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Nagy ára van a helyreállításnak
Romló épület, növekvő felújítási költségek
• Folyamatosan nő a
csíkszeredai Vigadó
felújításának költsé-
ge, de egyelőre nem
tudni, honnan lesz
ez biztosítva. A város
ragaszkodik a patinás
épülethez, amely tíz
éve került a tulajdoná-
ba, és azóta is bezár-
va, üresen áll.

KOVÁCS ATTILA

A Csíki Magánjavak által épít-
tetett, és 1904-ben elkészült 
Vigadó, ahol az egypárt-

rendszer idején a Hargita mozi is 
működött, tíz éve, 2010-ben jutott a 
csíkszeredai önkormányzat tulajdo-

nába. A Petőfi  Sándor utca 38. 
szám alatti szecessziós épü-
let, amely már akkor is évek 
óta bezárva állt, az orszá-
gos mozivállalattól került át 

Csíkszereda közvagyonába. 
A tulajdonosváltás óta eltelt évtized 
nem hozott változást, noha kisebb 
állagmegőrző javítások történtek, 
amelyek a beázást, a vakolat omlá-
sát hivatottak megakadályozni. A 
Vigadó ma is bezárva, üresen áll, 
esetleges felújításának költsége fo-
lyamatosan emelkedik, és azt sem 

lehet meghatározni, hogy honnan 
lehet ezt a pénzt előteremteni.

Ragaszkodik hozzá a város

A város megbízásából 2012-ben 
készült egy megvalósíthatósági ta-
nulmány, amely az 1240 négyzetmé-
teres felületű épület helyreállítási 
költségeit közel 8 millió lejre becsül-
te, mivel szerkezet-megerősítésre, a 
falminták helyreállítására, korszerű 
épületgépészetre, új nyílászárók-

ra, megfelelő mellékhelyiségekre is 
szükség volna. Ez az összeg azóta 
az áremelkedések, az építőiparban 
történt bér- és költségnövekedés kö-
vetkeztében jelentősen növekedett, 
Füleki Zoltán alpolgármester szerint 
mai árakkal legalább a kétszerese 
lenne. Ilyen összeget a város nem 
tud erre fordítani, ezért is várják to-
vábbra is a pályázati támogatások 
lehetőségét – közölte az elöljáró, aki 
szerint mivel a különböző európai 
uniós pályázati kiírások keretössze-

geit nem mindenütt tudják elkölte-
ni, várhatóan lesznek átcsoportosí-
tások, új lehetőségek, és ezt ki kell 
várni. A pályázatok szempontjából 
előnyt jelentene, ha a Vigadó műem-
léképületté lenne nyilvánítva, de ez 
a folyamat, noha több mint három 
éve elindították, még nem zárult le – 
tudtuk meg. Kérdésünkre Füleki azt 

mondta, kizárt az a lehetőség, hogy 
a város eladja az ingatlant, amely-
nek felbecsülhetetlen eszmei értéke 
van Csíkszereda számára, ezért is 
fontos a helyreállítása.

Sem zene-, sem inkubátorház

Az elmúlt évek során két, egymástól 
teljesen eltérő lehetőség is felme-
rült az épület felújítását és későbbi 
hasznosítását illetően – mindkettő a 
remélt támogatások függvényében. 
2014-ben a csíkszeredai önkormány-
zat a Norvég Alaphoz pályázott az 
ingatlan felújításához szükséges 
támogatásért. A terv szerint a Viga-
dót zeneházzá alakították volna át, 
amely a Csíki Kamarazenekar szék-
helye lett volna, egy hangversenyte-
remmel együtt. A benyújtott pályá-
zatra nem kaptak támogatást, mert 
a rendelkezésre álló keret túl szűk 
volt ahhoz, hogy a jelentős költségű 
munkálatot is belefoglalják. Négy 
évvel később egy vállalkozói inku-
bátorház létrehozására nyílt lehe-
tőség pályázni az épület hasznosí-
tása érdekében, közösen a Hargita 
Megyei Tanáccsal, az elnyerhető 
támogatás pedig a költségek felét 
fedezte volna. Noha a támogatás 
igényléséhez szükséges együttmű-
ködési szerződést is megkötötték, 
és az épületet felajánlották erre a 
célra, a tervről le kellett mondani. 
A Vigadó egy kisebb részét ugyanis 
egy cég bérelte az önkormányzattól, 
a szigorú pályázati előírások szerint 
pedig kizáró jelleggel bírt, ha az in-
gatlant használják.

