfokú 

Művészeti Iskola

HC2101

HC2102

HC2103

Nemzeti 

Kulturális Alap
449133/00061

Kicsinyek Kórusa Szakmai 

programjának megvalósítása
                  275 000    

2017.09.01-

2018.06.30

A pályázat célja a már meglővől kórusok támogatása volt. A Kicsinyek Kórusa a projekt keretében részt 

vett a Hajdúdorogon megrendezett Éneklő Ifjúság minősítő versenyen, ahol "A" arany minősítést 

szerzett. A kórus szerepelt a tanévben szerepelt iskolai és városi rendezvényeken. Az intézmény célja, 

hogy a zömmel roma származűsú tanulókban kialakítsanak egyfajta kettős identitást. A pályázat útján 

fedezni tudták az útiköltséget a Budapestre szervezett kóruskirándulásnak. A jövőbeli tevékenységet 

segíti az a feliratos pólók és sapkák vásárlása, ami egységes megjelenést tesz lehetővé.

Hajdúhadházi Hajdúhadház

Földi János Két 

Tanítási Nyelvű 

Általános Iskola és 

Alapfokú 

Művészeti Iskola

HC2101

HC2102

HC2103

Emberi 

Erőforrások 

Minisztériuma

Hangszercsere 

Program
Eszközbeszerzés, javítás                4 345 600    

A fiatalok zenei nevelésének az eddigieknél is nagyobb támogatása céljából a köznevelési 

intézmények számára az Emberi Erőforrások Minisztériuma elindított egy olyan hagszerfejlesztési 

programot, melynek során az iskolák állami támogatás segítségével lehetőséget kapnak megfelelő 

hangszerek beszerzésére, és meglévő hangszereinek javítására, felújítására.

Hangszer beszerzés: 3 800 470 Ft, hangszer javítás: 536 895 Ft.
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Hajdúhadházi Hajdúhadház

Földi János Két 

Tanítási Nyelvű 

Általános Iskola és 

Alapfokú 

Művészeti Iskola

HC2101

HC2102

HC2103

Erzsébet 

élménytáborok

2018-ELM-01-

0592
Fonyódliget

Élménytábor - Földi Iskola 

Fonyódliget

2018.06.17-

2018.06.22.

Az Élménytábor keretében a gyerekek a Fonyódligeti Erzsébet-táborban vehettek részt. Az elnevezés 

arra utal, hogy a szervezők szándéka szerint, ebben a táborban eltöltött 6 nap alatt minden eddiginél 

több élményt adó programmal és szolgáltatással találkozhatnak az ott vakációzó gyerekek. A 

programok a sport és egészséges életmód, a környezettudatosság, a hagyományőrzés és 

kézművesség, a tudomány, az önismeret és a  közösségépítés témájához kapcsolódnak. 

Hajdúhadházi Hajdúhadház

Földi János Két 

Tanítási Nyelvű 

Általános Iskola és 

Alapfokú 

Művészeti Iskola

HC2101

HC2102

HC2103

Iskolatej

Hajdúhadház, Bocskai tér 14.

Hajdúhadház, Szilágyi D. u. 2-4.

Hajdúhadház, Rákóczi u. 50.

A nevelési-oktatási intézményeknek kiemelten fontos szerepük van abban, hogy a gyermekek 

hozzájuthassanak a fejlődésükhöz szükséges ásványi anyagokhoz és vitaminokhoz. Magyarországon 

2004 óta működik az Európai Unió és a Magyar Állam által finanszírozott iskolatej program, melynek 

célja egyrészt, hogy eljuttassa a tejtermékeket a gyerekekhez annak minden, az egészségre és a 

fejlődésre gyakorolt pozitív hatásával együtt másrészt, hogy népszerűsítse a tejtermékek fogyasztását 

a gyermekek körében, ezzel is hozzájárulva az egészséges táplálkozási szokások kialakulásához.

Hajdúhadházi Hajdúhadház

Földi János Két 

Tanítási Nyelvű 

Általános Iskola és 

Alapfokú 

Művészeti Iskola

HC2101

HC2102

HC2103

Iskolagyümölcs

A nevelési-oktatási intézményeknek kiemelten fontos szerepük van abban, hogy a gyermekek 

hozzájuthassanak a fejlődésükhöz szükséges ásványi anyagokhoz és vitaminokhoz. Magyarországon 

2010 óta működik az Európai Unió és a Magyar Állam által finanszírozott iskolagyümölcs- és 

iskolazöldség-program, melynek célja a hazai gyümölcs- és zöldségfogyasztás növelésének 

elősegítése és az ifjúság táplálkozási szokásainak javítása érdekében a köznevelési intézményekben 

tanuló gyermekek friss zöldséggel, gyümölccsel vagy 100%-os zöldség- és gyümölcslével történő 

ellátása, a tanulók gyümölcs és zöldségfogyasztással, az egészséges étkezéssel kapcsolatos 

ismereteinek kiszélesítése, elmélyítése.

Hajdúhadházi Bocskaikert

Bocskaikerti 

Németh László 

Általános Iskola és 

Alapfokú 

Művészeti Iskola

HC2001

Európai Uniós 

pályázat

EFOP-3.1.8-17-

2017-00186
Bocskaikert, Baross Gábor u. 19.

Együtt testvérként - Iskolaközi 

szemléletformáló program a 

Bocskaikerti Németh László 

Általános Iskola és AMI-ban

             19 883 667    
2018.01.01-

2019.12.31

A program célja a bevont tanulók iskolai lemorzsolódásának visszaszorítása, megszüntetése, a 

továbbtanulás megsegítése. A tanulók önismereti fejlődése, az egymás iránti elfogadás, a nehéz 

szociális körülmények közül való kiszakadás lehetőségének megmutatása, segítése. Ezeket a célokat 

az oktatás, tanítási órán kívüli megsegítésével, a tanulók tantárgyi ismereteinek és nyelvi készségének 

fejlesztésével, a szabadidő hasznos eltöltésének biztosításával, minőségi kulturális programok, 

intézmények látogatásával és eltérő társadalmi hátterű tanulókkal való kapcsolattartással kívánják 

megvalósítani. A programban az inézmény 50 tanuló bevonását tervezi 5-7. évfolyamon. A projekthez 

kapcsolódó eszközbeszerzés értéke 994 153 Ft.

Hajdúhadházi Bocskaikert

Bocskaikerti 

Németh László 

Általános Iskola és 

Alapfokú 

Művészeti Iskola

HC2001

Európai Uniós 

pályázat

EFOP-3.3.5-17-

2017-00049

Hortobágy, József A. u. 1/a

Balmazújváros, Dózsa György u. 17.

Bocskaikert, Baross Gábor u. 19.

Görbeháza, Széchenyi u. 9.

Hajdúböszörmény, Erdély u. 37.

Hajdúböszörmény, Árpád u. 22.

Hajdúböszörmény, Bocskai István tér 11.

Hajdúböszörmény, Bocskai István tér 12.

Hajdúböszörmény (Bodaszőlő), Vákáncsos u. 43.

Hajdúböszörmény, Tizenhárom vértanú u. 1.

Hajdúdorog, Tokaji út 5.

Hajdúhadház, Bocskai tér 10.

Polgár, Zólyom u. 14.

Tiszacsege, Fő u. 95.

Újszentmargita, Hunyadi u. 5.

Újtikos, Széchenyi tér 2.

Korszerű pedagógiai módszerek 

alkalmazását segítő nyári 

programok megvalósítása a 

Hortobágyi Petőfi Sándor 

Általános Iskola és 

Kollégiumban

           129 776 583    
2018.03.01-

2019.08.31

A Hortobágyi Petőfi Sándor Általános Iskola és Kollégium pályázata A projekt célja az egész életen át 

tartó tanulás megalapozása, a köznevelés minőségi fejlesztése kísérleti módszerek megvalósításával. 

