2014. október 4.
SZENT ISTVÁN EGYHÁZI ÁLTALÁNOS ISKOLA,
GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM

SAJTÓKÖZLEMÉNY
BEFEJEZŐDÖTT AZ ÉPÜLETENERGETIKAI
ETENERGETIKAI FEJLESZTÉS
FEJLESZTÉS NAPENERGIA HASZNOSÍTÁSÁVAL
HASZ
KOMBINÁLVA A SZIGNUM ÚJ ÉPÜLETÉBEN
A Környezet és Energia Operatív Program épületenergetikai fejlesztésekre irányuló pályázati
konstrukció keretein belül megvalósuló, KEOP-4.10.0/E/12/2014-0077
KEOP
0077 kódszámú projekt zárult
le hivatalosan a makói Szent István Egyházi Általános Iskola, Gimnázium és Kollégiumban.
2014. október 4-én,
én, szombaton 12 órakor adta át a kivitelező a felújított intézmény kulcsait a
SZIGNUM fenntartójának, a Boldogasszony Iskolanővérek
Iskolan
tartományfőnökn
nöknőjének, Lobmayer
Ágnes M. Juditnak. Az új épületszárny a KEOP projekt eredményeként
ényeként külső oldali
hőszigetelést és födémszigetelést kapott,, a modern nyílászáróknak és a fűtésrendszer
f
korszerűsítésének
sítésének köszönhetően
köszönhető
környezettudatossá
sá és energetikailag hatékonnyá vált,
vált s így
megfelel a 21. század technológiai követelményeinek. A felavatási
felavatási ceremónia díszvendégei
Lázár János Miniszterelnökséget vezető
vezet miniszter úr és dr. Kiss-Rigó
Rigó László, a Szeged-Csanádi
Szeged
Egyházmegye főpásztora voltak.
voltak. Az alkalom az iskolaközösség 8. Családi napjának keretein
belül zajlott.

Nagyszabású épületenergetikai fejlesztés és napelemes rendszer kiépítés zajlott ebben az
esztendőben
ben

a

makói

SZIGNUM-ban.
SZIGNUM

A

KEOP-4.10.0/E/12/2014-0077kódjel
kódjelű

pályázatnak

köszönhetően a gimnáziumi szárnyban nő
n az energiahatékonyság, csökkenek az energiaköltségek, a
szabályozott fűtésnek
tésnek és árnyékolástechnikának köszönhetően
köszönhet en javulnak a pedagógusok és a diákok
munkakörülményei.

Ezután a felhasználók közvetlenül megtapasztalhatják a környezettudatos és

hatékony energiafelhasználás előnyei
el
és módját. A pályázat keretében utólagos
tólagos külső
küls oldali
homlokzati hőszigetelés,
szigetelés, födémszigetelés, külső
küls
nyílászáró csere, valamint fűtési
f
rendszer
korszerűsítése
sítése valósult meg a hő
hőleadók
leadók cseréjével és komplex napelemes rendszer kivitelezésével.
A hivatalos projektzáró eseményre
esemény az intézmény 8. Családi napjának keretein belül került sor, így
az alkalom részese volt a SZIGNUM egész közössége és a diákok hozzátartozói is. Az
A ünnepség
egyik díszvendége Lobmayer Ágnes M. Judit tartományfőnöknő
tartományf
volt,, aki a felújított
felújí
iskolaépület
kulcsait
ait vette át a felújítást végző HungaroSun Bt. vezetőjétől, Jablonkai László úrtól. Részt vett a
projektzáráson Lázár János miniszter úr, aki az átadást hivatalosan
hiv
jelképező
ő szalagot vágta
vágt át és dr.
Kiss-Rigó László
ó megyéspüspök atya, aki megáldotta a megújult
meg
épületszárnyat.
at. A rendezvényt az
alkalomhoz illő,, közös szabadtéri ebéd zárta,
zárta, amelyen részt vettek a média képviselői
képvisel is.