A Vigadó épülete felújításra 
vár, ennek költségeit viszont 
biztosítani kell
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ISZLAI KATALIN

Nem mindennapi eset történt szerda
este Csíkszéken: a Hargita Megyei 

Rendőr-főkapitányság tájékoztatása 
szerint kevéssel este tíz óra után érke-
zett hozzájuk egy riasztás a 112-es egy-
séges segélyhívószámon, amely során 
egy 41 éves csíkszéki férfi  arról számolt 
be, hogy őt és 37 éves női utastársát egy 
személyautó üldözi, amelyben a nő 39 
éves, ittas férje utazik. A két járművet 
a rendőrök Csíkszeredában állították 
meg, és hamar kiderült, hogy a máso-
dik járművet, amelyben a férj utazott, 
a nő 74 éves édesapja vezette. A vizsgá-
latok során aztán kiderült, hogy az au-
tós üldözést egy összetűzés előzte meg 
a házaspár otthonában. Kevéssel este 
nyolc óra előtt egy régi nézeteltérés és 

a nő feltételezett hűtlensége miatt a 
házaspár fenyegetések közepette bán-
talmazta egymást, az anya ráadásul a 
szüleit szétválasztani próbáló 17 éves 
lányukat is megütötte. Mindkét fél ré-
szére ideiglenes távoltartási végzést 
állított ki a rendőrség. Az ügyben csa-
ládon belüli erőszak és ütlegelés vagy 
egyéb erőszakos cselekedet miatt foly-
tatnak vizsgálatot.

Autós üldözés szerelmi háttérrel
• Lányát és annak feltételezett szeretőjét üldözte egy
apa és ittas veje az egyik csíki községből a hargitai me-
gyeszékhely irányába szerda este. A közúti incidenst a
házaspár tettlegességig fajuló összetűzése előzte meg,
amelyet a lányuk sem úszott meg sértetlenül.

B A L O G H  L E V E N T E

Mind Klaus Johannis államfő,
mind a szerdán bizalmatlan-

sági indítvánnyal megbuktatott kor-
mányt adó Nemzeti Liberális Párt 
(PNL) arra játszik, hogy előre hozott 
választásokat csikarjon ki ahelyett, 
hogy a megbuktatott kormány helyett 
egy új kabinet vegye át a kormány-

zást az év végén esedékes, 
rendes választásokig. Klaus 
Johannis államfő ugyan a 
csütörtöki napra konzul-
tációra hívta a parlamenti 
frakciókat, hogy egyeztes-

senek arról, létezik-e olyan 
koalíció, amely többséget tud alkotni 
a parlamentben, azonban a liberáli-
sok ismét csak a szerdán megbukta-
tott Ludovic Orbant jelölték minisz-
terelnöknek, és az előzetes hírek 

szerint Johannis is mindenképpen őt 
akarta kormányalakításra felkérni. 
A Szociáldemokrata Párt (PSD) és a 
Pro Románia, amely Remus Pricopie, 
a Ponta-kormány oktatási minisztere 
személyében közös, pártfüggetlen 
jelöltet állított, ugyanakkor nem tart-
ja jogszerűnek, hogy a liberálisok a 
megbuktatott miniszterelnököt hoz-
nák ismét helyzetbe.

Fontolják meg a visszatérést 
a kétfordulós választáshoz

Orban egyébként – akinek kormá-
nyát azért buktatták meg, mert fele-
lősségvállalással akarta elfogadtatni 
a visszatérést a kétfordulós polgár-
mester-választáshoz –, szerdán este 
azt mondta: a PNL azt indítványoz-
za, hogy a képviselőház vitassa meg 
a visszatérést a kétfordulós polgár-
mester-választáshoz. Hozzátette, ha 
a PSD ezt elutasítja, akkor egy eljö-

vendő PNL-kormány sürgősségi kor-
mányrendeletet fogad el a témában.

Dan Barna, a Mentsétek meg Ro-
mániát Szövetség (USR) elnöke kö-
zölte: ők is előre hozott választásokat 
akarnak, de ha ez nem valósul meg, 
akkor kormányozni kívánnak a libe-
rálisokkal, és kétfordulós polgármes-
ter-választást szeretnének. Közölte, 
kormányfőjelöltjük Dacian Cioloş.

Kelemen Hunor RMDSZ-elnök a 
Johannisszal folytatott megbeszélést 
követően leszögezte: nem támogat-
ják a PSD jelöltje körül kialakítandó 
többséget, a bizalmatlansági indít-
vány csakis a kétfordulós polgár-
mester-választás megakadályozását 
szolgálta. Hozzátette: nem állítanak 
saját kormányfőjelöltet sem. Kifej-
tette, alkotmánybírósághoz kell 
fordulni a választási törvény mó-
dosításáról szóló sürgősségi kor-
mányrendelet kapcsán, az RMDSZ 
ugyanis elfogadhatatlannak tartja, 
hogy bárki abban a szavazókörben 
voksolhasson, amelyikben akar. 
Egyben alkotmányellenesnek tart-
ja, hogy az előre hozott parlamenti 
választást az önkormányzati válasz-
tással egyszerre rendezzék meg.

Kormánybuktatás után: ismét Orbant akarják
• Nem tántorította el a Nemzeti Liberális Pártot, hogy a
parlament szerdán megbuktatta a Ludovic Orban ve-
zette kormányt: a Klaus Johannis államfővel folytatott
konzultáción ismét Orbant javasolták államfőnek.