A hangsúly a közösségi élménnyé formáláson van. A tanulók tudása, készségeinek és képességeinek 

fejlesztése áll a középpontban. További cél a tanulás belső motivációjának fejlesztése. Kísérleti 

bentlakásos programok és kísérleti napközis táborok valósulhatnak meg. Az EFOP-3.2.15-VEKOP-17 

kiemelt projekt kedvezményezettjével együttműködési megállapodás, továbbá: részvétel a 

pedagógusok számára szervezett képzéseken, szakmai fórumokon, témamodulok használata, 

módszertani segédanyagok használata.

Hajdúhadházi Bocskaikert

Bocskaikerti 

Németh László 

Általános Iskola és 

Alapfokú 

Művészeti Iskola

HC2001

Európai Uniós 

pályázat

EFOP-3.1.4-15-

2015-00001 és

VEKOP-7.3.1-17-

2017-00001 

Ösztöndíj és mentorálási 

támogatás hátrányos helyzetű 

tanulóknak - Útravaló 

ösztöndíjprogram

2017/2018. tanév - 2 fő

Hajdúhadházi Bocskaikert

Bocskaikerti 

Németh László 

Általános Iskola és 

Alapfokú 

Művészeti Iskola

HC2001

Európai Uniós 

pályázat

KEHOP-5.2.11-

16-2017-00204

Hajdúböszörmény, Bocskai István tér 11.

Hajdúböszörmény, Bocskai István tér 12.

Hajdúböszörmény, Erdély u. 37.

Bocskaikert, Baross Gábor u. 19.

Balmazújváros, Móricz Zsigmond u. 1-3.

Balmazújváros, Hortobágyi út 12.

Polgár, Zólyom u. 14.

Hajdúböszörmény, Radnóti u. 5.

Hajdúböszörmény, Tizenhárom vértanú u. 1.

Fotovoltaikus rendszerek 

telepítése a hajdúböszörményi 

tankerület épületein

           250 000 000    
2018.03.01-

2018.11.30

A Tankerület 9 intézményében fotovoltaikus rendszer kerül kiépítésre. A projekt keretében 422 kWp 

össz napelem panel kerül telepítésre, melyek össz energiahozama: 435840 kWh/év. Ennek 

eredményként prognosztizált éves energiamegtakarítás 17.250.672 Ft.

Hajdúhadházi Bocskaikert

Bocskaikerti 

Németh László 

Általános Iskola és 

Alapfokú 

Művészeti Iskola

HC2001

Határtalanul
HAT-17-01-

2017-00092
Szlovákia

Történelmi és irodalmi 

kalandozások a Felvidéken
               2 698 760    

2017.06.16-

2018.06.15

A kirándulás során a résztvevők Mátyás életéhez, cselekedeteihez kötődő felvidéki helyszíneket 

kerestek fel. Bejárták Felvidék leggazdagabb vidékét, a Szepességet, és a megismerkedtek a 

bányavárosok gazdag örökségével, foglalkoztak a felvidéki magyarság aktuális helyzetével, a nyelvi 

állapottal, valamint a magyarságot érintő legfőbb Kárpát-medencei problémákkal. 45 fő - 4 nap
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Hajdúhadházi Bocskaikert

Bocskaikerti 

Németh László 

Általános Iskola és 

Alapfokú 

Művészeti Iskola

HC2001

Határtalanul
HAT-18-01-

0551
Szlovákia

A cipszerek földjén a 

Felvidéken
               2 157 340    

2018.06.16-

2019.06.15.

A program megvalósítása során a diákok a Szepesség kulturális és természeti értékeit veszik számba. 

Foglalkoznak a felvidéki magyar népesség aktuális helyzetével: demográfia, asszimiláció, elvándorlás 

stb. A városok építészete, az itt található templomok, várak építészeti stílusai a már tanult 

művészettörténeti ismeretekre épülnek. A pályázat megvalósítása kapcsán a diákok ismereteket 

szerezhetnek arról, hogy milyen fontos szerepet játszottak a Szepesség városai a magyar 

történelemben. 36 fő - 4 nap

Hajdúhadházi Bocskaikert

Bocskaikerti 

Németh László 

Általános Iskola és 

Alapfokú 

Művészeti Iskola

HC2001

Nemzeti 

Tehetség 

Program

NTP-MŰV-17-

0006
Szilágysági dombtetőn                1 150 000    

2017.07.01-

2018.06.30

A projekt keretében az intézmény néptánc, citera és klarinét-furulya tanszak tanulói közül sor került 20 

tehetségigéret kiválasztására, majd csoportos és egyéni, illetve elméleti és gyakorlati foglalakozások 

keretén belül tehetséggondozó foglalkozásokat tartottak. A programban helyet kapott a lemorzsolódás, 

a végzettség nélküli iskolaelhagyás témája is. A diákok kétnapos tanulmányúton is résztvettek a 

Szilágságban. 

Hajdúhadházi Bocskaikert

Bocskaikerti 

Németh László 

Általános Iskola és 

Alapfokú 

Művészeti Iskola

HC2001

Emberi 

Erőforrások 

Minisztériuma

Hangszercsere 

Program

Elektromos zongora beszerzés, 

eszközbeszerzés, javítás
               1 126 000    

A fiatalok zenei nevelésének az eddigieknél is nagyobb támogatása céljából a köznevelési 

intézmények számára az Emberi Erőforrások Minisztériuma elindított egy olyan hagszerfejlesztési 

programot, melynek során az iskolák állami támogatás segítségével lehetőséget kapnak megfelelő 

hangszerek beszerzésére, és meglévő hangszereinek javítására, felújítására.

Hangszer beszerzés: 1 030 000 Ft, hangszer javítás: 95 885 Ft.

Hajdúhadházi Bocskaikert

Bocskaikerti 

Németh László 

Általános Iskola és 

Alapfokú 

Művészeti Iskola

HC2001

Iskolatej Bocskaikert, Baross Gábor u. 19.

A nevelési-oktatási intézményeknek kiemelten fontos szerepük van abban, hogy a gyermekek 

hozzájuthassanak a fejlődésükhöz szükséges ásványi anyagokhoz és vitaminokhoz. Magyarországon 

2004 óta működik az Európai Unió és a Magyar Állam által finanszírozott iskolatej program, melynek 

célja egyrészt, hogy eljuttassa a tejtermékeket a gyerekekhez annak minden, az egészségre és a 

fejlődésre gyakorolt pozitív hatásával együtt másrészt, hogy népszerűsítse a tejtermékek fogyasztását 

a gyermekek körében, ezzel is hozzájárulva az egészséges táplálkozási szokások kialakulásához.

Hajdúhadházi Bocskaikert

Bocskaikerti 

Németh László 

Általános Iskola és 

Alapfokú 

Művészeti Iskola

HC2001

Iskolagyümölcs

A nevelési-oktatási intézményeknek kiemelten fontos szerepük van abban, hogy a gyermekek 

hozzájuthassanak a fejlődésükhöz szükséges ásványi anyagokhoz és vitaminokhoz. Magyarországon 

2010 óta működik az Európai Unió és a Magyar Állam által finanszírozott iskolagyümölcs- és 

iskolazöldség-program, melynek célja a hazai gyümölcs- és zöldségfogyasztás növelésének 

elősegítése és az ifjúság táplálkozási szokásainak javítása érdekében a köznevelési intézményekben 

tanuló gyermekek friss zöldséggel, gyümölccsel vagy 100%-os zöldség- és gyümölcslével történő 

ellátása, a tanulók gyümölcs és zöldségfogyasztással, az egészséges étkezéssel kapcsolatos 

ismereteinek kiszélesítése, elmélyítése.

Hajdúnánási Hajdúnánás

Bocskai István 

Általános Iskola, 

Alapfokú 

Művészeti Iskola és 

Kollégium

HC0805

HC0806

Európai Uniós 

pályázat

EFOP-3.3.5-17-

2017-00008
Hajdúnánás, Óvoda u. 2-10.

