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Befejeződött a Karinthy Frigyes Gimnázium Thököly út 7. alatti főépületének,
valamint Thököly út 2-4. sz. alatti kis épületének európai uniós támogatással
megvalósított energetikai korszerűsítése. A felújítás keretében a XVIII. kerületi
Önkormányzat több mint 178 millió forintot fordított az iskola korszerűsítésére,
amelyből mintegy 133 millió forint az uniós forrás.
A kerületben megvalósuló intézményi energetikai fejlesztések egyikeként a Karinthy
Gimnáziumban elvégzett beruházás is jelzi, hogy mennyire fontos a XVIII. kerületi
Önkormányzat számára a környezettudatosság. Ennek szellemében igyekszik a felújításra
szoruló iskolák, óvodák és bölcsődék épületeit korszerűbbé tenni. Teszi ezt annak
érdekében, hogy egészségesebb életfeltételeket biztosító települési környezetet teremtsen,
a minél takarékosabb használat megvalósítása mellett. A jelenlegi fejlesztésnek
köszönhetően mintegy 120 t/év Co2 kibocsátás csökkenés érhető el. A megvalósult
energetikai korszerűsítésekkel a kerületi lakosság nagy részét érintő fejlesztéseknek
köszönhetően mindannyian élvezhetjük egy-egy ilyen beruházás hasznát és előnyeit.
Az energiahatékonyság növelése érdekében a főépületben 559 db nyílászáró cseréje történt
meg, összesen 1819 négyzetméternyi felületen. Az iskolához tartozó kisebb épületben is
cserére szorultak az ablakok, itt 140 db új beszerelése történt meg. A jó hőszigetelő
képességű, műanyag nyílászárók mellett a régi, elavult kazánok helyett új, jelentős energia
megtakarítást eredményező készülékek kerültek elhelyezésre a főépületben, melyek
használatával jóval kevesebbet költ majd az iskola a fűtésszámlákra.
Éves szinten a teljes korszerűsítés eredményeként 62700 m3 földgázzal kevesebb
szükséges, amely 2131 GJ/év energia megtakarítást jelent. Ez a költségek tekintetében 7,5
millió Ft-tal kisebb fűtésszámlát eredményez majd az iskola esetében.
Mindamellett, hogy a kerület ismét gazdagabb lett egy megújult, külsőleg is szebb
iskolaépülettel, rendkívül fontos az is, hogy az iskola tanulói, valamint az ott dolgozók
számára komfortosabb, költséghatékonyabban fenntartható épületben tanulhatnak és
dolgozhatnak.
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