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• Az RMDSZ-hez 
tartozó Iskola Ala-
pítvány tulajdonába 
került Csíkszeredá-
ban a Petőfi Sándor 
utcai Bochkor-féle 
ház, ahol legutóbb a 
Művészeti Népiskola 
működött. Az üresen 
álló ingatlant egy 
vállalkozás bocsá-
totta áruba, amely 
korábban közösségi 
célokra szerette volna 
felhasználni.

KOVÁCS ATTILA

A Vigadóval szemközti impo-
záns, több mint százéves 
műemlék épület, amelyet 

színe miatt ,,kék háznak” is ne-
veznek, azóta áll üresen, amióta 
a Hargita Megyei Művészeti Nép-
iskola elköltözött onnan, mert új 
székhelyet kapott. A tulajdonosok 
hosszú ideig kínálták eladásra a 
visszaszolgáltatott ingatlant, vé-
gül 2018-ban egy helyi vállalkozás 
vásárolta meg.

Nem jött össze a terv

Ezt követően, mivel közhasznú cé-
lokra szerették volna használni az 

épületet, ötletbörzét hirdettek ön-
fenntartó tevékenységek számára. 
Számos ötlet érkezett, így körvona-
lazódott, hogy visszatérhetnének 
a népiskola bizonyos csoportjai, 
helyet adnának a balett- és tánc-
oktatásnak, illetve képzőművészeti 
és kézműves-tevékenységeknek. 
De ott lett volna az első Erdélyi Fo-
tográfi ai Múzeum, egy közhasznú 
hangstúdió, illetve előadó-, tárgya-

ló- és konferenciaterem is. Az elkép-
zelés nem vált valóra, Lázár Csaba, 
a vállalkozás vezetője szerint azért, 
mert a felújítást pályázati támoga-
tással akarták megvalósítani, és az 
nem sikerült. „Azt láttuk, hogy saját 
forrásokból nem tudjuk ezt megva-
lósítani úgy, hogy önfenntartó le-
hessen. Az volt az elképzelésünk, 
hogy az ingatlant felajánljuk, de 
utána minden egyéb, ami ott zajlik, 

legyen önfenntartó” – emlékezte-
tett. Hozzátette, próbálták keresni a 
fi nanszírozási lehetőségeket, és így 
jutottak oda, hogy az Iskola Alapít-
vány az ősz folyamán megvásárolta 
az épületet.

Több épület kap új funkciót

Az Iskola Alapítvány az elmúlt 
években két további ingatlant 

is vásárolt Kolozsváron, illetve 
Nagyváradon, kulturális-oktatási 
központ céljaira, a Bethlen Gábor 
Alap nyújtotta támogatásból. Ko-
lozsváron egy 1320 négyzetméter 
alapterületű telek, romos ingat-
lanokkal került a tulajdonukba, 
ahol egy korszerű épületegyüt-
test alakítanak ki. Várhatóan 
kortárs képzőművészeti galéria, 
többfunkciós rendezvényterem, 
oktatási helyszín, az ala-
pítvány munkatársainak 
irodái, illetve vendég-
szobák lesznek ott. A 
nagyváradi Sonnen feld-
palotát Magyar Házként 
működtetnék, könyvtárral, 
előadótermekkel, kiállítótérrel, 
pedagógusi és kulturális egyesü-
leti irodákkal. Kerestük Nagy Zol-
tán Leventét, az Iskola Alapítvány 
kuratóriumi elnökét, hogy meg-
kérdezzük, milyen rendeltetést 
szánnak a csíkszeredai ingatlan-
nak és mikor lehet majd megnyit-
ni. Ő jelezte, hogy kérdéseinket 
írásban küldjük el, ezt megtettük, 
de még nem kaptunk választ.

