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MŰSZAKI ÁTADÁS ELŐTT AZ ÚJ ÉPÜLET 

 

2010.01.29-én lesz annak az épületnek a műszaki átadása, amely az Európai Unió 

támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap finanszírozásával pályázat útján nyert 

183 267 185 Ft támogatásból, illetve közel 9,5 millió forint önerőből valósult meg. A régi 

épület alsó szintjének átépítése után új tantermeket, mosdókat, orvosi szobát, és kiszolgáló 

helyiségeket alakított ki a közbeszerzésen nyertes Túrszol Kft. Szintén e forrás biztosította a 

régen áhított összekötő folyosó elkészítésének anyagi fedezetét, mely a tornacsarnok 

megközelítését teszi könnyebbé, s melyen a csarnokhoz tartozó vizes blokk, és öltözők kaptak 

helyet. 

Az épület emeleti részén, szaktantermek, irodahelyiségek, és mosdók lettek kialakítva, 

illetve a kivitelező elvégezte az épületegyüttes akadálymentessé tételét is. 

Az építkezés 2 hónapos csúszással fejeződött be a rossz időjárás, illetve egyéb műszaki 

problémák miatt. 

A tanulók 2010 szeptemberében vehetik birtokba az iskola újabb épületét. 
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Rövid betekintés  

 

 

Az új épület műszaki átadása után - amely Európai Unió támogatásával, az Európai 

Regionális Fejlesztési Alap finanszírozásával pályázat útján nyert 183 267185 Ft 

támogatásból, illetve közel 9,5 millió forint önerőből valósult meg - az alábbi fontosabb 

események történtek az építkezéssel kapcsolatban: 

Közel 4,5 millió Ft értékű új iskolai és irodai bútor került az épületbe. Leszállításra, és 

beszerelésre kerültek a tantermek bútorai, szekrények, padok, székek, tanári asztalok, 

ugyanúgy, mint az irodák bútorai. Megkezdődtek a tantermek díszítései, csinosításai. 

Mostantól lehetőség van rendezvények, szakmai napok megtartására az újonnan 

kialakított, és felszerelt tantermekben. 

Iskolánk új épületének földszinti részén készül az az állandó kiállítás, mely a fenntartó 

református egyházközség, az iskola, valamint az egyházközséghez és Tiszafüred múltjához 

szorosan kapcsolódó Lipcsey-család történetét hivatott bemutatni. 

Az egyház és az egyházi iskoláztatás több évszázados történetének szeretnénk ezzel a 

kiállítással emléket állítani, hogy az iskolában tanuló eljövendő generációk valamint az 

eziránt érdeklődők tudását gyarapítsuk. 

Az alapötlet megszületését követően felhívást intéztünk a helyi lakosság felé, hogy 

munkánkat segítve, az ezzel kapcsolatos családi tulajdonban levő tárgyi, írott és képi 

emlékeket bocsássák rendelkezésünkre. A nagyszámú beérkezett anyagot jelenleg is 2 

muzeológus dolgozza fel.  

A kiállítás megnyitóját az épület átadásának napjára, 2010. április 9-ére tervezzük. 
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Záró rendezvény 
 

 

2010. 03. 31-én hivatalosan is végéhez ért a Tiszafüredi Református Egyházközség ÉAOP 

pályázata, amely révén az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési 

Alap finanszírozásával pályázat útján nyert 183 267185 Ft támogatásból, illetve közel 9,5 

millió forint önerőből megvalósult építési munkálatok zárultak le.  

A megvalósult projekt célja a korszerű iskola kialakítása volt, amely feltételrendszerét 

tekintve modern, szakmailag elősegíti a társadalmi kohézió, az egyenlő esélyek és a 

versenyképesség megteremtését, egészséges feltételek kialakítását. A pedagógiai módszertani 

megújulás az alapkompetenciák megszerzését, versenyképes tudást, az SNI, hátrányos 

helyzetű tanulók integrációját, tartalomfejlesztését, összességében az oktatás minőségének 

javulását eredményezi. A projekt révén a tiszafüredi Bán Zsigmond Református Általános 

Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Óvoda szakmai és tárgyi fejlesztése valósul 

meg az esélyegyenlőség, felzárkózás és a teljes integrált nevelés érdekében. 

Az elkészített épület teljesen használható, bebútorozott. 2010.04.09-én megtörténik a 

projekt hivatalos, ünnepi keretek között történő lezárása is. Ezen esemény alkalmából hálaadó 

istentisztelet, református bál, és egy az új épület földszintjén kialakított kiállítás várja az 

érdeklődőket. 
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