Korszerű pedagógiai módszerek 

alkalmazását segítő nyári 

programok megvalósítása

             60 000 000    
2018.03.01-

2019.08.31.

A projekt célja olyan tematikus napközi és tematikus bentlakásos programok megvalósítása, amelyek a

Nemzeti alaptantervben megfogalmazott célokhoz, feladatokhoz igazodnak, középpontjában a tanulók 

tudásának, készségeinek és képességeinek fejlesztése, kibontakoztatása, a személyiség fejlődéséhez 

szükséges megfelelő feltételek biztosítása áll, figyelembe véve, hogy a nevelés és az oktatás színtere 

nemcsak az iskola lehet. A kísérleti bentlakásos programok 2018 és 2019 nyarán (június 3-4. hetében), 

az iskola 3., 5., 7. évfolyamos tanulóinak bevonásával valósulnak meg. A kísérleti napközi programok 

2018 és 2019 nyarán (június 3-4. hetében), az 1., 2., 4., 6. évfolyamos tanulóinak bevonásával 

valósulhatnak meg.

Hajdúnánási Hajdúnánás

Bocskai István 

Általános Iskola, 

Alapfokú 

Művészeti Iskola és 

Kollégium

HC0805

HC0806

Európai Uniós 

pályázat

EFOP-3.1.4-15-

2015-00001 és

VEKOP-7.3.1-17-

2017-00001 

Ösztöndíj és mentorálási 

támogatás hátrányos helyzetű 

tanulóknak - Útravaló 

ösztöndíjprogram

2017/2018. tanév - 4 fő

Hajdúnánási Hajdúnánás

Bocskai István 

Általános Iskola, 

Alapfokú 

Művészeti Iskola és 

Kollégium

HC0805

HC0806

Határtalanul
HAT-18-01-

0160
Horvátország

Fegyverrel, tollal és 

ökolábnyommal
               2 700 000    

2018.06.16-

2019.06.15.

Pályázatban arra törekedtek, hogy diákokkal megkeressék Horvátország magyarlakta területein a Zrínyi 

család emlékhelyeit, megismerjék az országhatáron kívüli elhelyezkedés okait, találkozzanak a külhoni 

magyarokkal, velük élő kapcsolat alakuljon ki. 45 fő - 5 nap

Hajdúnánási Hajdúnánás

Bocskai István 

Általános Iskola, 

Alapfokú 

Művészeti Iskola és 

Kollégium

HC0805

HC0806

Nemzeti 

Tehetség 

Program

NTP-TFJ-17-

0122
Kis felfedezők kincsestára                1 600 000    

2017.07.01-

2018.06.30

Eszközbeszerzés 1 600 000 Ft értékben. A megvásárolt eszközök mindegyike nagymértékben hozzájárul 

a természet- és a társadalomtudomány, a humán kultúra megértéséhez, megmutatja a tanulók 

számára szűkebb és tágabb környezetük természeti értékeinek szépségét, fontosságát. Az élményszerű 

gyakorlati tevékenységek során új fogalmak, összefüggések felfedezése várt a gyerekekre. A választott 

eszközök segítségével a lassabban haladó tanulók és a kiemelten tehetséges gyerekek is 

elsajátíthatják az érdeklődésüknek megfelelő ismereteket.

Hajdúnánási Hajdúnánás

Bocskai István 

Általános Iskola, 

Alapfokú 

Művészeti Iskola és 

Kollégium

HC0805

HC0806

Nemzeti 

Tehetség 

Program

NTP-KNI-18-

0127
Van valami a levegővel                1 443 000    

2018.07.01-

2019.06.30

A pályázati program célja a természettudományos oktatás gyakorlatiasabbá, életközelebbivé tétele, a 

levegő témáján keresztül. A programba elsősorban 6.-7. osztályos diákokat szeretnének bevonni a 

pedagógusok lehetőség szerint minél több tehetségterület figyelembevételével. A tanulói létszámot 20 

fővel tervezik. Kiegészítő programként tanulmányi kirándulást szerveznek Budapestre, terveik szerint 

meglátogatják a repülőteret, a Hadtörténeti Múzeumot, a Csodák Palotáját, valamint az Eötvös Lajos 

Tudományegyetem Meteorológiai Tanszékét.  
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Hajdúnánási Hajdúnánás

Bocskai István 

Általános Iskola, 

Alapfokú 

Művészeti Iskola és 

Kollégium

HC0805

HC0806

Nemzeti 

Tehetség 

Program

NTP-MTTD-18-

0134
Fedezd fel! Újratöltve                1 400 000    

2018.07.01-

2019.06.30

A program célja olyan tehetséggondozó szakkör megvalósítása, amely feltárja az összefüggéseket a 

matematika, a fizika és a kémia tantárgyak kapcsolatában, a tanult ismeretek gyakorlati alkalmazási 

lehetőségeit a mindennapokban, és fejleszti a logikai-matematikai, természeti és térbeli-vizuális 

tehetségterületeket. A foglalkozások elsősorban 7. és 8. évfolyamos gyerekek számára fogalmazódtak 

meg, ezért olyan tanulók közül igyekszünk válogatni, akik kedvelték a természetismeretet, jól 

teljesítenek a matematika területén és a középiskolai továbbtanulási elképzelésük közé is illeszkedik. 

A projekt megalósítása során Debrecenben szaktáborban vehetnék részt a diákok, és ellátogathatnak a 

Tisza-tavi Ökocentrumba. 76 000 Ft értékben tárgyi eszközök beszerzése is megvalósul a támogatási 

összegből.

Hajdúnánási Hajdúnánás

Bocskai István 

Általános Iskola, 

Alapfokú 

Művészeti Iskola és 

Kollégium

HC0805

HC0806

Nemzeti 

Tehetség 

Program

NTP-SFT-18-

0039
A jövő bajnoka köztetek van!                1 400 000    

2018.07.01-

2019.06.30

A projekt célja a tehetséges gyerekek személyiségjegyeinek, alapkompetenciáinak fejlesztése, melyek 

segítségével a mindennapi életben és az asztalitenisz versenyeken is tudatosabban, magabiztosabban 

tudnak reagálni azokra az élethelyzetekre, konfliktus- és stresszhelyzetekre, versenyszituációkra, 

amelyek várnak rájuk. Célunk a hátránykompenzáció és esélyegyenlőség elősegítése, mivel 

programunkba bekerült gyerekek vagy a szociokulturálisan halmozottan hátrányos helyzetű, roma, 

lakásotthonos vagy nagycsaládokba tartozók. A támogatási összegből 278 000 Ft értékben olyan tárgyi 

eszközök beszerzését tervezik, melyek a célszerinti tevékenység megvalósulását közvetlenül segítik.

Hajdúnánási Hajdúnánás

Bocskai István 

Általános Iskola, 

Alapfokú 

Művészeti Iskola és 

Kollégium

HC0805

HC0806

Klebelsberg 

Központ

KK-HnBocs-

Bocskai

Bocskai és kora Kárpát-

medencei történelmi vetélkedő 

gazdagító kísérő programokkal

                  700 000    2018.12.31-ig

A projekt keretében a kétfordulós, interaktív tehetséggondozó történelmi vetélkedő célja Bocskai 

István korának és személyiségén át történelmi szerepének megismerésével pozitív példakép állítása a 

ma fiataljai elé nemzeti identitástudatuk erősítésével. Művelődéstörténeti értékek megismerése, 

tanulási, komplex gondolkodási műveletek és a csapatverseny általi együttműködési kompetenciák 

erősítésével. Településünkön és határainkon túl nyúló kapcsolatok építése a meghívott iskolákkal, 

gazdagító kísérő programokon át. Jelentősebb beszerzések: kreatív anyagok, kellékek 100 000 Ft, 

Kirádnulás (utazás, étkezés, szállás) 300 000 Ft, meghívott előadó történész 100 000 Ft, játszóház 

vezetés 100 000 Ft, disszeminációs tevékenység, tudásmegosztás 100 000 Ft.

