CHEE: Időseknek segítettek Szigetváron
Jól sikerült a magyar-horvát energiahatékonyság-növelési program
Sajtóközlemény
25 idős, beteg ember életkörülményeit tették jobbá azáltal, hogy energetikailag
korszerűsítették a Dr. Raksányi Árpád Integrált Szociális Intézmény ápolóotthonának
egyik épületszárnyát Szigetváron. A beruházás magyar-horvát IPA-pályázat révén
valósult meg. Ahogy a projekt zárórendezvényén elhangzott, a határon átnyúló
együttműködési programból valamennyi partnerszervezet sokat tanult.
„Közös kutatás és fejlesztés az energia-hatékonysági intézkedések terén a határon átnyúló
régió városaiban” – lefordítva ezt a címet viselte a CHEE névre keresztelt projekt, mely 2010
közepétől az idei esztendő végéig tartott. A megvalósításában négy horvát és három magyar
partner dolgozott együtt - horvát részről Eszék városa, a magyarokéról az említett szigetvári
intézmény fenntartója a SZOCEG Nonprofit Kft. vezetésével. Az egyik céljuk egy eszéki
általános iskola energetikai korszerűsítése volt, míg a határ innenső oldalán a szóbanforgó
ápolóotthon kiválasztott épületszárnyát kívánták rendbetenni ugyanígy.
Ahogy azt a projekt 2011. december 21-i, szigetvári zárórendezvényén is felidézték, a
beruházásokat részletes felmérés előzte meg. A többi közt hőkamerával vizsgálták végig,
hogy a felújítandó épület(rész)ekből hogyan és mennyi energia szökik el, majd az eredmények
alapján határozták meg a beruházás részleteit.
A Dr. Raksányi Árpád Integrált Szociális Intézmény az 1930-as években épült. A
szakértők azt állapították meg, hogy bár alapvetően jó műszaki állapotban van, többrétű
energia-racionalizálásra szorul. A CHEE program keretében az ápolóotthon B épületszárnyára
30 millió forintot költöttek. Abból a teljes fűtési rendszer felújították: radiátorokat cseréltek,
termoszelepet szereltek azokra, utólagos hőszigetelést kapott a lábazat és a homlokzat, s az
utóbbi ablakait korszerű üvegezésű, redőnyös, külső-belső párkányos, műanyag ablakokra
cserélték.
A projekt eredményeivel Kocsis József, a SZOCEG Nonprofit Kft. ügyvezető
igazgatója is elégedett: - A legfontosabb az, hogy idős, beteg embereknek tudtunk segíteni –
mondja. – Ráadásul a programban részt vevő magyar, illetve horvát partnerek megtanultak
együtt gondolkodni, közös értékeket hoztunk létre, miközben hasznos tapasztalatokat
szereztünk egymástól, új energetikai módszerekkel, technikákkal ismerkedtünk meg. A
SZOCEG Nonprofit Kft. a szigetvári intézmény más részeit és más intézményeit is szeretné
ugyanígy korszerűsíteni, amihez akár már a most megismert és bevált partnereinkre is
számíthatunk. Keressük az újabb pályázati lehetőségeket.
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