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Folytatnák a gazdasági válság miatt leállt építkezést Csíkszeredában

Csíki pláza helyett üzletközpont
Nőtt a román ipar 
termelése
Tavaly 8,2 százalékkal nőtt Ro-
mánia ipari termelése az előző 
évhez mérten – közölte tegnap 
az Országos Statisztikai Intézet 
(INS).  A növekedés főként a feldol-
gozóiparnak köszönhető, amely-
nek teljesítménye 8,9 százalékkal 
bővült, a kitermelő ágazatoké 5,9 
százalékkal, a villamos- és hőener-
gia, a gáz termelése és szolgálta-
tása 1 százalékkal nőtt. December-
ben éves összehasonlításban 7,9 
százalékkal nőtt az ipari termelés, 
ugyanakkor novemberhez képest 
14,1 százalékos visszaesést mér-
tek. Mint ismert, az ipar adja a ro-
mán bruttó hazai termék (GDP) 
mintegy egynegyedét. 2016-ban 
1,7 százalékkal nőtt a termelés, így 
tavaly ismét jól teljesített az ipar, 
és a belföldi fogyasztás után a má-
sodik fő hajtóereje volt a várható-
an 6-7 százalékos gazdasági növe-
kedésnek.

Javuló szociális 
helyzet az EU-ban
 A jelentős gazdasági növekedés-
nek köszönhetően 2017 harma-
dik negyedévében tovább javult a 
foglalkoztatási és szociális hely-
zet az Európai Unióban, miközben 
a munkanélküliségi ráta csökke-
nése is folytatódott – írta tegnap 
közzétett jelentésében az Európai 
Bizottság.  A negyedéves értéke-
lés szerint a foglalkoztatottság 1,7 
százalékkal nőtt az EU-ban az egy 
évvel korábbihoz képest, 4 mil-
lióval több embert alkalmaznak. 
A teljes munkaidőben foglalkozta-
tott munkavállalók száma mintegy 
3 millióval, 181 millióra emelkedett, 
miközben a részmunkaidős dolgo-
zók száma 300 ezerrel nőtt, és el-
érte a 42,7 milliót. A munkaterme-
lékenység az EU-ban 0,8 százalék-
kal javult 2016 harmadik negyed-
évéhez képest. A legnagyobb nö-
vekedést Lettországban, Litvániá-
ban, Lengyelországban és Románi-
ában rögzítették. Emellett tovább 
nőtt a munkaerőpiaci kereslet és 
a munkaerőhiány is. A betöltetlen 
álláshelyek teljes aránya megha-
ladta a 2 százalékot, a szám a szol-
gáltatási szektorban magasabb, 
mint az iparban.

Növelte olajkereslet-
várakozását az OPEC
Növelte az idei évre vonatkozó 
globális olajkereslet-várakozását 
a Kőolaj-exportáló Országok Szer-
vezete (OPEC) tegnap kiadott szo-
kásos havi jelentésében. A febru-
ári jelentésben az OPEC szakér-
tői azt jósolták, hogy tavalyhoz ké-
pest idén napi 1,59 millió hordóval 
98,60 millió hordóra bővül a világ 
olajkereslete. A januári becsléshez 
képest ez napi 60 ezer hordós nö-
vekedést jelent. Közben az OPEC-
tagországok által kitermelt nyers-
olaj hordónkénti átlagárát tükrö-
ző referenciakosár értéke 2014 no-
vembere óta a legmagasabb szint-
re, 66,85 dollárra nőtt januárban, 
7,7 százalékkal haladta meg az elő-
ző havi és 27,6 százalékkal az egy 
évvel korábbi szintet. 

Noha a kerítésen olvasható fel-
irat és telefonszám alapján 
még eladónak van feltüntet-

ve Csíkszeredában, a Hunyadi Já-
nos utcában az egykori traktorgyár 
részben átalakított épülete, ez a 
közeljövőben megváltozhat. A ter-
vezett de el nem készült csíki pláza 
ügye egy ideje napirendre került, 
tervek készültek az átépítésre, igaz, 
hivatalosan még nincs új tulajdono-
sa a beruházásnak.

