
 
 
 
 
 
 

 
 

SAJTÓKÖZLEMÉNY 

Európai uniós támogatásból valósul meg a Balassi Bálint Megyei Könyvtár 

energetikai korszerűsítése 

2022. szeptember 30. 

 

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. december 27. napján támogatási kérelmet 

nyújtott be a Széchenyi 2020 Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében meghirdetett 

TOP-6.5.1-16 kódszámú, „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” című pályázati 

felhívásra. 

A TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00004 azonosító számú, „Balassi Bálint Megyei Könyvtár energetikai 

korszerűsítése” című pályázatot 2018. október 08-án a Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális 

Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága 449,82 millió forint vissza nem térítendő EU-

támogatásban részesítette. 

 

 

Finta József építész tervei alapján épült fel a Balassi Bálint Megyei Könyvtár. 1988. június 6-án már átadták a 

4919,6 m2 alapterületű "kultúrpalotát" igényes használóinak. Az új épület számos lehetőséget hozott a 

könyvtár, illetve az olvasók számára. A hagyományos könyvtári kereteken túl kutatószobák, kiállítótér, 

előadótermek, meseszoba várja a látogatókat. A könyvtár életében minőségi változást hozott a 

munkafolyamatok gépesítése, az információs adatbázisok, az Internet használata is. Az elmúlt években a 

könyvtár szolgáltatásai kiszélesedtek és a város egyik leglátogatottabb kulturális intézményévé vált. A felújítási 

munkálatok azért váltak szükségessé, mert az épület az elmúlt évtizedekben elhasználódott és már nem felelt 

meg a mai kor támasztotta hőtechnikai követelményeknek. A felújítással nagymértékben csökkent a 

fenntartási költsége, és sokkal gazdaságosabb lett az épület üzemeltetése. Emellett az is fontos szempont 

volt, hogy az alacsonyabb fűtési energiaigény hatására csökkent a károsanyagkibocsátás, így az eddiginél is 

többet tettek a környezet védelméért. A munkálatok végeztével olyan intézményt vehetett birtokba a lakosság, 

amely megfelel a mai energetikai előírásoknak és környezetvédelmi szempontoknak, valamint sokkal 

komfortosabb környezetet biztosít az épület használói számára. A pályázat keretein belül a fűtés 

korszerűsítése, az épület részleges külső szigetelése, a hővisszanyerő szellőzésének felújítása, a napelemek 

felszerelése, valamint a kupola felújítása valósult meg.  

 

 

A projektről bővebb információt a www.salgotarjan.hu oldalon olvashatnak. 

 

 

A PROJEKT A SZÉCHENYI 2020 PROGRAM KERETÉN BELÜL VALÓSUL MEG. 
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