Hajdúnánási Hajdúnánás

Bocskai István 

Általános Iskola, 

Alapfokú 

Művészeti Iskola és 

Kollégium

HC0805

HC0806

Klebelsberg 

Központ
KK-HnBocs-Víz

VízVálasztó komplex iskolai 

program
               5 500 000    2018.12.31-ig

A pályázat megvalósítása során az Iskola olyan városban próbálja megalapozni a vízi sportok jövőjét, 

ahol egyáltalán nincs, vagy csak rövid múltja van ezeknek a sportágaknak. A cél nemcsak a vízi 

sportágak megismertetése, hanem ezzel párhuzamosan azok természeti és társadalmi környezetének a 

felfedezése is, illetve a diákok életvezetési (egészséges életmód, társas kapcsolatok, 

elsősegélynyújtási, stb.) ismeretekkel való segítése. Jelentősebb beszerzések: Kajak, kenu, 

mentőmellény, egyéb eszközbeszerzés 4 170 000 Ft, szolgáltatások 1 330 000 Ft.

Hajdúnánási Hajdúnánás

Bocskai István 

Általános Iskola, 

Alapfokú 

Művészeti Iskola és 

Kollégium

HC0805

HC0806

Klebelsberg 

Központ

KK-HnBocs-

Gazdagító

Gazdagító program a sikeres 

pályaválasztáshoz
               1 200 000    2018.12.31-ig

A jó gyakorlat a 8. osztályos tanulók sikeres továbbtanulását segíti: A pályaorientációs napon, a 

témahét, és 3 hónapon át kooperatív, forgószínpadszerű foglalkozásokon fejlesztik a diákok ön-, 

szakma- és pályaismeretét. A különböző kompetenciájukat, megismerik a város munkahelyeit. Eddigi 

évek alapján a diákok 90%-át a kívánt 1. 2. helyre felveszik. 

Hajdúnánási Hajdúnánás

Bocskai István 

Általános Iskola, 

Alapfokú 

Művészeti Iskola és 

Kollégium

HC0805

HC0806

Klebelsberg 

Központ

KK-HnBocs-

Kézműves
Kézművestanya                1 000 000    2018.12.31-ig

A pályázat keretében tartott szakkör célja a helyi néprajzi  értékek, hagyományok megismerése, 

azoknak a kismesterségeknek a  megidézése, melyek eleink megélhetését biztosították. Ezeket népi 

iparművészek, népművészet mesterei által teszik  megismerhetővé. Kiemelt cél a hajdúsági 

pásztorkultúra és művészet, a pásztorélet megismerése. Jelentősebb beszerzések: anyagszükséglet 

350 000 Ft, eszközbeszerzés 114 100 Ft, kirándulás 82 000 Ft, meghívott vendégek 110 000 Ft.

Hajdúnánási Hajdúnánás

Bocskai István 

Általános Iskola, 

Alapfokú 

Művészeti Iskola és 

Kollégium

HC0805

HC0806

Emberi 

Erőforrások 

Minisztériuma

Hangszercsere 

Program

Pianínó beszerzés, elektromos 

zongora beszerzés, 

eszközbeszerzés, javítás

               4 298 800    

A fiatalok zenei nevelésének az eddigieknél is nagyobb támogatása céljából a köznevelési 

intézmények számára az Emberi Erőforrások Minisztériuma elindított egy olyan hagszerfejlesztési 

programot, melynek során az iskolák állami támogatás segítségével lehetőséget kapnak megfelelő 

hangszerek beszerzésére, és meglévő hangszereinek javítására, felújítására.

Hangszer beszerzés: 3 934 000 Ft, hangszer javítás: 364 800 Ft.

Hajdúnánási Hajdúnánás

Bocskai István 

Általános Iskola, 

Alapfokú 

Művészeti Iskola és 

Kollégium

HC0805

HC0806

Erzsébet napközi 

táborok

2018-NKK-05-

0039
Hajdúnánás, Óvoda u. 2-10.

Napközi Erzsébet Tábor - V. 

turnus
                  612 000    

2018.07.16-

2018.07.20

A táborban 34 diák vett részt 3 pedagógus felügyeletével. A program keretében látogatást tettek a 

Hajdúnánási Gyógyfürdőbe és a poroszlói Ökocentrumba. Tárgyi elemként dekorációs és kézműves 

anyagok, festékek, oklevelek, apró ajándékok, növények, virágföld, cserepek a virágültetéshez, 

sportszerek kerültek beszerzésre.

Hajdúnánási Hajdúnánás

Bocskai István 

Általános Iskola, 

Alapfokú 

Művészeti Iskola és 

Kollégium

HC0805

HC0806

Erzsébet napközi 

táborok

2018-NKK-04-

0075
Hajdúnánás, Iskola u. 3.

Napközi Erzsébet Tábor - IV. 

turnus
                  486 000    

2018.07.09-

2018.07.13

A táborban 27 diák vett részt 3 pedagógus felügyeletével. A program keretében látogatást tettek a 

Hajdúnánási Gyógyfürdőbe és Tokajba. Tárgyi elemként kézműves anyagok, sportszerek, defektjavító 

készlet, biciklis sisak, biciklis pumpa, kulacsok stb. kerültek beszerzésre.
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Hajdúnánási Hajdúnánás

Bocskai István 

Általános Iskola, 

Alapfokú 

Művészeti Iskola és 

Kollégium

HC0805

HC0806

Erzsébet napközi 

táborok

2018-NKK-04-

0031
Hajdúnánás, Magyar u. 104.

Napközi Erzsébet Tábor - IV. 

turnus
                  360 000    

2018.07.09-

2018.07.13

A táborban 20 diák vett részt 2 pedagógus felügyeletével. A program keretében látogatást tettek 

Bükkszentkeresztre. Tárgyi elemként kreatív és kézműves anyagok (pl. textilfesték, tű, cérna, fonal) 

főzéshez konyhai eszközök (csigatű, csigaborda, főzőlap) nyersanyagok kerültek beszerzésre.

Hajdúnánási Hajdúnánás

Bocskai István 

Általános Iskola, 

Alapfokú 

Művészeti Iskola és 

Kollégium

HC0805

HC0806

Erzsébet napközi 

táborok

2018-NKK-04-

0060
Hajdúnánás, Magyar u. 104.

Napközi Erzsébet Tábor - IV. 

turnus
                  720 000    

2018.07.09-

2018.07.13

A táborban 40 diák vett részt 4 pedagógus felügyeletével. A program keretében látogatást tettek 

Nyíregyházán a Sóstói Állatkertbe, Kalandparkba és Múzeumfaluba. Tárgyi elemként dekorációs 

kellékek, kézműves anyagok és sportszerek kerültek beszerzésre.

Hajdúnánási Hajdúnánás

Bocskai István 

Általános Iskola, 

Alapfokú 

Művészeti Iskola és 

Kollégium

HC0805

HC0806

Erzsébet napközi 

táborok

2018-NKK-05-

0011
Hajdúnánás, Magyar u. 104.

Napközi Erzsébet Tábor - V. 

turnus
                  360 000    

2018.07.16-

2018.07.20

A táborban 20 diák vett részt 2 pedagógus felügyeletével. A program keretében látogatást tettek 

Nyíregyházán  a Kalandparkba és a Múzeumfaluba.Tárgyi elemként dekoráiós kellékek, kézműves 

anyagok és eszközök, sportszerek és társasjátékok kerültek beszerzésre.

Hajdúnánási Hajdúnánás

Bocskai István 

Általános Iskola, 

Alapfokú 

Művészeti Iskola és 

Kollégium

HC0805

HC0806

Erzsébet napközi 

táborok

2018-NKK-08-

0009
Hajdúnánás, Magyar u. 104.

Napközi Erzsébet Tábor - VIII. 

turnus
                  360 000    

2018.08.06-

2018.08.10

A táborban 20 diák vett részt 2 pedagógus felügyeletével. A program keretében látogatást tettek 

Hortobágyra a Helytörténeti Múzeumba és Hajdúnánáson a Kendereskertbe. Tárgyi elemként kreatív 

eszközök (textilfestékék, hímzőeszközök, fonalak, gyöngyök stb.) kerültek beszerzésre.

