
„További terveinkben 
is szerepel, hogy a 
hatvani intézményeket
energiahatékonnyá te-
gyük. Ennek része, hogy
geotermikus energiával
oldjuk meg a város 
közintézményeinek fű-
tését. Úgy gondolom, 
hogy a következő euró-
pai uniós ciklus forrá-
saiból ezt is meg tudjuk 
majd valósítani, foly-
tatásaként az előző négy év terveinek” - tud-
tuk meg Szabó Zsolttól, a Nemzeti Fejlesztési
Minisztérium államtitkárától, országgyűlési 
képviselőtől, Hatvan előző polgármesterétől. ENERGIATAKARÉKOS

ÁLTALÁNOS ISKOLÁKKAL 
GAZDAGODOTT HATVAN

„Az elmúlt időszakban
több hatvani intézmény 
külső hőszigetelését 
és nyílászárócseréjét 
kezdték el. Ezek közül 
az európai uniós pro-
jektek közül elsőként 
az 5. számú Általános
Iskolát adtuk át a
2014-es tanév kezde-
tén” – mondta el Hor-
váth Richárd, Hatvan 
város polgármestere. „Örülök, hogy az intéz-
ményeink megújulnak, hiszen ez pozitívan
szolgálja a hatvaniak érdekeit. Számunkra a 
legfontosabb, hogy a beruházások megóvják
és szolgálják a lakosságot valamint az elkövet-
kező generációkat is. Ez a fejlesztés is jövőnk
örökségét gyarapítja.” – folytatta a Polgár-
mester Úr.



Az épület a felújítás előtt

Nyílászárók cseréje és a homlokzat szigetelése

Megújult épület

A Hatvani 5. számú Általános Iskola
megújulása lépésről lépésre

A Hatvani 5. számú Általános Iskola épületenergetikai
felújítására 94 millió forintot fordítottak. Uniós forrásból az 
épületben 170 darab nyílászárót cseréltek ki, 1300 négyzet-
méter födémszigetelést és nagyjából 1500 négyzetméter 
külső hőszigetelést helyeztek el.

Nyílászárók kicserélve, a homlokzati szigetelés
is elkészült

Új homlokzat A megszépült iskolaépület

A Hatvani Kossuth Lajos Iskola
épületenergetikai munkálatai

A több mint 104 millió forintos pályázati forrásból kicserél-
ték a nyílászárókat, az épület korszerű szigetelést kapott. 
Nyílászáróból 167 darabot szereltek be, míg a homlokzatot 
és a födémet több mint 2000 négyzetméteren szigetelték 
le. Az épület műemlék jelege miatt a Kossuth tér felöli hom-
lokzat egy belső hőszigetelést is kapott.

„A Hatvani Kossuth Lajos Általános Iskola éppen az idén 
120 éves, így jobb születésnapi ajándékot nem is kaphatott 
volna, mint a megszépülést” – vélekedett Polonkai Zoltánné
iskolaigazgató. „Ilyen mértékű felújítás a ’80-as évek óta 
nem volt az iskolában, az eredménynek mind a gyerekek,
mind szüleik nagyon örültek. Remélem, hogy meg is
becsülik, és vigyázni fogunk rá!” – tette hozzá Polonkai
Zoltánné.

 Az ősz folyamán két hatvani általános isko-
lában is befejezték az energetikai felújításokat, 
így az intézmények új külsővel és korszerű, 
energiatakarékos megoldásokkal gazdagodva 
várták az idei tanév kezdetén a diákokat. Az el-
múlt időszakban több hatvani intézmény külső 
hőszigetelését és nyílászárócseréjét kezdték 
el európai uniós forrásból, és továbbra is az a 
cél, hogy a város közintézményei közül minél 
több energiahatékony legyen.
 
Hatvan Város Önkormányzata a Hatvani Kossuth 
Lajos Általános Iskola és Hatvani 5. sz. Általános 
Iskola épületenergetikai fejlesztésére közel 223 
millió forint összegű pályázati támogatást kapott, 
amelynek 85 százalékát az Európai Unió Kohézi-
ós Alapja, míg a 15 százalékos önrészt a Magyar 
Állam fi nanszírozta. Az európai uniós forrásnak 
köszönhetően a város olyan környezetbarát és 
energiatakarékos intézményekkel gazdagodott, 
amelyek fűtése jóval olcsóbb és hatékonyabb lett.

A két általános iskola épületenergetikai fejlesztése
azért vált szükségessé, mert a nem megfelelő 
homlokzati szigetelés és az elöregedett nyílászá-
rók miatt fűtési időszakban nem volt gazdaságos 
a fenntartásuk. A felújítási munkálatok idén nyáron
vették kezdetüket, és őszre be is fejeződtek.
A projekt során mindkét épületben kicserélték 
a külső nyílászárókat és a homlokzatot, a födé-
met pedig szigeteléssel látták el. (A két iskola 
felújítása a járulékos költségekkel együtt érte el a 
közel 223 millió forintot.)

„Az 5. számú Általános Iskola 1979-es meg-
nyitása óta nem történt az intézmény életében 
ilyen nagymértékű felújítás” – mesélte Kalcsó 
Mária, az iskola igazgatója. „A megújulásnak nagy 
jelentősége van iskolánk további életében, hiszen 
a szép környezet és a tartalmas szakmai munka 
együtt segít abban, hogy még színvonalasabb 
legyen az intézményünkben az oktatás” – mondta 
az igazgató asszony.


