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Egerben megújuló környezetben indul a következő tanév
Nagyszabású felújítás kezdődik 2014 nyarán az Egri Ward Mária Általános
Iskola és Gimnáziumban. Az iskola 120 millió forintot nyert Európai Uniós
forrásból energetikai korszerűsítésre. Szeptemberben egy takarékosabb,
megújuló energiát is felhasználó épületbe térhetnek vissza a diákok.
Az Új Széchenyi Terv részeként a 2014-es KEOP pályázaton mintegy 120 millió
forintot nyert az Egri Ward Mária Iskola és Gimnázium elsősorban energetikai
korszerűsítésre. A felújítás keretében az épület együttes összes ablakát (a tornaterem
és kápolna kivételével) kicserélik új, hőszigetelő ablakokra.
A pályázat másik fontos része, hogy a padlástereket mindenhol leszigetelik, ezzel is
csökkentve a téli hőveszteséget és a nyári felmelegedést.
A külső szemlélő számára legnagyobb változás, hogy a Ward Mária Ház új, külső
hőszigetelést kap. Az épület megtartja téglaborításos külsejét, de a jelenlegi nagyon
tagolt ablakok helyett egyszerűbb új ablakok kerülnek be. Ennek az épületnek a
tetejére kerülnek a fűtésrendszert támogató napkollektor panelek.
A felújításoknak köszönhetően csökkeni fog az épület energia felhasználása, ezzel is
elősegítve a környezet védelmét az ott tanulók és dolgozók komfort érzetének
javítását.
A fenntartó Congregatio Jesu szerzetesrend célja, hogy az egri iskola épülete méltó
helyet biztosítson a benne folyó magas színvonalú munkának, hogy a dolgozók és a
diákok XXI. századi színvonalon, kényelmes és korszerű környezetben tudják a
Tudás-Lelkiség-Szolgálat küldetést szolgálni.
A munkálatok kezdete 2014. június 30., várható befejezési ideje: 2014.
december 21.
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Háttér
Megújul az Egri Ward
A város szívében fekvő iskola ódon falai számos eseményt, emléket őriznek.
A most is működő intézmény – hosszú szünet után – 1990-ben indult újra, akkor még
egyetlen, csupa kislányokból álló osztállyal. „Sancta” néven volt ismeretes a
városban.
Az évek során sok belső átalakulás, változás ment végbe az iskola életében: a
nyolcosztályos gimnázium alsó tagozattal, zeneiskolával bővült, az alsóban bevezettük
a koedukációt, majd évekkel később a gimnáziumban is.
A külsőségekben azonban nem volt ennyire mozgalmas és látványos a változás, pedig
nagyon fontos tényező ez is. A mai kor igényeinek megfelelő, modern épület, a
környezet igenis vonzerő lehet az iskolaválasztásnál.
2013 szeptemberében a Sanctából Ward lett, a korábbi 4+8-as képzési rendszert a
8+4-es váltotta fel. Új vezetés, új logó (az úgynevezett „hajó”) fogadta akkor a nyári
szünetről visszatérő munkatársakat és diákokat. A tanév sok új programot is hozott
(pl. Ward Weekend, Családi zarándoklat), mintegy jelezve a készséget a megújulásra.
Az igazi örömhír azonban az, hogy a belső mellett most külsőleg is megújul az Egri
Ward Mária Iskola és Kollégium „hajója”. Napelemek, új, korszerű nyílászárók,
hőszigetelés jelzik a változást.
A projekthez az intézmény a KEOP-4 10.0/E/12-20214-0067 jelű pályázattal az Új
Széchenyi Terv keretében nyert támogatást.
A beruházás során a Ward Mária épület tetejére napelemes rendszer kerül, a teljes
padlástér és Ward Mária épület külseje utólagos hőszigetelést kap. Ezenkívül az
intézmény valamennyi ablakát (a tornatermet kivéve) energetikai szempontból is
megfelelőbbre cserélik. A terveket a műemléki szakhatósággal egyeztetve kellett
elkészíteni. A felújítás során végig gondosan ügyelnek arra, hogy az épület barokk
értékei, műemléki jellege ne sérüljön.
A munkálatok felforgatják egy kicsit az épületet, de megéri, hiszen szeptemberben
már nagy részében megújult iskola várja a növendékeket és a kollégákat. S még az
ősszel véglegesen befejeződnek a felújítási munkák.
Bízunk benne, hogy a külső megújulást egy hatékony, belső változás fogja majd
követni.
Kérdéseikkel kérem, forduljanak hozzánk bizalommal!
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gazdasági vezető
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