Hajdúnánási Hajdúnánás

Bocskai István 

Általános Iskola, 

Alapfokú 

Művészeti Iskola és 

Kollégium

HC0805

HC0806

Erzsébet napközi 

táborok

2018-NKK-09-

0008
Hajdúnánás, Magyar u. 104.

Napközi Erzsébet Tábor - IX. 

turnus
                  360 000    

2018.08.13-

2018.08.17

A táborban 20 diák vett részt 2 pedagógus felügyeletével. A program keretében látogatást tettek a 

Bükk fennsíkra, Hajdúnánáson a Gyógyfürdőbe, Kendereskertbe és a gokart pályára. Tárgyi elemként a 

túrázáshoz kapcsolódóan laptájoló, turistakalauz, távcső, Geonaute WT és hátizsákok kerültek 

beszerzésre..

Hajdúnánási Hajdúnánás

Bocskai István 

Általános Iskola, 

Alapfokú 

Művészeti Iskola és 

Kollégium

HC0805

HC0806

Erzsébet napközi 

táborok

2018-NKK-09-

0009
Hajdúnánás, Magyar u. 104.

Napközi Erzsébet Tábor - IX. 

turnus
                  360 000    

2018.08.13-

2018.08.17

A táborban 20 diák vett részt 3 pedagógus felügyeletével. A program keretében látogatást tettek a 

Bükk fennsíkra, Hajdúnánáson a Gyógyfürdőbe és a Kendereskertbe. Tárgyi elemként diavetítő, 

diafilmek, társasjátékok, gipsz öntőformák és már kreatív eszközök kerültek beszerzésre.

Hajdúnánási Hajdúnánás

Bocskai István 

Általános Iskola, 

Alapfokú 

Művészeti Iskola és 

Kollégium

HC0805

HC0806

Erzsébet napközi 

táborok

2018-NKK-03-

0011
Hajdúnánás, Polgári u. 71.

Napközi Erzsébet Tábor - III. 

turnus
               1 350 000    

2018.07.02-

2018.07.06

A táborban 75 diák vett részt 8 pedagógus felügyeletével. A program keretében látogatást tettek a 

Nyíregyházara a Múzeumfaluba és Kaldparkba, Hajdúnánáson a Gyógyfürdőbe. Tárgyi elemként 

kézműves kellékek és dekorációs anyagok, sporteszközök, játékok, ajándéktárgyak, logóval ellátott 

pendrive-ok kerültek beszerzésre.

Hajdúnánási Hajdúnánás

Bocskai István 

Általános Iskola, 

Alapfokú 

Művészeti Iskola és 

Kollégium

HC0805

HC0806

Erzsébet napközi 

táborok

2018-NKK-03-

0093
Hajdúnánás, Polgári u. 71.

Napközi Erzsébet Tábor - III. 

turnus
               1 296 000    

2018.07.02-

2018.07.06

A táborban 72 diák vett részt 7 pedagógus felügyeletével. A program keretében látogatást tettek 

Poroszlón az Ökocentrumba és Hajdúnánáson  Strandfürdőbe. Táegyi elemként dekorációs kellékeke, 

kézműves anyagok, horgészati felszerelések, sportszerek és készségfejlesztő játékok kerültek 

beszerzésre. 

Hajdúnánási Hajdúnánás

Bocskai István 

Általános Iskola, 

Alapfokú 

Művészeti Iskola és 

Kollégium

HC0805

HC0806

Erzsébet napközi 

táborok

2018-NKK-06-

0011
Hajdúnánás, Polgári u. 71.

Napközi Erzsébet Tábor - VI. 

turnus
                  540 000    

2018.07.23-

2018.07.27

A táborban 30 diák vett részt 3 pedagógus felügyeletével. A program keretében látogatást tettek 

Debrecenbe a Kerekerdő élményparkba. Tárgyi elemként kreatív anyahok, társasjátékok, kézműves 

kellékek, sporteszközök kerültek beszerzésre.

Hajdúnánási Hajdúnánás

Bocskai István 

Általános Iskola, 

Alapfokú 

Művészeti Iskola és 

Kollégium

HC0805

HC0806

Erzsébet napközi 

táborok

2018-NKK-06-

0017
Hajdúnánás, Polgári u. 71.

Napközi Erzsébet Tábor - VI. 

turnus
               1 260 000    

2018.07.23-

2018.07.27

A táborban 70 diák vett részt 7 pedagógus felügyeletével. A program keretében látogatást tettek 

Debrecenbe a Kerekerső élményparkba és Hajdúnánáson a Gyógyfürdőbe, ahol a sárkányhajózást is 

kipróbálhatták. Tárgyi elemként dekorációs kellékek, kézműves anyagok, eszközök, sportszerek és 

kreatív játékok kerültek beszerzésre.
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Hajdúnánási Hajdúnánás

Bocskai István 

Általános Iskola, 

Alapfokú 

Művészeti Iskola és 

Kollégium

HC0805

HC0806

Erzsébet napközi 

táborok

2018-NKK-07-

0012
Hajdúnánás, Polgári u. 71.

Napközi Erzsébet Tábor - VII. 

turnus
               1 260 000    

2018.07.30-

2018.08.03

A táborban 70 diák vett részt 7 pedagógus felügyeletével. A program keretében látogatást tettek 

Debrecenbe az Agóra Tudományos Központba, moziba és Hajdúnánáson a Gyógyfürdőbe. Tárgyi 

elemként kézműves kellékek, eszközök, dekorációs anyagok, spoteszközök, játékok, ajándéktárgyak és 

logóval ellátott pendrive-ok kerültek beszerzésre.

Hajdúnánási Hajdúnánás

Bocskai István 

Általános Iskola, 

Alapfokú 

Művészeti Iskola és 

Kollégium

HC0805

HC0806

Erzsébet napközi 

táborok

2018-NKK-08-

0008
Hajdúnánás, Polgári u. 71.

Napközi Erzsébet Tábor - VIII. 

turnus
               1 350 000    

2018.08.06-

2018.08.10

A táborban 75 diák vett részt 8 pedagógus felügyeletével. A program keretében látogatást tettek 

Debrecenbe a Kerekerdő élményparkba és Hajdúnánáson a Gyógyfürdőbe. Tárgyi elemként kézműves 

kellékek, eszközök, dekorációs anyagok, spoteszközök, játékok, ajándéktárgyak és logóval ellátott 

pendrive-ok kerültek beszerzésre.

Hajdúnánási Hajdúnánás

Bocskai István 

Általános Iskola, 

Alapfokú 

Művészeti Iskola és 

Kollégium

HC0805

HC0806

Iskolatej

Hajdúnánás, Óvoda u. 2-10.

Hajdúnánás, Iskola u. 3.

Hajdúnánás, Polgári u. 71.

Hajdúnánás, Magyar u. 104.

A nevelési-oktatási intézményeknek kiemelten fontos szerepük van abban, hogy a gyermekek 

hozzájuthassanak a fejlődésükhöz szükséges ásványi anyagokhoz és vitaminokhoz. Magyarországon 

2004 óta működik az Európai Unió és a Magyar Állam által finanszírozott iskolatej program, melynek 

célja egyrészt, hogy eljuttassa a tejtermékeket a gyerekekhez annak minden, az egészségre és a 

fejlődésre gyakorolt pozitív hatásával együtt másrészt, hogy népszerűsítse a tejtermékek fogyasztását 

a gyermekek körében, ezzel is hozzájárulva az egészséges táplálkozási szokások kialakulásához.

