2018 | 06 | 28

SAJTÓKÖZLEMÉNY
MEGÚJULT A BÁTKI JÓZSEF KÖZÖSSÉGI HÁZ SALGÓTARJÁNBAN
TOP-6.5.1-15-ST1-2016-00001
Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata európai uniós forrás felhasználásával felújította a
tulajdonában lévő Bátki József Közösségi Ház épületét. Ennek keretében kicserélésre kerültek az
épület nyílászárói, szigetelésre került az épület födémszerkezete és homlokzata, napelemes rendszer
került telepítésre, valamint az épület akadálymentesítése is megoldódott. A projekt a Széchenyi 2020
program keretében valósult meg 136,38 millió forint európai uniós támogatás segítségével.

A projekt az 59 évvel ezelőtt épült Bátki József Közösségi Ház felújítását, energetikai korszerűsítését célozta.
A művelődési ház fennállása óta Salgótarján Zagyvaróna városrészének központi közösségi épülete. A
városrész lakossága napjainkban is folyamatosan használja az épületet különböző közösségi és civil
programok megszervezésére. Mára a közösségi ház az egyetlen színtere a városrészben megrendezett
kulturális és közösségi programoknak, emellett a helyi könyvtár is az épületben működik.
A projekt során az épület energetikai tulajdonságainak javításához szükséges építési munkák zajlottak 2016
decemberétől 2018 tavaszáig. Ezen munkák az épület homlokzatának, padlásfödémének és a pinceszint
fölötti födémszerkezeteinek a hőszigetelését, a több helyen beázó síkpalafedés és a bádogozás részleges
cseréjét jelentették. Az energetikai korszerűsítési program keretében az összes homlokzati nyílászárószerkezet cseréje megtörtént megfelelő hőszigetelő képességű műanyag nyílászáróra. Az épület elektromos
rendszere is az energiahatékonyságot figyelembe véve került felújításra, többek korszerű LED-es izzókkal,
valamint napelemes rendszerrel. A felújítás során a meglévő elavult gázkazánok is elbontásra kerültek,
helyettük új, költséghatékonyabb gázüzemű kondenzációs fűtőkazánok lettek beépítve, ezzel párhuzamosan
az épület központi fűtési rendszere is megújult. A projektben elkészült épületgépészeti és elektromos munkák
elvégzését követően a szükséges belső helyreállítási munkákat, így többek között a padló és falburkolatok
javítását, és a belső festést is elvégezték. Az energetikai korszerűsítéssel egy időben akadálymentes mosdó
és rámpa kialakításával az épület akadálymentesítése is megoldódott.
A projekt keretében készült el Salgótarján Fenntartható Energia és Klíma Akcióterve, mely segíti az
Önkormányzatot, hogy klímatudatos döntéseket hozzon a település fenntartható fejlődésének érdekében,
valamint település-szinten tehessen a klímaváltozás megelőzéséért.
Az EU-s forrásból megvalósuló projektnek köszönhetően az épület sokkal jobban kiszolgálja a jövőben a
közösséget, valamint a működtetése hatékonyabb és gazdaságosabb lesz.
A projektről bővebb információt a www.salgotarjan.hu oldalon olvashatnak.
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