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H I R D E T É S

AZ ISKOLA ALAPÍTVÁNY VÁSÁROLTA MEG A MŰEMLÉK ÉPÜLETET, MÉG NEM TUDNI, MIT MŰKÖDTETNEK AZ INGATLANBAN

Gazdát cserélt az impozáns csíkszeredai „kék ház”
Az RMDSZ-hez tartozó Iskola 
Alapítvány tulajdonába ke-
rült Csíkszeredában a Petőfi  
Sándor utcai Bochkor-féle 
ház, ahol legutóbb a művé-
szeti népiskola működött. 
Az üresen álló ingatlant egy 
vállalkozás bocsátotta áruba, 
amely korábban közössé-
gi célokra szerette volna 
felhasználni. Egyelőre nem 
tudni, milyen célra használja 
az alapítvány az épületet.

 » KOVÁCS ATTILA 

A z Iskola Alapítvány tu-
lajdonába került Csík-
szereda egyik impozáns 

műemlék épülete: a Vigadóval 
szemközti, több mint száz éves 
ingatlan, amelyet színe miatt 
,,kék háznak” is neveznek, azóta 
áll üresen, amióta a Hargita Me-
gyei Művészeti Népiskola elköl-
tözött onnan, mert új székhelyet 
kapott. A tulajdonosok hosszú 
ideig kínálták eladásra a visz-
szaszolgáltatott ingatlant, végül 
2018-ban egy helybeli vállalko-
zás vásárolta meg.

Nem jött össze a terv
Ezt követően, mivel közhasznú 
célokra szerették volna használ-
ni az épületet, ötletbörzét hirdet-

tek önfenntartó tevékenységek 
számára. Számos ötlet érkezett, 
így körvonalazódott, hogy visz-
szatérhetnének a népiskola bizo-
nyos csoportjai, helyet adnának 
a balett- és táncoktatásnak, illet-
ve képzőművészeti és kézműves 
tevékenységeknek. De ott lett 
volna az első Erdélyi Fotográfi ai 
Múzeum, egy közhasznú hangs-
túdió, illetve előadó-, tárgyaló- és 
konferenciaterem is. Az elképze-
lés nem vált valóra, Lázár Csaba, 
a vállalkozás vezetője szerint 
azért, mert a felújítást pályázati 
támogatással akarták megvaló-
sítani, és az nem sikerült. ,,Azt 
láttuk, hogy saját forrásokból 
nem tudjuk ezt megvalósítani 
úgy, hogy önfenntartó lehessen. 
Az volt az elképzelésünk, hogy 
az ingatlant felajánljuk, de utá-
na minden egyéb, ami ott zajlik, 
legyen önfenntartó” – emlékez-
tetett. Hozzátette, próbálták ke-
resni a fi nanszírozási lehetősége-
ket, és így jutottak oda, hogy az 
RMDSZ égisze alá tartozó Iskola 
Alapítvány az ősz folyamán meg-
vásárolta az épületet.

Több erdélyi épület
kap új funkciót
Az Iskola Alapítvány az elmúlt 
években két ingatlant is vásárolt 
Kolozsváron, illetve Nagyvára-
don, kulturális-oktatási központ 
céljaira a Bethlen Gábor Alap 
nyújtotta támogatásból. Kolozs-
váron egy 1320 négyzetméter 

alapterületű telek romos ingatla-
nokkal került a tulajdonukba, itt 
korszerű épületegyüttest alakí-
tanak ki. Várhatóan kortárs kép-
zőművészeti galéria, többfunk-
ciós rendezvényterem, oktatási 
helyszín, az alapítvány munka-
társainak irodái, illetve vendég-
szobák kapnak helyet. A nagyvá-
radi Sonnenfeld-palotát Magyar 
Házként működtetnék, könyv-
tárral, előadótermekkel, kiállí-
tótérrel, pedagógusi és kulturális 
egyesületi irodákkal. Kerestük 

Nagy Zoltán Leventét, az Iskola 
Alapítvány kuratóriumi elnökét, 
hogy megkérdezzük, milyen ren-
deltetést szánnak a csíkszeredai 
ingatlannak, és mikor lehet majd 
megnyitni. Ő jelezte, hogy kér-
déseinket írásban küldjük el, ezt 
megtettük, de még nem kaptunk 
választ.