Hajdúnánási Hajdúnánás

Bocskai István 

Általános Iskola, 

Alapfokú 

Művészeti Iskola és 

Kollégium

HC0805

HC0806

Iskolagyümölcs

A nevelési-oktatási intézményeknek kiemelten fontos szerepük van abban, hogy a gyermekek 

hozzájuthassanak a fejlődésükhöz szükséges ásványi anyagokhoz és vitaminokhoz. Magyarországon 

2010 óta működik az Európai Unió és a Magyar Állam által finanszírozott iskolagyümölcs- és 

iskolazöldség-program, melynek célja a hazai gyümölcs- és zöldségfogyasztás növelésének 

elősegítése és az ifjúság táplálkozási szokásainak javítása érdekében a köznevelési intézményekben 

tanuló gyermekek friss zöldséggel, gyümölccsel vagy 100%-os zöldség- és gyümölcslével történő 

ellátása, a tanulók gyümölcs és zöldségfogyasztással, az egészséges étkezéssel kapcsolatos 

ismereteinek kiszélesítése, elmélyítése.

Hajdúnánási Hajdúnánás

Bocskai István 

Általános Iskola 

Kőrösi Csoma 

Sándor Kollégiuma

HC0810

Európai Uniós 

pályázat

EFOP-4.1.3-17-

2017-00255
Hajdúnánás, Baross u. 11/A

A Kőrösi Csoma Sándor 

Kollégium tanulást segítő 

infrastrukturális fejlesztése

           136 212 648    
2017.09.01-

2018.10.31

A kollégiumi neveléshez szükséges infrastruktúra felújítása, eszközök beszerzése. Jelen projektben a 

fejlesztéssel érintett Kőrösi Csoma Sándor Kollégium (Hajdúnánás, Baross utca 11/A) homlokzati 

nyílászárónak cseréje, valamint a lapostető hő- és vízszigetelése valósul meg. Beázások, födémhibák 

megszüntetése. A pályázat része eszközök beszerzése, mely elsősorban a kollégiumi neveléshez 

szükséges eszközök, berendezések beszerzését tartalmazza. Építéshez kapcsolódó költségek: 113 700 

048 Ft, eszközbeszerzés költsége: 6 632 600 Ft.

Hajdúnánási Hajdúnánás

Bocskai István 

Általános Iskola 

Kőrösi Csoma 

Sándor Kollégiuma

HC0810

Európai Uniós 

pályázat
KEHOP-5.2.10

Hortobágy, József Attila u. 1.

Hajdúnánás, Baross u. 11/A

Költségvetési szervek 

pályázatos épületenergetikai 

fejlesztése

A Tankerülethez tartozó 2 kollégiumban energiahatékonysági felújítás keretében az alábbi 

módosításokat tervezzük: Az épületek hőtechnikai adottságainak javítása épülethatároló szerkezetek 

fejlesztésével. Napelemek alkalmazása hálózati, vagy autonóm (hálózatra nem kapcsolódó) 

villamosenergia-termelés céljából, kizárólag a fejlesztésben érintett épület villamosenergia-

ellátásához. Napkollektorok alkalmazása használati melegvíz igény részbeni vagy teljes kielégítése 

céljából.

Hajdúnánási Görbeháza

Görbeházi 

Széchenyi István 

Általános Iskola

HC0601

Európai Uniós 

pályázat

EFOP-3.3.5-17-

2017-00049

Hortobágy, József A. u. 1/a

Balmazújváros, Dózsa György u. 17.

Bocskaikert, Baross Gábor u. 19.

Görbeháza, Széchenyi u. 9.

Hb., Erdély u. 37.

Hb., Árpád u. 22.

Hb., Bocskai István tér 11.

Hb., Bocskai István tér 12.

Hb. (Bodaszőlő), Vákáncsos u. 43.

Hb., Tizenhárom vértanú u. 1.

Hajdúdorog, Tokaji út 5.

Hajdúhadház, Bocskai tér 10.

Polgár, Zólyom u. 14.

Tiszacsege, Fő u. 95.

Újszentmargita, Hunyadi u. 5.

Újtikos, Széchenyi tér 2.

Korszerű pedagógiai módszerek 

alkalmazását segítő nyári 

programok megvalósítása a 

Hortobágyi Petőfi Sándor 

Általános Iskola és 

Kollégiumban

           129 776 583    
2018.03.01-

2019.08.31

A Hortobágyi Petőfi Sándor Általános Iskola és Kollégium pályázata A projekt célja az egész életen át 

tartó tanulás megalapozása, a köznevelés minőségi fejlesztése kísérleti módszerek megvalósításával. 

A hangsúly a közösségi élménnyé formáláson van. A tanulók tudása, készségeinek és képességeinek 

fejlesztése áll a középpontban. További cél a tanulás belső motivációjának fejlesztése. Kísérleti 

bentlakásos programok és kísérleti napközis táborok valósulhatnak meg. Az EFOP-3.2.15-VEKOP-17 

kiemelt projekt kedvezményezettjével együttműködési megállapodás, továbbá: részvétel a 

pedagógusok számára szervezett képzéseken, szakmai fórumokon, témamodulok használata, 

módszertani segédanyagok használata.

Hajdúnánási Görbeháza

Görbeházi 

Széchenyi István 

Általános Iskola

HC0601

Európai Uniós 

pályázat

EFOP-4.1.3-17-

2017-00242
Görbeháza, Széchenyi u. 9.

A GÚT Általános Iskola és 

tagiskoláinak tanulást segítő 

infrastrukturális fejlesztése

           109 856 137    
2017.09.01-

2018.10.31

A pályázat eredményeként a főépület tetőszerkezete és héjazata teljes egészében megújul, sor kerül 

az előtető héjazatának cseréjére, ereszcsatornával és lefolyókkal valamint az intézmény régi fa anyagú 

homlokzati nyílászáróinak cseréjére. A tornacsarnok homlokzatán madárvédelmi háló kerül 

felszerelésre, a meglévő szennyeződések eltávolítása és a felületek fertőtlenítése után. Megvalósul az 

elektromos elosztószekrények cseréje a tornateremben, és a főépület földszintjén és emeletén, az 

igazgatói iroda parketta csiszolása, a földszinti és emeleti fiú és lány vizesblokk felújítása, a 

tornatermi fiú öltöző három helyiségének felújítása, az átjárók ablakainak cseréje és lezajlik a 

lámpacsere világítás rekonstrukció is. A projekt része eszközök beszerzése, mely elsősorban a 

tantermek berendezési tárgyait tartalmazza. Építéshez kapcsolódó költségek: 93 590 730 Ft, 

eszközbeszerzés költsége: 2 630 852 Ft.

Hajdúnánási Görbeháza

Görbeházi 

Széchenyi István 

Általános Iskola

HC0601

HatártalanulHAT-17-01-2017-01034Szlovákia Rákóczi nyomában a Szepességben 1 559 100               
2017.06.16-

2018.06.15

A pályázat célja, a határon túli magyarsággal kapcsolatos ismeretek bővítése volt, valamint hogy a 

diákok minél több magyarlakta települést ismerhessenek meg az ott élők nézőpontjából, bővülhessen 

tudásuk a Kárpátmedence más régióinak életéről és kultúrájáról. 26 fő - 3 nap  
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Hajdúnánási Görbeháza

Görbeházi 

Széchenyi István 

Általános Iskola

HC0601

Iskolatej Görbeháza, Széchenyi u. 9.

A nevelési-oktatási intézményeknek kiemelten fontos szerepük van abban, hogy a gyermekek 

hozzájuthassanak a fejlődésükhöz szükséges ásványi anyagokhoz és vitaminokhoz. Magyarországon 

2004 óta működik az Európai Unió és a Magyar Állam által finanszírozott iskolatej program, melynek 

célja egyrészt, hogy eljuttassa a tejtermékeket a gyerekekhez annak minden, az egészségre és a 

fejlődésre gyakorolt pozitív hatásával együtt másrészt, hogy népszerűsítse a tejtermékek fogyasztását 

a gyermekek körében, ezzel is hozzájárulva az egészséges táplálkozási szokások kialakulásához.

