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• Számos akadály és 
többéves huzavona 
után elkezdődött az új 
csíkszeredai bölcső-
de-napközi építése a 
dendrológiai parkként 
ismert egyházi terü-
leten. Jelenleg a cölö-
pözéssel dolgozik egy 
bukaresti cég, a kivi-
telezést pedig a helyi 
Impex Aurora Kft. 
végzi majd. A tervek 
szerint az év végéig 
„pirosba” felhúzzák az 
épületet.

ISZLAI KATALIN

A z ingoványos talaj miatt cö-
löpözéssel kezdődtek el a 
munkálatok a csíkszeredai 

Szív utcai, dendrológiai par-
kként ismert egyházi terü-
leten, ahol a tervek szerint 
év végéig „pirosba” felépí-
tik azt a bölcsőde-napközit, 
amelyre évekkel ezelőtt 

kapott 360 millió forintos 
(több mint 5 millió lejes) támogatást 
a magyar kormánytól a Szent Ke-
reszt-plébánia.

120 gyereknek adhat helyet

Mint Darvas-Kozma József plébános 
megkeresésünkre elmondta, jelenleg 
egy bukaresti cég a cölöpözést végzi, 
mivel a területen elvégzett geofúrások 
kimutatták, hogy a talaj felül tőzeges, 
öt méternél kemény, de még mélyeb-
ben iszap is található. Ezért úgy dön-
töttek, hogy kilenc méteres mélységbe 
helyezik a cölöpöket, és majd ezekre 
építik fel a bölcsőde-napközit. A cég 
ígérete szerint egy-másfél hét alatt 
elvégzik az alapozást, és utána a he-
lyi Impex Aurora Kft . folytatja majd 
a kivitelezést. Ha minden az elképze-
lések szerint halad, az év végi hatá-

ridőre befedik az épületet, amelynek 
berendezése a jövő évben várható. 
A 120 gyerek taníttatására alkalmas 
bölcsőde-napközi kétszintes lesz, a 
földszinten a bölcsődei csoportok, az 
emeleten pedig az óvodások kapnak 
majd helyet. A tervek szerint nyolc ok-
tatóterem mellett személyzeti termek, 
egészségügyi terek és a földszinten 
egy étkező is épül majd.

Bonyolult előzmények

Mint arról korábban már többször is 
beszámoltunk, a bölcsőde-napközi 
kivitelezését számos tényező hátrál-
tatta az elmúlt években. Az első aka-

dályt Csíkszereda 2017 januárjában 
érvénytelenített általános rendezési 
terve (PUG) jelentette, ennek hiányá-
ban ugyanis az önkormányzat nem 
bocsáthatott ki építkezési engedélyt. 
A felfüggesztést előidéző kifogások 
elhárítása után a PUG újraláttamoz-
tatott változatát végül csak két évvel 
később, 2018 decemberében fogadták 
el, így a bölcsőde szempontjából egy 
teljes év eredménytelenül telt el. Eköz-
ben a haladás reményében a plébánia 
övezeti rendezési tervet (PUZ) készített 
az új létesítmény helyszínére, ezt vé-
gül tavaly áprilisi ülésén el is fogadta 
a csíkszeredai önkormányzati képvi-
selő-testület. A bölcsőde építésének 

első említése óta továbbá a Szív utcai 
területen működő mobil műjégpálya 
helyzete is folyamatosan változott. 
Ennek elköltöztetése többször is fel-
merült, illetve az sem volt egyértelmű, 
hogy a napközi hol kap majd helyet: 
a városháza a sátortetős műjégpálya 
helyére képzelte el, a plébánia viszont 
a jégpálya szomszédságában. Végül 
utóbbi megoldás mellett döntöttek, így 
a sátortetős jégpálya a jelenlegi helyén 
maradhat mindaddig, amíg felépül a 
napközi, utána viszont kötelező mó-
don el kell majd költöztetni, mivel az 
általános rendezési terv egyértelműen 
kimondja, hogy a terület egy része zöl-
dövezet kell maradjon.

Elhárultak az akadályok
Elkezdődött az új csíkszeredai bölcsőde-napközi építése

Többéves várakozás után 
elkezdődött a bölcsőde-napközi 
építése. Jelenleg a cölöpözéssel 
dolgoznak
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SIMON VIRÁG

Mint a Székelyhon elsőként megír-
ta, a marosvásárhelyi református 

egyházakat tömörítő Marosvásárhelyi 
Református Egyházak Kuratóriuma azt 
kérte a marosvásárhelyi önkormány-
zattól, hogy egyezzen bele egy ingat-
lancserébe. Az egyház felajánlotta a 

Makariás ház hátsó udvarát 
és épületeit, míg cserébe 
kérte a Bolyai Farkas Gim-
náziumnak és Református 
Kollégiumnak helyet adó 
épülettel szembeni ingatlant, 
a volt vármegyeházát. A cse-

réről szóló tanácsi határozatot 
Magyary Előd nyújtotta be. A múlt csü-
törtökre összehívott tanácsülést elna-
polták, többek között arra hivatkozva, 

hogy több, napirendre tűzött határo-
zattervezet nem volt elegendő időt köz-
vitán. Az egyik ilyen határozattervezet 
épp az ingatlancseréről szólt. Csiki 
Zsolt, az RMDSZ frakció elnöke azt 
nyilatkozta, hogy ő a sajtóból értesült 
arról, hogy Magyary Előd benyújtotta 
ezt a tervezetet és ez a fontos kérdés 
nem volt kellőképpen előkészítve.

