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Befejezné egy cég a 

majdnem tíz éve Csík-

szeredában elkezdett, 

majd félbehagyott Csíki 

Pláza építését. Meg-

változott arculattal, 

egyelőre nem ismert 

névvel készülne el az 

üzletközpont, amely a 

kereskedelmi felületek 

mellett két parkolóval is 

rendelkezik majd, kör-

forgalom és bekötőút is 

készülhet a rendezési 

tervnek megfelelően.

Noha a kerítésen olvasható 
felirat és telefonszám alap-
ján még eladónak van feltün-

tetve Csíkszeredában, a Hunyadi 
János utcában az egykori traktor-
gyár részben átalakított épülete, 
ez a közeljövőben megváltozhat. 
A tervezett, de el nem készült Csí-
ki Pláza ügye egy ideje napirendre 
került, tervek készültek az átépí-
tésre, igaz, hivatalosan még nincs 
új tulajdonosa 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 lévő 
Plaza Centers N. V. által birtokolt 
North Gate Plaza cég szerepel a 
vállalkozás honlapján. Viszont  
nemrég a Hargita Megyei Kör-
nyezetvédelmi Ügynökséghez be-
nyújtott dokumentáció szerint, 
amelyet a meglévő épület átalakí-
tásához szükséges környezetvé-
delmi beleegyezés megszerzése 
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 mellett 
Szerbiában és Horvátországban is 
tevékenykedik világcégek part-
nereként. Hazai képviseletükkel 
nem tudtunk kapcsolatba lép-
ni, 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 
alpolgármester 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 
távú bérbevétele érdekében, mi-
vel az épület előtti terület egy ré-
sze a városé. 

A helyi önkormányzati képvi-
selő-testület tavaly november-
ben egy határozatot is elfogadott 
a Hunyadi János utcai félbema-
radt beruházás közelében fekvő 
4174 négyzetméternyi közterü-
let hosszú távú, 49 évre történő 
bérbeadásáról, parkoló építése 
céljából. Mint az alpolgármes-
ter elmondta, utólag érkezett egy 
másik megkeresés az igénylő cég 
részéről, hogy nem szükséges a 
teljes terület bérbeadása, mert 
annak egy része zöldövezet lesz, 
amelyet kialakítása után ők nem 
használnak, csak a parkolót. Azt 
is megtudtuk, készül egy szerző-
désmodell arról, hogy milyen fel-
tételek mellett épülhet meg az 
üzletközpont és a Kalász lakóte-
lepi temető közötti, a már elké-

szült parkolóhoz vezető bekötőút 
és körforgalom – mindkettő a ko-
rábban elfogadott és érvényes 
övezeti rendezési terv része.

Világcégek a kínálatban

A meglévő épület átalakítá-
sának tervezése már néhány 
hónapja elkezdődött, Csíksze-

reda Polgármesteri Hivatal a 
tavaly júliusban bocsátott ki ur-
banisztikai bizonylatot ennek 
érdekében. A környezetvédel-
mi ügynökséghez benyújtott do-
kumentáció a helyszínrajzot is 

tartalmazza, ennek alapján egy 
egyszintes, alagsorral rendelke-
ző, U alakú, a Hunyadi János ut-
cára néző épület készülhet el. 
Középen 140 férőhelyes parko-
lót terveznek, az épületben pe-
dig üzletek, éttermek, raktárak, 
műszaki helyiségek, illemhe-
lyek kapnak helyet. A beruházás 
összesen 36 729 négyzetmé-
ternyi területet érint, az üzlet-
központ hasznos felülete 19 812 
négyzetméteres. A 8111 négyzet-
méteres alagsorban több mint 
5000 négyzetméternyi üres fe-
lület is marad, II. szakasz meg-
nevezéssel. Várhatóan számos 
ismert cég üzleteiben lehet majd 
vásárolni itt, így a dokumen-
tációban a beruházó a Jysk, a 
CCC, a C&A, a DM, a Takko, a 
Deichmann, a KIK, a Pepco, a 
TXM vagy a Sportisimo márká-
kat is felsorolja, megjelölve a 
ruházati-, lakberendezési-, ci-
pő-, játék- és ajándékboltok ál-
tal elfoglalt felületeket is. Több 
mint 4000 négyzetmétert étter-
mek számára tartanak fenn. 

Az üzletközpont keleti oldalán 
található a már részben elké-
szült parkolóház, ehhez a már 
említett bekötőúton lehet majd 
eljutni, amelyet a körforgalom-
mal együtt a rendezési tervnek 
megfelelően a beruházónak kell 
megépítenie.

 
KOVÁCS ATTILA

Folytatnák a gazdasági válság miatt leállt építkezést Csíkszeredában

Csíki Pláza helyett üzletközpont lehet

Jelentős számú parkolóhely lesz a tervezett létesítménynél. Tervek a változásra

A beruházás összesen 
36 729 négyzetméternyi 
területet érint, az 
üzletközpont hasznos 
felülete 19 812 
négyzetméteres.

Egy elbukott terv

A korábbi traktorgyár 2008-
ban kezdődött átépítésére 12 
millió eurót költött el a korábbi 
tulajdonos, és 2009-ben sze-
rették volna átadni a 25 milliós 
költségű Csíki Plázát. Abban 
az évben viszont az építkezés 
leállt, akárcsak a Plaza Centers 
több romániai beruházása. A 
leállást a gazdasági-pénzügyi 
válsággal indokolták, három 
évvel később már 5 millió eu-
róért kínálták eladásra a terü-
letet és a félkész ingatlant.
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