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• Egy évvel a kivitele-
zési szerződés aláírása 
után lehet átadni a 
munkaterületet a csík-
szentimrei Henter-kúria 
felújításával megbízott 
cégnek. Az előkészüle-
tek hosszúra nyúltak, 
a munkát jövőre be is 
kell fejezni.

KOVÁCS ATTILA

A hazai viszonyokat jól tük-
rözi a csíkszentimrei Hen-
ter-kúria felújításának tör-

ténete, amely még el sem kezdődött, 
de az előkészületek már három éve 
tartanak. A munkára egy év maradt 
– ennyivel hosszabbították meg a 
fi nanszírozási szerződésben rög-
zített határidőt. Csíkszentimre ön-
kormányzata 2017 végén nyerte el a 

Regionális Operatív Program 
nyújtotta pályázati támoga-
tást a romokban álló Hen-
ter-kúria helyreállítására. A 
tervezésre és kivitelezésre 
kiírt közbeszerzési eljárások 

buktatói azután kezdődtek: 
négy kiírásra sem volt jelentkező, 
mert az építőiparban elrugaszkod-
tak az árak, ugyanakkor a műem-
lék épület felújítása igényes, pontos 
és szakszerű munkát igényel. A 
becsült értéket közben több mint 1 
millió lejjel kellett emelni, végül az 
ötödik közbeszerzési eljárás után 
sikerült szerződést kötni a tervek 

elkészítésére és az épület felújításá-
ra. Ennek közel egy éve, a további 
árnövekedés után a beruházás érté-
ke elérte áfa nélkül az 5,7 millió lejt.

Hosszú előkészületek

A Vallum Kft. és az Impex Aurora 
Kft. alkotta cégtársulás először a 
részlettervek kidolgozását kezdte 
el, ezeket viszont, mivel műemlék 
épületről van szó, a kulturális mi-
nisztériumnak, majd a Központi 
Regionális Fejlesztési Ügynökség-
nek is jóvá kellett hagynia. Ez idén 
nem történt meg a várt ütemben, 
az utolsó jóváhagyást csak nem-
rég kapták meg, így a tervezett 

nyári munkakezdés elmaradt. 
Kencse Előd csíkszentimrei pol-
gármester szerint most átadják a 
munkaterületet a kivitelezőnek, és 
kiadják a kezdési utasítást is, de a 
télies időjárás miatt csak állag-
megőrző beavatkozások végezhe-
tők ebben az évben. A romos épü-
let felújítása, újjáépítése jövőre 
történik meg. A községvezető kér-
désünkre azt mondta, a megbízott 
cégnek van kapacitása arra, hogy 
határidőre végezzen a felújítással, 
az egyetlen akadályt az jelentheti, 
ha a régészeti felügyelettel zajló 
munkálat során esetleg olyan lelet 
kerül elő, amely további kutatást 
tesz szükségessé.

Átalakulás előtt

Az 1713-ban épített udvarháznak 
csak a falai állnak, az 1990-es 
években a gomba által megtáma-
dott tetőszerkezetet lebontották, 
kapuját 2017-ben helyreállították. 
A felújítás a falak, a tetőzet és a 
padlózat helyreállítása mellett a 
villany-, víz- és szennyvízhálózat, 
valamint a fűtésrendszer elké-
szítését is jelentené, ugyanakkor 
kiállítótermek, az udvaron pedig 
sétányok kialakítását is szeretnék.

Jövőre marad az újjáépítés
Egy év alatt kell felújítani a Henter-kúriát

A duális képzés 
esetleges támogatása

A gyergyószentmiklósi Batthyá-
ny Ignác Technikai Kollégiumba 
is ellátogatott pénteken Nechi-
ta-Adrian Oros mezőgazdasági 
miniszter. „Örvendek, hogy ez 
a líceum a mezőgazdasági ága-
zatban is képezi a diákokat. Ez 
egy jó példa, és ez a kormány-
zási programnak is az egyik 
prioritása. Támogatjuk a duális 
képzést, és megígérhetem, hogy 
ott, ahol partnerségi szerződés 
születik a tanintézmények és a 
mezőgazdaságban tevékenyke-
dők között, a tanügyminisztéri-
um mellett mi is hozzájárulunk 
a képzés finanszírozásához” 
– közölte a mezőgazdasági 
miniszter. A gyergyószentmik-
lósi tanintézmény vezetősége 
bemutatta a fejlesztések kap-
csán eddig elért eredményeiket, 
illetve szóltak a hiányosságokról 
is. Farkas Zoltán iskolaigazgató 
elmondta, hogy léteznek olyan 
elképzelések, amelyeket az 
intézmény önmagában nem 
tud megvalósítani. Rámuta-
tott, hogy „itt egy abbamaradt 
építkezés van, aminek az a 
hátránya, hogy bár megvannak 
a szükséges modern technológi-
ai laboratóriumi felszereléseink, 
nincs hova elhelyeznünk azokat, 
ezért hiába tudna az iskola 
korszerű oktatást biztosítani, ha 
a megfelelő körülmények nem 
adottak”. Csergő Tibor András, 
Gyergyószentmiklós polgármes-
tere erre reagálva elmondta, 
hogy a helyi önkormányzat 
számára prioritást jelent az 
elmúlt tizenöt év mulasztásának 
pótlása. (Hegyi Zsuzsánna)

