2018. január 22.
Salgótarján Vasgyári templom felújítása

SAJTÓKÖZLEMÉNY
A Váci Egyházmegye a Magyarország Kormánya által támogatott, EGYH-KCP-16-P0109 azonosító számú projektje keretében valósítja meg a „Salgótarján Vasgyári templom
felújítása” című projektcélt. A projekt megkezdésének időpontja 2018. január 16.,
zárásának várható dátuma 2018. december 20.
A projekt megvalósítására a Szent József Plébániatemplom és Rendházban, a Salgótarján
központjában található Acélgyári út 1-3. szám alatt kerül sor.
Az építőipari kivitelezési tevékenységet a NÓGRÁD/kas/ Kft. végzi.
Salgótarjánban az acélgyár által adományozott területen 1932-ben készült el a rendház, majd
vele egybe építve 1936-ban szentelték fel a plébániatemplomot Szent József tiszteletére. Sajnos
azóta nem hajtottak végre jelentősebb felújítást rajtuk, így az elmúlt 80 év nyomai mind
külsőleg, mind szerkezetileg nyomot hagytak rajta.
A tervezett felújítás elemei:
-

-

-

-

Az épület homlokzatának a teljes felújítása, a különböző minőségű és állapotú terméskő és
a monolit vasbeton felületek felújítása, új burkolatok és vakolatok készítése (részlegesen
kerül a projekt keretében megvalósításra);
A homlokzati nyílászáró szerkezetek cseréje, korszerű hőszigetelt üvegezésű ajtókra és
ablakokra, illetve a templom modern stílusú, színes üvegezésű acélszerkezetes ablakainak
és patinás faszerkezetű bejárati ajtóinak felújítása, helyreállítása;
Az épületegyüttes rézlemez tetőfedésének és lapostetős tetőszigetelésének a javítása és
részleges cseréje, a bádogos szerkezetek javításával és részleges cseréjével együtt;
Az épület környezetének, a kerítéseknek, térburkolatoknak, előlépcsőknek, előtetőknek,
garázsoknak a felújítása. Tereprendezés, felszíni vizek elvezetése;
A pinceszint vizesedésének megszüntetése, a pinceszint teljes felújítása;
A rendház épületrészben a pinceszint fölötti födém és az emelet fölötti födém
hőszigetelése;
A templom és a rendház földszintjének akadálymentesítése;
Az épületegyüttes teljes épületgépészeti felújítása, a gázellátás, a fűtés, a vízellátás és a
csatornázás teljes cseréjével együtt;
Az épületegyüttes teljes elektromos felújítása, új homlokzatvilágítás kiépítése, új
gyengeáramú rendszer és vagyonvédelmi rendszer kiépítése, ill. az új gépészeti rendszerek
elektromos kiszolgálása;
Az épületgépészeti és elektromos munkák az energiahatékonyság érdekében;
Napelemes rendszer is kiépítésre kerül, a rendház tetőfelületére szerelt napelemekkel.

A projekt megvalósítását Magyarország Kormánya 300.000.000 forinttal támogatja.

