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SAJTÓKÖZLEMÉNY  
SZERÉNY ENERGIAIGÉNYŰ ÉPÜLETEKÉRT KONZORCIUM ÉPÜLETEINEK ENERGETIKAI 

FELÚJÍTÁSA 

 

A Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartomány és az Árpád-házi Szent Margitról nevezett Szent 

Domonkos Rendi Nővérek Apostoli Kongregációjának konzorciuma a KEHOP-5.2.3-16-2016-00080 

azonosítószámú Európai Uniós pályázat keretében valósította meg a gyöngyösi Autista Segítő 

Központ (3200 Gyöngyös, Barátok tere 2.) és a hódmezővásárhelyi Mária Valéria Katolikus Óvoda (6800 

Hódmezővásárhely, Virág u. 2.) épületeinek energetikai korszerűsítését. A támogatási összeg 

249.991.864 forint, mely 100%-os intenzitású. 

 

A Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartomány és az Árpád-házi Szent Margitról nevezett Szent 

Domonkos Rendi Nővérek Apostoli Kongregációjának közös épületenergetikai korszerűsítésének munkálatai 

2017. nyarán kezdődtek meg. A munkálatok a kivitelezési szerződésnek és a kivitelezői ütemtervnek 

megfelelően valósultak meg, a vállalt határidőn belül, hibamentes teljesítéssel. A műszaki átadás-átvétel 

mindkét épületben sikeresen lezajlott, a vállalkozók a szerződésben foglalt határidőnek megfelelően 

teljesítettek, a munkaterületet visszaadták a megrendelőknek.  

 

A kivitelezés befejezésével az alábbi épületenergetikai korszerűsítések valósultak meg: 

 

A gyöngyösi Autista Segítő Központ épületét érintő felújítás során a régi ajtókat, ablakokat, modern, 

háromrétegű, hőszigetelt üvegezéssel ellátott nyílászárókra cserélték. A padlásfödém meglévő 22 cm vastag 

szigetelését egy 20 cm vastag kőzetgyapot lemez szigeteléssel egészítették ki. A fűtési rendszer 

korszerűsítése érdekében kiépítésre került egy 50 kW teljesítményű napelemes rendszer, valamint 2 db 58 

kW teljesítményű hőszivattyú. 

 

A hódmezővásárhelyi Mária Valéria Katolikus Óvoda épületén a főépület homlokzatát teljesen felújították a 

jelenlegi műszaki követelményeknek megfelelően, valamint hőszigeteléssel is ellátták. A főépület 

padlásfödéme 23 cm vastag ásványgyapot szigetelést kapott. A korszerűtlen ajtókat, ablakokat, modern, 

hőszigetelt üvegezéssel ellátott nyílászárókra cserélték. A fűtési rendszer korszerűsítésére kiépítésre került 

egy 20 kW teljesítményű napelemes rendszer, valamint egy 23 kW teljesítményű hőszivattyú is beépítésre 

került. 

 
A fejlesztés eredményeként az épületek környezetbarát fűtésével a Magyarok Nagyasszonya Ferences 

Rendtartomány és az Árpád-házi Szent Margitról nevezett Szent Domonkos Rendi Nővérek Apostoli 

Kongregációja hozzájárul a levegőbe kerülő szén-dioxid csökkentéséhez. A projekt a Széchenyi 2020 program 

keretében valósult meg. A projektről bővebb információt a www.ferencesek.hu és a 

www.domonkosnoverek.hu oldalakon olvashatnak. 

 
 
További információ kérhető: 
Szili Attila, gazdasági vezető  Rauscher Dóra OP, projektfelelős 
Tel: +36 20/770-0717   Tel: +36 20/823-3450 
gazdasag@ferencesek.hu  doraop@gmail.com 
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