Hajdúnánási Görbeháza

Görbeházi 

Széchenyi István 

Általános Iskola

HC0601

Iskolagyümölcs

A nevelési-oktatási intézményeknek kiemelten fontos szerepük van abban, hogy a gyermekek 

hozzájuthassanak a fejlődésükhöz szükséges ásványi anyagokhoz és vitaminokhoz. Magyarországon 

2010 óta működik az Európai Unió és a Magyar Állam által finanszírozott iskolagyümölcs- és 

iskolazöldség-program, melynek célja a hazai gyümölcs- és zöldségfogyasztás növelésének 

elősegítése és az ifjúság táplálkozási szokásainak javítása érdekében a köznevelési intézményekben 

tanuló gyermekek friss zöldséggel, gyümölccsel vagy 100%-os zöldség- és gyümölcslével történő 

ellátása, a tanulók gyümölcs és zöldségfogyasztással, az egészséges étkezéssel kapcsolatos 

ismereteinek kiszélesítése, elmélyítése.

Hajdúnánási Újtikos

Újtikos-

Tiszagyulaháza 

Általános Iskla

HC2201

HC2202

Európai Uniós 

pályázat

EFOP-3.3.5-17-

2017-00049

Hortobágy, József A. u. 1/a

Balmazújváros, Dózsa György u. 17.

Bocskaikert, Baross Gábor u. 19.

Görbeháza, Széchenyi u. 9.

Hajdúböszörmény, Erdély u. 37.

Hajdúböszörmény, Árpád u. 22.

Hajdúböszörmény, Bocskai István tér 11.

Hajdúböszörmény, Bocskai István tér 12.

Hajdúböszörmény (Bodaszőlő), Vákáncsos u. 43.

Hajdúböszörmény, Tizenhárom vértanú u. 1.

Hajdúdorog, Tokaji út 5.

Hajdúhadház, Bocskai tér 10.

Polgár, Zólyom u. 14.

Tiszacsege, Fő u. 95.

Újszentmargita, Hunyadi u. 5.

Újtikos, Széchenyi tér 2.

Korszerű pedagógiai módszerek 

alkalmazását segítő nyári 

programok megvalósítása a 

Hortobágyi Petőfi Sándor 

Általános Iskola és 

Kollégiumban

           129 776 583    
2018.03.01-

2019.08.31

A Hortobágyi Petőfi Sándor Általános Iskola és Kollégium pályázata A projekt célja az egész életen át 

tartó tanulás megalapozása, a köznevelés minőségi fejlesztése kísérleti módszerek megvalósításával. 

A hangsúly a közösségi élménnyé formáláson van. A tanulók tudása, készségeinek és képességeinek 

fejlesztése áll a középpontban. További cél a tanulás belső motivációjának fejlesztése. Kísérleti 

bentlakásos programok és kísérleti napközis táborok valósulhatnak meg. Az EFOP-3.2.15-VEKOP-17 

kiemelt projekt kedvezményezettjével együttműködési megállapodás, továbbá: részvétel a 

pedagógusok számára szervezett képzéseken, szakmai fórumokon, témamodulok használata, 

módszertani segédanyagok használata.

Hajdúnánási Újtikos

Újtikos-

Tiszagyulaháza 

Általános Iskla

HC2201

HC2202

Emberi 

Erőforrások 

Minisztériuma

Hangszercsere 

Program
Elektromos zongora beszerzés                   350 000    

A fiatalok zenei nevelésének az eddigieknél is nagyobb támogatása céljából a köznevelési 

intézmények számára az Emberi Erőforrások Minisztériuma elindított egy olyan hagszerfejlesztési 

programot, melynek során az iskolák állami támogatás segítségével lehetőséget kapnak megfelelő 

hangszerek beszerzésére. Elektromos zongora beszerzése: 349 950 Ft.

Hajdúnánási Újtikos

Újtikos-

Tiszagyulaháza 

Általános Iskla

HC2201

HC2202

Klebelsberg 

Központ
KK-ÚjTi-Strand Csak a miénk a strand                   300 000    2018.12.31-ig

A pályázat megvalósítása során a nyári szünetben játékos keretek között, gyakorlati oktatással hívták 

fel a figyelmet a vízbiztonság mind az úszni nem tudó, az úszni tudó és esetlegesen vízi sportokat űző 

tanulók számára. A célcsoport a a 10- 14 éves korosztály. A projekt céljai: a vízi balesetek megelőzése, 

veszélyhelyzetek elkerülése, elhárítása, a különböző vízi sportokban való alapvető jártasság 

megszerzése, vízbiztonság kialakítása a tanulókban, helyes magatartás kialakítása a vízi sportok és  

vízi játékok közben, vízi rendészettel és egyéb sportegyesületekkel való együttműködés szorosabbá 

tétele, elsősegélynyújtás ismeretek átadása vízi balesetek vonatkozásában, szabadon választott vízi 

sport programok biztosítása, közösség építés (osztály, iskolaközösség), szülőkkel való iskolán kívüli 

kapcsolat erősítése.

Hajdúnánási Újtikos

Újtikos-

Tiszagyulaháza 

Általános Iskla

HC2201

HC2202

Klebelsberg 

Központ
KK-ÚjTi-Villany

Villanyszerelés, világítás 

korszerűsítés
             13 500 000    2018.12.31-ig

Az újtikosi általános iskolában a tornatermi vizesblokkok burkolatainak és gépészeti szerelvényeinek, 

továbbá elektromos szerelvényeinek rekonstrukciója, továbbá az intézmény egyéb helyiségeiben és 

folyosóin elektromos rekonstrukció megvalósítása. A rekonstrukcióval az elektromos meghibásodások 

csökenését és az üzembiztonságot kívánják javítani.

Hajdúnánási Újtikos

Újtikos-

Tiszagyulaháza 

Általános Iskla

HC2201

HC2202

Iskolatej
Újtikos, Széchenyi tér 2.

Tiszagyulaháza, Kossuth u. 34.

A nevelési-oktatási intézményeknek kiemelten fontos szerepük van abban, hogy a gyermekek 

hozzájuthassanak a fejlődésükhöz szükséges ásványi anyagokhoz és vitaminokhoz. Magyarországon 

2004 óta működik az Európai Unió és a Magyar Állam által finanszírozott iskolatej program, melynek 

célja egyrészt, hogy eljuttassa a tejtermékeket a gyerekekhez annak minden, az egészségre és a 

fejlődésre gyakorolt pozitív hatásával együtt másrészt, hogy népszerűsítse a tejtermékek fogyasztását 

a gyermekek körében, ezzel is hozzájárulva az egészséges táplálkozási szokások kialakulásához.

Hajdúnánási Újtikos

Újtikos-

Tiszagyulaháza 

Általános Iskla

HC2201

HC2202

Iskolagyümölcs

A nevelési-oktatási intézményeknek kiemelten fontos szerepük van abban, hogy a gyermekek 

hozzájuthassanak a fejlődésükhöz szükséges ásványi anyagokhoz és vitaminokhoz. Magyarországon 

2010 óta működik az Európai Unió és a Magyar Állam által finanszírozott iskolagyümölcs- és 

iskolazöldség-program, melynek célja a hazai gyümölcs- és zöldségfogyasztás növelésének 

elősegítése és az ifjúság táplálkozási szokásainak javítása érdekében a köznevelési intézményekben 

tanuló gyermekek friss zöldséggel, gyümölccsel vagy 100%-os zöldség- és gyümölcslével történő 

ellátása, a tanulók gyümölcs és zöldségfogyasztással, az egészséges étkezéssel kapcsolatos 

ismereteinek kiszélesítése, elmélyítése.  
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Hajdúnánási Polgár

Polgári Vásárhelyi 

Pál Általános Iskola

HC1102

Európai Uniós 

pályázat

EFOP-3.3.5-17-

2017-00049

Hortobágy, József A. u. 1/a

Balmazújváros, Dózsa György u. 17.