Új beruházó jön

Közel kilenc éve, hogy leállt az 
egykori traktorgyár átépítése, ta-
valy viszont megtörténtek az el-
ső lépések a folytatás érdekében. 
Tulajdonosként továbbra is a ko-
rábbi beruházó, az izraeli tulaj-
donú, több országban is jelen lé-
vő Plaza Centers N. V. által birto-
kolt North Gate Plaza cég szere-
pel a vállalkozás honlapján. Vi-
szont a nemrég a Hargita Megyei 
Környezetvédelmi Ügynökséghez 
benyújtott dokumentáció szerint, 
amelyet a meglévő épület átala-
kításához szükséges környezet-
védelmi beleegyezés megszerzé-
se érdekében készítettek, a North 
Gate Plaza már az RC Europe 
Development Kft. képviseletében 
jár el. Utóbbi ingatlanfejlesztő vál-

lalkozást Csehországban alapítot-
ták, és a régióban Románia mel-
lett Szerbiában és Horvátország-
ban is tevékenykedik világcégek 
partnereként. Hazai képvisele-
tükkel nem tudtunk kapcsolatba 
lépni, viszont a North Gate Plaza 
illetékese, Hanan Shraiter kérdé-
sünkre annyit elárult, hogy a tu-
lajdonváltás még folyamatban van 
a cégnél, így erről részletekkel 
most nem tud szolgálni.

Hosszú távú bérbeadás

Szőke Domokos csíkszeredai al-
polgármester kérdésünkre el-
mondta, tudnak arról, hogy foly-
tatni szeretnék a Hunyadi János 
utcai beruházást – egy cég kérést 
is nyújtott be tavaly a helyi önkor-
mányzathoz egy terület hosszú tá-
vú bérbevétele érdekében, mivel 
az épület előtti terület egy része 
a városé. 

 A helyi önkormányzati képvise-
lő-testület tavaly novemberben egy 

határozatot is elfogadott a Hunya-
di János utcai félbemaradt beruhá-
zás közelében fekvő 4174 négyzet-
méternyi közterület hosszú távú, 49 
évre történő bérbeadásáról, parkoló 
építése céljából. Az alpolgármester 
elmondta, utólag érkezett egy má-
sik megkeresés az igénylő cég ré-
széről, hogy nem szükséges a teljes 
terület bérbeadása, mert annak egy 
része zöldövezet lesz, amelyet ki-
alakítása után ők nem használnak, 
csak a parkolót. Azt is megtudtuk, 
készül egy szerződésmodell arról, 
hogy milyen feltételek mellett épül-
het meg az üzletközpont és a Kalász 
lakótelepi temető közötti, a már el-
készült parkolóhoz vezető bekötő-
út és körforgalom – mindkettő a ko-
rábban elfogadott és érvényes öve-
zeti rendezési terv része.

Világcégek a kínálatban

A meglévő épület átalakításának 
tervezése már néhány hónapja el-
kezdődött, a csíkszeredai polgár-

mesteri hivatal tavaly júliusban bo-
csátott ki városrendezési bizony-
latot ennek érdekében. A környe-
zetvédelmi ügynökséghez benyúj-
tott dokumentáció a helyszínrajzot 
is tartalmazza, ennek alapján egy 
egyszintes, alagsorral rendelkező, 
U alakú, a Hunyadi János utcára 
néző épület készülhet el. Középen 
140 férőhelyes parkolót terveznek, 
az épületben pedig üzletek, étter-
mek, raktárak, műszaki helyisé-
gek, illemhelyek kapnak helyet. A 
beruházás összesen 36 729 négy-
zetméternyi területet érint, az üz-
letközpont hasznos felülete 19 812 
négyzetméteres. A 8111 négyzet-
méteres alagsorban több mint 5000 
négyzetméternyi üres felület is 
marad, II. szakasz megnevezéssel. 
Várhatóan számos ismert cég üzle-
teiben lehet majd vásárolni itt, így 
a dokumentációban a beruházó a 
Jysk, a CCC, a C&A, a DM, a Takko, 
a Deichmann, a KIK, a Pepco, a 
TXM vagy a Sportisimo márkákat 
is felsorolja, megjelölve a ruháza-
ti, lakberendezési, cipő-, játék- és 
ajándékboltok által elfoglalt felüle-
teket is. Több mint 4000 négyzet-
métert éttermek számára tartanak 
fenn. Az üzletközpont keleti olda-
lán található a már részben elké-
szült parkolóház, ehhez a már em-
lített bekötőúton lehet majd eljutni, 
amelyet a körforgalommal együtt 
a rendezési tervnek megfelelően a 
beruházónak kell megépítenie.

