
Ismét jelentősen javulnak az oktatás feltételei a Váciban 

 2010-től kezdődően jelentős változások zajlottak a magyar oktatási rendszerben, amely nem 

hagyta érintetlenül városunk intézményeit sem. A Váci Mihály Gimnázium esetében mindez több 

átszervezést, s ezzel együtt több fenntartót is jelentett, ami sok esetben nehézségekkel járt. Ebben a 

folyamatban a tankerületi központok létrehozása, amelyre 2016 decemberében került sor, 

kiegyensúlyozott viszonyokat teremtett. Mindez a finanszírozási feltételek jelentős javulásával is 

együtt járt. Minden intézmény saját költségvetéssel rendelkezik, amely felújítási lehetőségeket is 

hordoz magában.  

 A 2017-es esztendőben ugyanakkor komoly pályázati források nyíltak meg az oktatási 

intézmények számára, amelynek elnyerésében, felhasználásában fenntartónk, a Szabó Árpád igazgató 

úr által vezetett Szerencsi Tankerületi Központ eddig elnyert 3,3 milliárd forintos támogatással 

országosan is élenjár. A tankerülettel karöltve iskolánk is igyekszik maximálisan élni a kínálkozó 

lehetőségekkel. Ennek keretében 2017 őszén a következő eredmények születtek:  

 Egy tankerületi szintű infrastrukturális pályázat részeként 75 millió forintos támogatáshoz 

jutunk, amelyből – komoly taneszköz beszerzésen (interaktív táblák, projektorok, tantárgyi oktató 

programok) túl – megvalósul a hátsó lapos tetős épületrész szigetelése, az elektromos hálózat teljes 

megújítása, valamint részleges fűtéskorszerűsítés is. 

 Az „EFOP-3.1.10-17 Lépj egy fokkal feljebb! - Továbbtanulást erősítő kezdeményezések 

támogatása” pályázat elnyerésével 30 millió forinthoz jut iskolánk, amely a felsőoktatásba kerülést 

segíti elő számos elemével (pl. mentorálás, nyelvi programok, nyelvvizsga megszerzésének 

támogatása, tantárgyi felkészítés) tanulóink számára. 

 Az „EFOP-3.1.8-17 Együtt, testvérként – iskolaközi szemléletformáló program” 20 millió 

forintos támogatása hazai együttműködések tető alá hozása mellett, határon túli programok szervezését 

teszi lehetővé lipcsei és szepsi testvériskolánkkal két éven keresztül. 

 Iskolánk alapítványa nyerte el az „EFOP-1.8.5-17 Menő menzák az iskolákban – Egészséges 

étkezést és életstílust népszerűsítő programok” nevű pályázati konstrukció 20 millió forintos 

támogatását, amelyből tankonyha és tankert létrehozásán túl egészségtudatos táplálkozásra neveljük 

diákjainkat külső szakemberek bevonásával, de iskolagyümölcs-program, ivókutak kialakítása, és 

diákok számára eszközbeszerzés is megvalósul. 

 A „Határtalanul” konstrukcióban közel 7 millió forintos támogatásból tehetnek utazást két 

alkalommal diákjaink Erdélybe (Marosvásárhely és Szováta), és ugyanennyi alkalommal látjuk 

vendégül az együttműködő külhoni iskolák magyar anyanyelvű diákjait. Marosvásárhelyi 

partneriskolánk tanulói szereplői lesznek a 2018. március 15-i városi ünnepségnek is. 

 A közös tankerületi fenntartás előnye mutatkozik meg abban, hogy az iskolák 

együttműködésben is részesülhetnek pályázati támogatásban. Ennek legkomolyabb eredménye az a 

több százmillió forintból megvalósuló, immár zöld utat kapott tornacsarnok, amely a Vácis és Zrínyis 

diákok közös használatára épül majd meg. 

 Ehhez hasonlóan intézményünk három másik általános iskolával nyert 110 millió forintos 

támogatást a digitális kompetenciák fejlesztésére az „EFOP-3.2.3-17 Digitális környezet a 

köznevelésben” elnevezésű pályázaton. 



 Örömmel számolhatunk be ugyanakkor arról is, hogy hagyományos, városi partnereinkkel is 

vannak közös projektjeink. Megvalósítási fázisban van az Abaúj Polgáraiért Alapítvány 

koordinálásában, az önkormányzattal együtt elnyert pályázatunk, amely kirándulások, nyelvi táborok, 

szemléletformáló programok, stb., mellett lehetővé tett számunkra egy 1 millió forintos beszerzést, 

melyből teljesen megújult az iskola hangosításhoz szükséges eszköztára. Elbírálás alatt van a Városi 

Művelődési Központtal és további 3 iskolával beadott közművelődési pályázatunk. 

 Kérésünkre a tankerület tervei között szerepel iskolabusz beszerzése is, amely a mindennapos 

használat mellett jelentősen megkönnyítheti a versenyekre történő utazást, a partnerkapcsolatok 

ápolását, ugyanakkor olcsóbbá teszi az ezzel járó működési költségeket. 

 Mindezek a tervezett és már megvalósult fejlesztések, programok olyan oktatási környezetet 

hoznak létre az intézményben, amelyek hatékony oktatásszervezést és pedagógiai munkát tesznek 

lehetővé. 

 

          Karsai Attila 

             igazgató 

 


