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Befejeződött a Kandó Téri Általános Iskola épületének európai uniós 
támogatással megvalósított energetikai korszerűsítése.  A felújítás keretében a 
XVIII. kerületi Önkormányzat több mint 130 millió forintot fordított az iskola 
fejlesztésére, amelyből közel 75 millió forint volt az uniós forrás. 

 
A XVIII. kerületi Önkormányzat számára rendkívül fontos a környezettudatos szemlélet, 
ennek szellemében igyekszik a kerületi intézményeket is „jó gazdaként” kezelni, a 
felújításra szoruló épületek korszerűbbé tételével. A cél egy egészségesebb életfeltételeket 
biztosító települési környezet megteremtése, a takarékos és célszerű használat 
megvalósítása.  A megvalósult energetikai korszerűsítésekkel a kerületi lakosság nagy 
részét érintő fejlesztéseknek köszönhetően mindannyian élvezhetjük egy-egy ilyen 
beruházás hasznát és  előnyeit. A Kandó Téri Általános Iskola épületének EU-s 
támogatásból megvalósuló felújítását követően az idei tanévet már egy kívül-belül 
megújult iskolában, szebb és korszerűbb környezetben kezdhetik meg a diákok és tanáraik.  
Az energiahatékonyság növelése érdekében közel 800 négyzetméternyi homlokzati 
nyílászáró újra üvegezése és a pinceszinten található 42 ablak cseréje mellett megtörtént a 
teljes homlokzat hőszigetelése is, melyek eredményeként jóval kevesebbet költ majd az 
iskola a fűtésszámláira. A hatékonysághoz szintén hozzájárul még az épület lapostetejének 
víz- és hőszigetelése, valamint az is, hogy a projekt keretében 3 db új kazánt, közel 4 
kilométernyi fűtési alapvezetéket és 336 db új, szabályozható lapradiátort építettek be. 
 
Mindamellett, hogy a kerület ismét gazdagabb lett egy megújult, külsőleg is szebb 
iskolaépülettel, rendkívül fontos az is, hogy kis „lakói”, valamint az ott dolgozók számára 
komfortosabb, illetve költséghatékonyabban fenntartható épületben kezdhetik meg a 
tanévet.  
 
Az iskola energetikai korszerűsítésének megvalósítására Budapest XVIII. kerület 
Pestszentlőrinc – Pestszentimre Önkormányzata több mint 130 millió forintot költött, 
amelyből mintegy 75 millió forint a vissza nem térítendő európai uniós támogatás. Az 
elnyert pályázati összeg a teljes beruházás költségeinek közel 57%-át fedezi.  
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