A „kék ház” története
A Petőfi  Sándor utca 36. szám 
alatti sarokházat Bochkor Béla 
ügyvéd építtette 1902-ben, majd 

1928-ban a Daradics család tu-
lajdonába került. Először taka-
rékpénztárként, később bank-
székhelyként, aztán rendőrségi 
épületként, végül pedig az Al-
bina Szövetkezet otthonaként 
hasznosították az illetékesek. 
1960 után az Építészeti Szakkö-
zépiskola bentlakása volt ott, 
majd a közeli 1-es Számú Álta-
lános Iskola kapott benne osz-
tálytermeket, később pedig a 
művészeti népiskola vette hasz-
nálatba.
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Egyelőre nem tudni, mit működtet az Iskola Alapítvány az 1902-ben épült impozáns „kék házban”

Pap Zsolt István lett a máramarosi megyeszékhely egyik alpolgármestere 

 » R. SZ.

Megőrizte alpolgármesteri tiszt-
ségét az RMDSZ Nagybányán, 

a megyeszékhely képviselő-testü-
letének tegnapi ülésén Pap Zsolt 
Istvánt választották Cătălin Cher-
echeș polgármester egyik helyet-
tesének. A közjátéktól sem mentes 
rendkívüli tanács ülésen született 
döntés nyomán Doru Dăncuș lett 
a másik alpolgármester. Helyi saj-
tóbeszámolók szerint a Mentsétek 
meg Romániát Szövetségből (USR) 
és a Szabadság Egység és Szolida-
ritás Pártjából (PLUS) összeolvadt 
USR–PLUS, a Népi Mozgalom Párt-
ja (PMP) önkormányzati képviselői 
és Mircea Cirț liberális tanácsos 
tiltakozásképp kivonult az ülés-
ről, nem értettek egyet ugyanis a 
leendő alpolgármesterek szemé-
lyével. A magyar alpolgármestert 
a jelen lévő 14 tanácsos közül 13 

támogatta, egy tartózkodás mel-
lett. A szeptemberi helyhatósági 
választáson a 23 tagú nagybányai 
képviselő-testületben a Cherecheș 
által létrehozott Koalíció Nagybá-

nyáért 7, a Nemzeti Liberális Párt 
(PNL) 7, az USR–PLUS 4, a PMP 
3, míg az RMDSZ két mandátumot 
szerzett. Az RMDSZ-es tanácsosok-
nak a Koalíció Nagybányáért és a 

PNL képviselőivel kiegyezve sike-
rült megszavazniuk a város két al-
polgármesterét. Pap Zsolt István 43 
éves, közgazdász, és az előző cik-
lusban is tanácsosként tevékeny-
kedett. Az RMDSZ eddigi nagybá-
nyai alpolgármestere, Vida Noémi 
nem maradhatott önkormányzati 
képviselő, mivel a bíróság a felleb-
bezés után sem érvényesítette ta-
nácsosi mandátumát. Vida Noémi 
mandátumát korábbi összeférhe-
tetlenségi ügye miatt nem igazolta 
a bíróság. Az RMDSZ-es politikus-
ról az Országos Feddhetetlenségi 
Ügynökség (ANI) 2015-ben állapí-
totta meg, hogy 2008 és 2012 kö-
zötti időszakban összeférhetetlen 
volt, mivel ügyvezetője és társtu-
lajdonosa volt az Opus Media Kft .-
nek, amely szerződésben állt az 
önkormányzattal. Az ANI szerint 
ebben az időszakban Vida 30 ezer 
lejes bevételhez jutott a költségve-

tésből. A politikus megtámadta a 
bíróságon az ANI határozatát, de 
több év pereskedés után a legfel-
sőbb bíróság a feddhetetlenségi 
ügynökségnek adott igazat, a vég-
leges döntés szerint nem tölthet be 
választott tisztséget. Vida bírósági 
határozat alapján még elindulha-
tott a választáson, ám a mandá-
tumát nem tarthatta meg, ezt az 
RMDSZ listáján következő jelölt, 
Pintér Zsolt vállalkozó, a Főtér 
Fesztivál főszervezője kapta meg.

Hasonló helyzetben volt egyéb-
ként Fazakas Miklós zilahi alpol-
gármester is, esetében azonban a 
Szilágy megyei törvényszék elfo-
gadta a fellebbezést, és érvényesí-
tette az RMDSZ színeiben megvá-
lasztott politikus önkormányzati 
képviselői mandátumát. A jogerős 
ítélet lehetővé teszi, hogy Zilah al-
polgármestereként folytassa tevé-
kenységét.

Pap Zsolt István lett az RMDSZ új alpolgármestere Nagybányán




