SAJTÓKÖZLEMÉNY
Autentikusan újul meg a salgóbányai, egykori
Bányakaszinó épülete
Százszázalékos Európai Uniós támogatással, nettó 194 millió forintos
ráfordítással alakítják ki az épületben a Novohrad – Nógrád Geopark
Látogatóközpontját. Az intézmény várhatóan 2014. őszétől fogadja a
látogatókat.

Virágkorát a bányászat révén élte Salgóbánya település(rész), amelynek egyik
emlékeként itt található a bányászoknak és munkaadóiknak, az 1900-as évek elején épült
kaszinó és művelődési ház. A bányászat megszűntével az épület eredeti funkcióját
elvesztette, bár történtek próbálkozások hasznosítására, ezek - ez idáig - nem hoztak
tartós megoldást.
Minden funkcióváltás alkalmával kisebb-nagyobb mértékben átalakították a házat, melyek
rendre alkalmi jellegűek voltak. Nemhogy az épület egészét átfogó felújításról nem
beszélhetünk, de több esetben is szakszerűtlen, az épület állagát veszélyeztető
beavatkozások történtek. Az épület több mint tíz éve lakatlan, amely körülmény további
állagromláshoz vezetett.
Hiába volt Salgótarján Megyei Jogú Város településrendezési tervében rögzítve a jó
szándék, az épület helyi védetté nyilvánítása, valódi megoldást csak a megfelelő funkció
megtalálása hozhatott. Ezáltal újra élő helyszínné válik az itt élőknek erős érzelmi
kötődést jelentő, a bányászat aranykorát idéző épület. Most, a huszonnegyedik órában
kapott esélyt azzal, hogy a geoparki fejlesztés legfontosabb elemeként megújulva életre
kel.
Az épület a következő hónapokban egy teljes felújításon esik át. A sok éve tartó beázások
következtében a tető- és födémszerkezetek gazdaságos felújításáról nem lehetett
beszélni, ezért ezek teljes cseréje szükséges. Az épületegyüttes egészére vonatkozóan a
homlokzatok teljes, autentikus helyreállítása valósul meg. Az épülethez kapcsolódó fa
szerkezetű veranda eredendően nem tartozik az épülethez, mely tényt az épület
szerkesztése is igazolja. Helyére egy kilátót terveztek az építészek, mely a meglévő, kissé
esetlen toronysisak elbontásával és döntött falsíkokkal történő megemelésével jön létre.
Szerencsére az eredeti nyílászárók mindegyik típusából megmaradt egy-egy darab,
amelyek mintájára ezen esetekben is visszaállítható az eredeti állapot.

Az épület funkcióját tekintve a Novohrad – Nógrád Geopark Látogatóközpontjává alakul.
Ebben interaktív kiállítóterek és hagyományos tárlatok is helyet kapnak majd, továbbá a
településrész híres szülöttére emlékező, Zenthe Ferenc Emlékszobával gazdagodik a
városrész. Fontos, hogy az épületben minden olyan, a turistákat kiszolgáló infrastruktúra
is megtalálható lesz (mosdó, büfé, túraeszköz- és kerékpárkölcsönző), amely eddig nem
volt elérhető Salgó várának környékén. A projektnek szintén részét képezik a majdan itt
kölcsönözhető eszközök beszerzései, melynek eredményeképpen a környékbeli
szállásokra érkező turisták helyben tudnak majd például kerékpárokat kölcsönözni. Az
épület fentebb említett tornya kilátó funkciót kap, amelyben Észak-magyarországi várakat
bemutató információkat is megtalálnak majd az érdeklődők.
- Salgótarján Önkormányzata és a Novohrad-Nógrád Geopark Kft. közösen nyert 614
millió forintot turisztikai fejlesztések megvalósítására a Geopark területén, amelyből a
legjelentősebb beruházások Salgótarjánban valósulnak meg – mondta el a munkaterület
ünnepélyes átadásán Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester.
– Úgy ítéltük meg, hogy egy teljeskörű felújítás során az eredeti állapotot állítjuk vissza,
így ezt kértem a tervezőktől is. Itt egy eredeti szépségében tündöklő épület készül majd
el, amely sok-sok új funkciót kap. A Geopark központja lesz ez a hely, de központja lesz
reményeim szerint az északi városrész turizmusának is. Bízom benne, hogy az itt
kialakítandó közösségi tereket a helyiek mellett egész Salgótarján használni fogja majd –
ahogy tettük régen is - emelte ki a polgármester.
A hirdetmény közzétételével indult, tárgyalásos közbeszerzési eljárás eredménye alapján
a megrendelő, Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata az 1+1 Kereskedelmi és
Szolgáltató Kft-vel kötött vállalkozási szerződést, nettó 194 millió forint értékben.
Székyné dr. Sztrémi Melinda azzal a kéréssel adta át az épület kulcsát Selmeci Sándor
cégvezetőnek, hogy lokálpatrióta szívvel és kiváló szakértelemmel dolgozzanak az
ingatlanon.
A beruházás az ÉMOP-2.1.1/A-12-k2-2012-0001 azonosítószámú, „GeoTur” – A Novohrad
– Nógrád Geopark ökoturisztikai fejlesztése című, kiemelt turisztikai projekt részeként
valósul meg. Az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap
társfinanszírozásával megvalósuló, összesen 614 015 275 Ft támogatásban részesített
pályázathoz önerő nem szükséges, a fejlesztések 100%-os támogatási intenzitás mellett
valósulnak meg.
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