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Megkezdődik az Újváros Téri Általános Iskola új tornateremének építése, valamint a meglévő
iskolaépület felújítása. A közel 520 millió forintos fejlesztéshez, ami a minőségi oktatás feltételeit
javítja, eszközbeszerzés is kapcsolódik. Fő célkitűzés a mindennapos testnevelés bevezetéséhez
szükséges kapacitások kiépítése, valamint az oktatási feltételek egyéb hiányosságainak pótlása.
Az Újváros Téri Általános Iskola 1978-ban épült és a mai napig eredeti állapotának megfelelő adottságokkal üzemel. A
fejlesztési program célja és végeredménye olyan épület, amely minden kötelező és szükséges helyiséget tartalmaz,
amely megfelel korunk oktatási és nevelési céljainak. Az Európai uniós támogatásból részben egy új tornaterem és aula
épül, részben pedig a meglévő iskolaépület és iskolaudvar újul meg az ahhoz kapcsolódó eszközbeszerzéssel.
Janiczak Dávid, Ózd város polgármestere elmondta: „A projekt kritikus állapotban volt amikor átvettük. Elődeink
elhelyeztek a területen egy időkapszulát, de aztán hosszú időn át nem történt semmi, csaknem meghiúsult a
megvalósítás lehetősége is. Kollégáimmal rengeteget dolgoztunk azon, hogy megmentsük és valóra váltsuk az
iskolások, szüleik és nevelőik álmát, szeretett iskolájuk felújítását és bővítését. Munkatársaim elszántságának és
kitartásának köszönhetően most elindul a kivitelezés, és bízunk abban, hogy néhány hónap múlva már az Újváros téri
oktatás megújult templomába térhetnek vissza a nebulók. Végre méltó körülmények között edzhetik majd nemcsak
szellemüket, de immáron testüket is.”
A mindennapos testnevelés megvalósítása érdekében egy kettéosztható tornateremmel és a hozzátartozó kiszolgáló
egységekkel bővítik a meglévő iskolaépületet. Az új sportlétesítmény a meglévő iskolaépület oldalbejáratához fog
kapcsolódni. A két épületet összekötő épületrészben egy előcsarnok-aulateret alakítanak ki, amely az intézmény új
főbejáratává válik. Az új aulában kap helyet a porta, az iskolabüfé. A főbejárat átszervezésével párhuzamosan a külső
terek is rendezésre, korszerűsítésre kerülnek: új parkolókat, kerékpártárolókat, pihenőhelyeket alakítanak ki. Az udvar új
aszfaltburkolatot, akadálymentesített térkőburkolatot kap, emellett parkosítják az intézmény külső tereit.
Korszerű szempontok figyelembevételével hőszigetelik az iskolaépületet és a tetőt. Az energiahatékonyság további
javítása érdekében a külső nyílászárókat is lecserélik és felújítják a fűtési rendszert is. Megújul az iskola elektromos
hálózata, a tetőn elhelyezett napkollektorok segítségével pedig, mintegy 50%-os energia megtakarítás érhető majd el a
jövőben.
A pályázat keretében mintegy 26 millió Ft összértékben olyan bútorokat, taneszközöket, konyhai eszközöket, felszerelési
tárgyakat, oktatási-nevelési eszközöket szereznek be, amelyek az iskola programjában megfogalmazott pedagógiai
módszerek megvalósulását szolgálják.