Közben a Marosvásárhelyi Reformá-
tus Egyházak Kuratóriuma nyílt levelet 
küldött a Székelyhonnak is, amelyben 
mély felháborodásukat fejezik ki, hogy 
a tanács elnapolta ennek a fontos kér-
désnek a megvitatását és megszavazá-
sát. A Henter György kuratóriumi elnök 
által is aláírt levélben többek között az 
áll: „Értetlenségünket fejezzük ki, hogy 
egy ilyen súlyú, korszakalkotó kérést 
az RMDSZ frakció elnapolásra javasolt, 
épp egy olyan időszakban, amikor az 
anyagi fedezet is meglenne a terv ki-

vitelezésére”. Ugyanis, mint a levélből 
kiderül, az Erdélyi Református Püspök-
ség vállalta, hogy a volt vármegyeházát 
rendbe teszi és a Református kollégium 
és a Bolyai  elemi osztályainak rendel-
kezésére bocsátja. Közben nemcsak a 
marosvásárhelyi RMDSZ frakciót, ha-
nem a volt vármegyeházban jelenleg 
dolgozó művészeket is meglepte az in-
gatlancseréről szóló határozattervezet. 
Mint a Képművészek Egyesületének 
Maros megyei elnöke, Mana Bucur el-
mondta, több, mint húsz képzőművész-
nek van itt alkotóterme, akik az elmúlt 
harminc évben nagyon sok javítást vé-
geztek az épületen. Ők is a sajtóból érte-
sültek erről a tervről, s aggódnak, hogy 
mi lesz a sorsuk.  Online aláírásgyűjtést 
is indítottak, így is tiltakozva az ellen, 
hogy őket senki nem kérdezte meg, 
nem értesítette a tervezett cseréről. Ami 
biztos, hogy a múlt csütörtökön elna-
polt tanácsülést e hét csütörtökére újra 
összehívták, ugyanazzal a napirend-
del, vagyis ismét szerepel a határozat-
tervezetek között a vitatott ingatlancse-
re kérdése. Úgy tudjuk, hogy közben 
még egyeztetések zajlanak az RMDSZ 
és a református egyház között, mindkét 
fél keresi a megfelelő megoldást.

Vita: újra napirenden a vitatott ingatlancsere
• Újra napirendre tűzték a református egyház és a 
Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal közötti ingat-
lancserét, amely – múlt heti cikkünket követően – nagy 
port kavart Marosvásárhelyen. Egyes képzőművészetek 
aláírásokat gyűjtenek, így tiltakozva a csere ellen.

V éralapú vizsgálatot végeztetett 
hétfő délelőtt Ráduly Róbert 

Kálmán, Csíkszereda polgármeste-
re, akinek eredményei azt jelezték, 
hogy fertőzött. „A közegészségügy-
nél azonnal jelentettem a pozitív 
eredményt, ezért ők a saját bejáratott 
módszerüket, a garatmintás eljárást 
választva leteszteltek. Harminc perc-
cel ezelőtt (tegnap 17.30 óra körül – 
szerk. megj.) jelezték, hogy ez a teszt 
negatív eredményt mutatott” – nyi-
latkozta telefonos megkeresésünkre 
a polgármester. Rádulyt egyébként 
azért kerestük hétfő délután, mert 
több internetes csevegőprogramban 
is elterjedt, hogy a „polgármester 
koronavírusos”. Mint kiderült, a fel-
tételezés nem volt teljesen alaptalan, 
mivel az elöljáró saját beszámolója 
szerint napokkal ezelőtt már fer-
tőzésre utaló tüneteket tapasztalt. 
„Tíz napja nem járok be a hivatalba, 

otthon is elkülönülve voltam, mi-
vel hőemelkedés mellett rövid ideig 
fejfájással is kínlódtam, továbbá a 
szaglásomat is elveszítettem egy idő-
re. Most már teljesen jól érzem ma-
gam” – húzta alá.

Ráduly: pozitív után negatív teszt
• A csíkszeredai kórház által elvégzett koronavírusteszt 
negatív eredményt hozott Ráduly Róbert Kálmán, Csíksze-
reda polgármestere esetében, aki azért kérte az intézmény 
garatmintás tesztelési módszerét, mivel órákkal korábban 
egy vérteszt pozitív eredményt mutatott nála.

Ráduly Róbert Kálmán
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