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SAJTÓKÖZLEMÉNY
ENERGIATAKARÉKOS ÉS MEGSZÉPÜLT ÁLTALÁNOS ISKOLÁKAT ADTAK ÁT A TANÉV KEZDETÉN
HATVANBAN
Az ősz folyamán két hatvani általános iskolában is befejezték az energetikai felújításokat, így az
intézmények új külsővel és korszerű, energiatakarékos megoldásokkal gazdagodva várták az idei
tanév kezdetén a diákokat. Az elmúlt 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 Kohéziós Alapja, míg a 15 százalékos önrészt a Magyar Állam finanszírozta. 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 nyílászárók 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 födémet pedig szigeteléssel látták el.
Az 5. Számú Általános Iskola 1979-es megnyitása óta nem történt az intézmény életében ilyen nagymértékű
felújítás. A Hatvani Kossuth Lajos Általános Iskola pedig éppen az idén 120 éves, így jobb születésnapi
ajándékot nem is kaphatott volna, mint a megszépülést. Mindkét intézmény igazgató asszonya a
gyerekekkel és szülőkkel közösen nagyon örült a megújulásnak, korszerűsítésnek, és remélik, hogy a szép
környezetnek és a tartalmas szakmai munkának együtt meglesz az eredménye.
„Az elmúlt időszakban több hatvani intézmény külső hőszigetelését és nyílászárócseréjét kezdték el. Az 5.
számú Általános Iskolára fordított uniós forrásból az épületben 170 darab nyílászárót cseréltek ki, 1300
négyzetméter födémszigetelést és nagyjából 1500 négyzetméter külső hőszigetelést helyeztek el” – osztotta
meg a beruházás részleteit Horváth Richárd, Hatvan város polgármestere.
„További terveinkben is szerepel, hogy a hatvani intézményeket energiahatékonnyá tegyük. Ennek része,
hogy geotermikus energiával oldjuk meg a város közintézményeinek fűtését. Úgy gondolom, hogy a
következő európai uniós ciklus forrásaiból ezt is meg tudjuk majd valósítani, folytatásaként az előző négy év
terveinek” - tudtuk meg Szabó Zsolttól, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium államtitkárától, országgyűlési
képviselőtől, Hatvan előző polgármesterétől.