• RÖVIDEN 

Megújulnak a régi falak. Az egykori 
udvarház közösségi funkciót kap

▴  KORÁBBI  FELVÉTEL:  GÁBOS ALBIN

ISZLAI KATALIN

A tárcavezető először egy talál-
kozón vett részt Hargita Megye 

Tanácsának márványtermében a 
szaktárcának alárendelt intézmé-
nyek képviselővel. Ezt követően 
sajtótájékoztatót tartott Ion Proca 
prefektus és Borboly Csaba megye-
itanács-elnök társaságában. Mint 
a miniszter elmondta, elvégeztek 
egy SWOT-analízist, amelynek 
segítségével felmérték, mire van 

leginkább szüksége a romániai me-
zőgazdaságnak. Emellett azonban 
arra is kíváncsiak, milyen helyspe-
cifikus problémákkal küszködnek a 
különböző megyékben. A cél, hogy 
amikor jövőre véglegesítik az Or-
szágos Stratégiai Programot, amely 
által 21,56 milliárd eurót fordítanak 
fejlesztésekre, megoldják az azono-
sított problémák jelentős részét.

A miniszter azt is elárulta, hogy 
a gondok felderítése céljából három 
kivételével már az ország összes me-
gyéjébe ellátogatott, még Hargita, 
Kovászna és Mehedinți megyék ma-

radtak hátra, előbbit pótolta pénteki 
látogatásával. A térségben a hegyvi-
déki gazdálkodás nehézségeibe sze-
retett volna betekintést nyerni, ezért 
a megyeszékhelyi egyeztetés után 
további látogatásokat tett Szépvízre, 
Gyergyószentmiklósra, Maroshévíz-
re, Bélborra és Zetelakára, ahol gaz-
dákkal, helyi vállalkozások vezetői-
vel találkozott.

Megőrizni az egyensúlyt 

A miniszter a sajtótájékoztatón azt 
is kiemelte, hogy fontosnak tartja 
a családi gazdaságok támogatását, 
mert ezek nélkül nincs értelme a 
vidéki életnek. „Vigyáznunk kell, 
hogy megőrizzük az egyensúlyt, mi-
vel Romániában található a legtöbb 
farm, szám szerint 830 ezer, viszont 
ezek nagyon megoszlanak. A meg-
művelt területek 40 százalékán a 
gazdák 97 százaléka dolgozik 5 hek-
tárnál kisebb farmokon. A területek 

további 40 százalékát a gazdák 0,56 
százaléka műveli meg 300 hektáron 
felüli farmokon. Ennek értelmében a 
területek mindössze húsz százalékát 
művelik meg közepes családi gazda-
ságokban” – részletezte a miniszter.

Nechita-Adrian Oros továbbá ar-
ról is beszélt, hogy fontosnak tartja 
a helyi piacok támogatását is. Ezt 
kétféle módszerrel érnék el: egy-
részt serkentenék a különböző tár-
sulások létrejöttét, és bátorítanák a 
helyi közpiacokat. Emellett 
a generációváltásról is szót 
ejtett, kiemelve a fi atal gaz-
dák támogatásának fontos-
ságát. Hozzátette: program-
juk mindemellett magában 
foglalja majd egyebek közt 
öntözőrendszerek létreho-
zását is, illetve nyolc regi-
onális fejlesztési központ segít-
ségével megteremtenék a feltételeit a 
hazai termékek begyűjtésének, táro-
lásának, szétosztásának és népsze-
rűsítésének.

Nem mondott újdonságot a Hargita megyébe látogató mezőgazdasági miniszter
• Hargita megyébe látogatott pénteken Nechita-Adrian 
Oros. A mezőgazdasági miniszter ebben az évben az 
ország összes megyéjébe elutazott már három kivételé-
vel, ezek közé tartozott Hargita megye is. Az országos 
körút célja, hogy felmérje, milyen specifikus problé-
mákkal küszködnek a gazdák a különböző térségekben, 
és ezeket beépítsék az Országos Stratégiai Programba.

Nechita-Adrian Oros mezőgazdasági 
miniszter 
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