Egy elbukott terv

Amint arról korábban írtunk, a ko-
rábbi traktorgyár 2008-ban kezdő-
dött átépítésére 12 millió eurót költött 
el a korábbi tulajdonos, és 2009-ben 
szerették volna átadni a 25 milliós 
költségű plázát. Abban az évben vi-
szont az építkezés leállt, akárcsak 
a Plaza Centers több romániai beru-
házása. A leállást a gazdasági-pénz-
ügyi válsággal indokolták, három év-
vel később már 5 millió euróért kí-
nálták eladásra a területet és a fél-
kész ingatlant.

Kovács AttilA

Befejezné egy cég a majd-

nem tíz éve Csíkszeredá-

ban elkezdett, majd félbe-

hagyott csíki pláza építését. 

Megváltozott arculattal, 

egyelőre nem ismert név-

vel készülne el az üzletköz-

pont, amely a kereskedel-

mi felületek mellett két par-

kolóval is rendelkezik majd, 

körforgalom és bekötőút is 

készülhet a rendezési terv-

nek megfelelően.

1 euró       4,6534
1 dollár      3,7919
1 svájci frank 4,0447
1 font sterling 5,2557
100 forint 1,4915

Valutaváltó

Új formát kap a félkész épület. A tervek szerint befejeznék az üzletközpont építését

Fotó: pinti AttilA

Ugyan évekkel ezelőtt még a plázaépítés terve is szóba ke-
rült, máig nincs semmiféle hasznosítási elképzelés a Csík-
szereda központjában található beépítetlen közterületre. 
Sem építkezés, sem átalakítás nem várható ott.
Füleki Zoltán alpolgármester is elismeri, hogy ez Csíksze-
reda legértékesebb területe, a Temesvári sugárúton ta-
lálható. Északon a Szív utca, délen az önkormányzati tu-
lajdonú tömbházak, nyugaton pedig a Szív utcai kazán-
ház és a pléhgarázsok határolják a körülbelül egy hektá-
ros területet. Az 1989-es változásoknak is köszönhető, 
hogy üresen maradt, mivel akkor leállt a városközpont-
ban a tömbházak építése. Valóban nem túlzás a legértéke-
sebb területnek nevezni, mivel a városközpontban, a Sza-
badság térhez közel található. Volt egy időszak, amikor az 
elhanyagolt telken felnőtt sűrű és magas gazt látva tréfás 
kedvű városlakók nagy burjányosnak nevezték el, és erre 
vonatkozó feliratot is elhelyeztek – a gazt nem sokkal utá-
na lekaszálták. Jelenleg kihasználatlan, nem hivatalosan 
kutyasétáltatás és -futtatás céljából veszik igénybe a kör-
nyéken lakók. Egyetlen funkciója az utóbbi években, hogy 
helyet ad a városnapok idejére érkező, körhintákak, csúsz-
dákat üzemeltető vállalkozásoknak, tavaly pedig itt tartot-
ták a Falu a városban elnevezésű rendezvényt is. Később, 
2005-ben merült fel egy olyan bevásárló- és szórakozta-

tó központ építése a megyeszékhely központjában, amely 
parkolóházat is tartalmazott volna. 2006-ban már két kül-
földi befektetővel is közvetlen tárgyalást folytatott az ön-
kormányzat az üres telken elképzelt Csíki Center építésé-
ről. Az ötezer négyzetméteres felületű létesítmény mellett 
négyszáz férőhelyes parkolóház épült volna, a területet 
negyvenkilenc évre szánta haszonbérbe adni a város a be-
ruházónak. Csíki Center azóta sincs, a nem sokkal később 
kezdődött gazdasági válság szétfoszlatta az elképzelése-
ket. Füleki Zoltán lapcsaládunk megkeresésére azt mond-
ta, a város jelenleg nem tervezi a terület hasznosítását, át-
alakítását vagy beépítését, így sem park, parkoló kialakí-
tása vagy éppen építkezés elkezdése, esetleg a telek kon-
cesszióba adása nincs napirenden. Hozzátette, azt is fi-
gyelembe kell venni bármilyen elképzelésnél, hogy ott van 
egy kazánház is. Több olyan megkeresést is kapott koráb-
ban a polgármesteri hivatal, amelyek területcserére vo-
natkoztak, azaz a telek egy részét szerették volna meg-
szerezni egy másikért, de ez nem valósult meg – ezért is 
húzódott a rendezés ügye az alpolgármester szerint. Leg-
utóbb a városi és megyei közlekedésrendészet által a csík-
szeredai közlekedési viszonyok javítása érdekében megfo-
galmazott javaslatok között szerepelt az, hogy a Temesvá-
ri sugárúti üres telken parkolót alakítsanak ki.

Kutyafuttatóként használják Csíkszereda legértékesebb telkét




