
A Tanuszoda alapkövének elhelyezése 
 

   2016. május 27-én elhelyezték a Tanuszoda alapkövét, a Szent 
Miklós Görögkatolikus Általános Iskola 27-es főút felőli udvarán. 
Molnár Oszkár polgármester köszöntötte a vendégeket, majd dr. Bo-
ros Anita helyettes államtitkár és Demeter Zoltán országgyűlési kép-
viselő tartott beszédet, melyben kiemelték a kormány szerepét az 
uszodaépítési programban, valamint a sport az úszás jelentőségét a 
gyermekek egészsége megőrzése, testi erejük fejlesztése terén. 
   Az alapkő letételén a Szent Miklós Görögkatolikus Általános Isko-
la művészeti oktatásában résztvevő gyermekei adtak műsort. 

 

 
 

Dr. Boros Anita, vagyongazdálkodásért felelős helyettes államtitkár 
 (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium) a beszédét tartja.  

Fotó: Dely Diána 

 

 23



 

A Tanuszoda látványterve. Generáltervező: Nemzeti Sportközpontok,  
felelős építésztervező: Terdik Bálint 

 
   Az alábbiakban a Tanuszoda Építészeti műszaki leírásából közlünk 
részletet. 
   „A Kormány az 1086/2014. (II. 28.) Korm. határozatában egyetér-
tett a köznevelési infrastruktúra-bővítő beruházások, kiemelten tan-
uszoda, tornaterem, tanterem megvalósításához kapcsolódó Nemzeti 
Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Programmal. A Program során 
hiánypótló tanterem, tornaterem és tanuszoda beruházások valósul-
nak meg országszerte, elsősorban az elmaradott térségekben. 
   A kormányhatározat értelmében a Nemzeti Sportközpontok a prog-
ram keretein belül megvalósuló fejlesztések tervezője, építtetője. A 
tervek egy mintaterv alapján készülnek, a helyszín adottságait figye-
lembe vevő építészeti helyszíni adaptációkkal. 
   A program megnevezett 24 települést, ahol Tanuszoda építésére 
kerül sor. A megnevezett települések között szerepelt Edelény is. 
… 
   Az épület az úszásoktatás elősegítésére jön létre, elsőrendű funkci-
ója az iskolai keretek között szervezett úszásoktatás kiszolgálása. 
Természetesen oktatási időn kívül üzemeltetői döntés szerint külső 
közönség kiszolgálására is alkalmas, így a mindennapi sportélet lehe-
tőségeit is javítja. 
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   Az épület egyszerűen tagolt, a két medencével ellátott medencetér-
ből, és az ezt kiszolgáló két tömegre bontott öltözőszárnyból áll. A 
két öltözőblokk között található az előtér, ahonnan a medencetérbe is 
belátni, ezzel segítve a tájékozódást.” 
   A tervek szerint az uszoda átadására 2017 második negyedévében 
kerül sor. 

 

 
 

Épül a Tanuszoda (2016. 09. 22.) Fotó: Hadobás Pál 
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