Bocskaikert, Baross Gábor u. 19.

Görbeháza, Széchenyi u. 9.

Hb., Erdély u. 37.

Hb., Árpád u. 22.

Hb., Bocskai István tér 11.

Hb., Bocskai István tér 12.

Hb. (Bodaszőlő), Vákáncsos u. 43.

Hb., Tizenhárom vértanú u. 1.

Hajdúdorog, Tokaji út 5.

Hajdúhadház, Bocskai tér 10.

Polgár, Zólyom u. 14.

Tiszacsege, Fő u. 95.

Újszentmargita, Hunyadi u. 5.

Újtikos, Széchenyi tér 2.

Korszerű pedagógiai módszerek 

alkalmazását segítő nyári 

programok megvalósítása a 

Hortobágyi Petőfi Sándor 

Általános Iskola és 

Kollégiumban

           129 776 583    
2018.03.01-

2019.08.31

A Hortobágyi Petőfi Sándor Általános Iskola és Kollégium pályázata A projekt célja az egész életen át 

tartó tanulás megalapozása, a köznevelés minőségi fejlesztése kísérleti módszerek megvalósításával. 

A hangsúly a közösségi élménnyé formáláson van. A tanulók tudása, készségeinek és képességeinek 

fejlesztése áll a középpontban. További cél a tanulás belső motivációjának fejlesztése. Kísérleti 

bentlakásos programok és kísérleti napközis táborok valósulhatnak meg. Az EFOP-3.2.15-VEKOP-17 

kiemelt projekt kedvezményezettjével együttműködési megállapodás, továbbá: részvétel a 

pedagógusok számára szervezett képzéseken, szakmai fórumokon, témamodulok használata, 

módszertani segédanyagok használata.

Hajdúnánási Polgár

Polgári Vásárhelyi 

Pál Általános Iskola

HC1102

Európai Uniós 

pályázat

EFOP-3.11.1-17-

2017-00005

Hajdúhadház, Bocskai tér 10.

Polgár, Móricz Zsigmond u. 3.

„Szülő-Suli” - tanulók iskolai 

előmenetelének javítása és a 

korai lemorzsolódás 

visszaszorítása a Polgári és 

Hajdúhadházi Általános 

Iskolában

             66 663 606    
2017.09.01-

2020.05.31

A projekt általános célja hatékony beavatkozásokat megvalósítani a korai iskolaelhagyással 

veszélyeztetett tanulók és családjai körében az intézmény komplex programjain keresztül. A pályázatba 

bevonni tervezett tanulóink alacsony iskolázottsággal rendelkező szülők gyermekei, akiknek otthon 

nem biztosított a tanulásban való segítségnyújtás lehetősége, nem találkoznak követendő mintával. 

Hajdúnánási Polgár

Polgári Vásárhelyi 

Pál Általános Iskola

HC1102

Európai Uniós 

pályázat

EFOP-4.1.3-17-

2017-00259
Polgár, Móricz Zs. u. 3-5.

A Polgári Vásárhelyi Pál 

Általános Iskola tanulást segítő 

infrastrukturális fejlesztése

             36 200 000    
2017.09.01-

2018.10.31

Jelen projektben a fejlesztéssel érintett Polgári Vásárhelyi Pál Általános Iskola Móricz Zsigmond utca 3-

5. szám alatti telephelyén az épület tornatermének felújítása valósul meg. A vizesblokk padló és fali 

hidegburkolat cseréje, 5 db tanterem ajtó cseréje, a vizesblokkokban szerelt paravánfalak cseréje, 

festés, a vizesblokkokban lévő elektromos hálózat felújítása, 15 db tanteremben táblavilágítás 

kiépítése történik. Továbbá a vizesblokkok gépészeti felújítása: vezetékek, alapvezetékek cseréje, 

valamint a szaniterek, szerelvények és pipere berendezési tárgyak cseréje valósul meg. A támogatási 

kérelem része eszközök beszerzése, mely elsősorban a tornaterem eszközeinek, berendezéseinek 

beszerzését, valamint az iskolaudvaron lévő ülőhely biztosítására szolgáló pad beszerzését 

tartalmazza. Építéshez kapcsolódó költségek: 29 972 972 Ft, eszközbeszerzés költségei: 1 883 028 Ft.

Hajdúnánási Polgár

Polgári Vásárhelyi 

Pál Általános Iskola

HC1102

Európai Uniós 

pályázat

EFOP-3.1.4-15-

2015-00001 és

VEKOP-7.3.1-17-

2017-00001 

Ösztöndíj és mentorálási 

támogatás hátrányos helyzetű 

tanulóknak - Útravaló 

ösztöndíjprogram

2017/2018. tanév - 13 fő

Hajdúnánási Polgár

Polgári Vásárhelyi 

Pál Általános Iskola

HC1102

Európai Uniós 

pályázat

KEHOP-5.2.11-

16-2017-00204

Hajdúböszörmény, Bocskai István tér 11.

Hajdúböszörmény, Bocskai István tér 12.

Hajdúböszörmény, Erdély u. 37.

Bocskaikert, Baross Gábor u. 19.

Balmazújváros, Móricz Zsigmond u. 1-3.

Balmazújváros, Hortobágyi út 12.

Polgár, Zólyom u. 14.

Hajdúböszörmény, Radnóti u. 5.

Hajdúböszörmény, Tizenhárom vértanú u. 1.

Fotovoltaikus rendszerek 

telepítése a hajdúböszörményi 

tankerület épületein

           250 000 000    
2018.03.01-

2018.11.30

A Tankerület 9 intézményében fotovoltaikus rendszer kerül kiépítésre. A projekt keretében 422 kWp 

össz napelem panel kerül telepítésre, melyek össz energiahozama: 435840 kWh/év. Ennek 

eredményként prognosztizált éves energiamegtakarítás 17.250.672 Ft.

Hajdúnánási Polgár

Polgári Vásárhelyi 

Pál Általános Iskola

HC1102

Iskolatej
Polgár, Móricz Zs. u. 3-5.

Polgár, Zólyom u. 14.

A nevelési-oktatási intézményeknek kiemelten fontos szerepük van abban, hogy a gyermekek 

hozzájuthassanak a fejlődésükhöz szükséges ásványi anyagokhoz és vitaminokhoz. Magyarországon 

2004 óta működik az Európai Unió és a Magyar Állam által finanszírozott iskolatej program, melynek 

célja egyrészt, hogy eljuttassa a tejtermékeket a gyerekekhez annak minden, az egészségre és a 

fejlődésre gyakorolt pozitív hatásával együtt másrészt, hogy népszerűsítse a tejtermékek fogyasztását 

a gyermekek körében, ezzel is hozzájárulva az egészséges táplálkozási szokások kialakulásához.

Hajdúnánási Polgár

Polgári Vásárhelyi 

Pál Általános Iskola

HC1102

Iskolagyümölcs

A nevelési-oktatási intézményeknek kiemelten fontos szerepük van abban, hogy a gyermekek 

hozzájuthassanak a fejlődésükhöz szükséges ásványi anyagokhoz és vitaminokhoz. Magyarországon 

2010 óta működik az Európai Unió és a Magyar Állam által finanszírozott iskolagyümölcs- és 

iskolazöldség-program, melynek célja a hazai gyümölcs- és zöldségfogyasztás növelésének 

elősegítése és az ifjúság táplálkozási szokásainak javítása érdekében a köznevelési intézményekben 

tanuló gyermekek friss zöldséggel, gyümölccsel vagy 100%-os zöldség- és gyümölcslével történő 

ellátása, a tanulók gyümölcs és zöldségfogyasztással, az egészséges étkezéssel kapcsolatos 

ismereteinek kiszélesítése, elmélyítése.  