Gazdát cserélt a ,,kék ház”
Az Iskola Alapítvány csíkszeredai ingatlant vásárolt

ROSTÁS SZABOLCS

B ár a pandémia miatt foganatosí-
tott korlátozásoknak betudható-

an idén lényegesen kevesebben láto-
gattak haza a karácsonyi ünnepekre, 
mint az előző években, számuk így is 
magas. Mindez azzal magyarázható, 
hogy Spanyolország, Franciaország, 

Olaszország és Németország nemrég 
lekerült a Romániához képest fertő-
zöttebbnek számító államok listájáról, 
így ezekből az országokból karantén-
mentesen, tesztkötelezettség nélkül 
lehet beutazni. (Ellentétben például 
Magyarországgal, ahol magasabb 
a százezer főre eső fertőzöttek szá-
ma Romániához képest.) Márpedig 
ezekben az országokban él a legtöbb 
román vendégmunkás, akiknek a 

száma a bukaresti hatóságok becslése 
szerint szerte a nagyvilágban mintegy 
5,6 millióra tehető.

Hazaküldött milliárdok

Egyébként egy decemberben készült 
felmérés arra világít rá, hogy miköz-
ben a romániai lakosság túlnyomó 
többsége tetemes veszteségként 
könyveli el honfi társai külföldre 
vándorlását, addig legtöbben egy-
szerűen nincsenek tisztában azzal, 
hogy mekkora összegeket utalnak 
haza évente a vendégmunkások, 
vagy jelentősen alábecsülik ennek 
volumenét. Holott tény, hogy a me-
zőgazdaságban vállalt munkálatok 
okán itthon előszeretettel epersze-
dőkként emlegetett külföldön élő 
románok ebben az évben is kétszer 

annyit küldtek haza, mint amennyit 
a külföldi befektetők pumpáltak az 
országba. A Román Nemzeti Bank 
(BNR) adatai szerint 2020 első nyolc 
hónapja során 2,28 milliárd eurót 
juttattak Romániába a külföldön 
élő román állampolgárok. Eközben 
ugyanebben az időszakban keve-
sebb mint egymilliárd eurónyi köz-
vetlen külföldi tőkebefektetés áram-
lott az országba, az anyavállalatok 
által a romániai leányvállalatoknak 
nyújtott kölcsönökkel együtt pedig 
ez az összeg 1,4 milliárd euróra rúg.

Csak a portugálok előzik meg

A Világbank számításai szerint 2019-
ben a külföldön élő románok 7,2 mil-
liárd dollár értékben juttattak haza 
pénzt, ami Románia össztermékének 

3 százalékát (GDP) tette ki. Eközben 
a bukaresti jegybank statisztikái ar-
ról árulkodnak, hogy az eperszedők 
2017-ben 3,792 milliárd, 2016-ban 
pedig 3,153 milliárd eurót juttattak 
haza (az eltérő összegek a különbö-
ző intézmények számítási módszer-
tanából adódnak). A román 
vendégmunkások által ha-
zajuttatott pénzösszeg te-
kintetében Románia immár 
a második helyen szerepel 
az Európai Unió tagállamai 
között az Eurostat kimuta-
tása szerint. Az EU statisztikai 
hivatalának adatai alapján 2018-ban 
mintegy 3 milliárd eurót küldtek ha-
za családjuknak a kitelepedett romá-
nok, ennél nagyobb összeget csak a 
kivándorolt portugálok juttattak szü-
lőföldjükre, 3,6 milliárd eurót.

Nem lankad a román munkavállalók kivándorlása
• Kicsit sem szegi kedvüket a romániai munkavállalóknak 
a koronavírus-járvány, az itthoninál lényegesen kedvezőbb 
jövedelem reményében minden lehetőséget megragadnak a 
nyugat-európai kereset érdekében. Jó példa volt erre egye-
bek közt, amikor idén áprilisban több ezer spárgaszedő 
vendégmunkás utazott el Németországba, holott Romániá-
ban akkor teljes kijárási tilalom és lezárás volt érvényben.

A ház története

A Petőfi Sándor utca 36. szám 
alatti sarokházat Bochkor Béla 
ügyvéd építtette 1902-ben, majd 
1928-ban a Daradics család 
tulajdonába került. Először 
takarékpénztárként, később 
bankszékhelyként, aztán rendőr-
ségi épületként, végül pedig az 
Albina Szövetkezet otthonaként 
hasznosították az illetékesek. 
1960 után az Építészeti Szakkö-
zépiskola bentlakása volt ott, 
majd a közeli 1. Számú Általános 
Iskola kapott ott osztályterme-
ket, később pedig a Művészeti 
Népiskola vette használatba.

A műemlék épület két év alatt másodszor 
lett új tulajdonosé
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