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Irodaház lesz a „kék házból”
Új funkciót kap az impozáns csíkszeredai épület
• Közösségi tevé-
kenységeket végző 
szervezetek, illetve 
események kapnak 
helyet majd abban a 
csíkszeredai műemlék 
épületben, amelyet az 
ősz folyamán az Iskola 
Alapítvány vásárolt 
meg a magyar kormány 
támogatásával.

KOVÁCS ATTILA

Az Iskola Alapítvány a ma-
gyar kormány támogatásá-
val vásárolta meg a csíksze-

redai, Petőfi  Sándor utca 36. szám 
alatti saroképületet – közölte meg-
keresésünkre Nagy Zoltán Levente. 
Az alapítvány kuratóriumi elnöke 
szerint ezzel az épülettel tovább 
bővítik azt az oktatási-kulturális 
infrastruktúrát, amellyel rendel-
keznek, mert Kolozsváron és Nagy-

váradon is vásároltak ingatlano-
kat. A „kék ház”-ként is emlegetett 
ingatlant felújítása után olyan civil 
szervezeteknek szánják, az Iskola 
Alapítványt is beleértve, amelyek 
közösségépítő tevékenységet foly-
tatnak – tudtuk meg. Hozzátette, 
az alapítvány jövőre egy képzés-
sorozat indítását tervezi, amely-
nek megfelelő helyszínt tud majd 
biztosítani az épület, mert olyan 

terekkel rendelkezik, amelyek 
50–60 személy befogadására al-
kalmasak. Ugyanakkor oda fog át-
költözni a Magyar Ügyek Házában 
végzett tevékenység is, amelyet az 
egyszerűsített honosítás érdeké-
ben az Eurotrans Alapítvány végez 
– ismertette. Nagy Zoltán Leven-
te elmondta, a házban más olyan 

szervezetek is helyet kapnak, 
amelyek a magyar kormány által 
támogatott programokat bonyo-
lítanak le. ,,Funkcióját tekintve 
egy irodaház, amely rendelkezik 
olyan terekkel, amelyek közösségi 
események megtartására alkalma-
sak” – foglalta össze az illetékes az 
épület jövőbeni rendeltetését.

Felújítás kezdődik

A kuratóriumi elnöktől a felújítás-
ról is érdeklődtünk, ő elmondta, 
muszáj ezt megtenni, mivel 
több mint tíz éve haszná-
latlan az épület. Ezt várha-
tóan 2021 nyarán kezdik el, 
miután beszerzik a szük-
séges engedélyeket. Teljes 
körű felújításra készülnek, 
új villanyhálózat, fűtésrendszer 
készül, belső átalakításra is szük-
ség van, illetve homlokzati felújí-
tásra, valamint a pince rendbeté-
telére – ismertette. A Vigadóval 
szemközti impozáns, 1902-ben 
épült ingatlant, amely azóta áll 
üresen, amióta a Hargita Megyei 
Művészeti Népiskola elköltözött 
onnan, az alapítvány egy helyi 
vállalkozótól vásárolta meg.

Jövőre felújítják a műemlék  
épületet. Új funkciót kap
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Dzsungelbe Erdélyből
„A tenni és nem a lenni a 
társadalmunk mottója. Folya-
matosan valami stressznek 
vagyunk kitéve, valami belső 
elvárásnak kell eleget tennünk. 
Elveszítettük a kapcsolódási 
pontot a természethez, az élet 
rítusaihoz és önmagunkhoz. 
Sőt, az embertársainkhoz is a 
járványhelyzet miatti szigo-
rítások következményeként. 
Olyan emberek keresnek most 
pszichológiai segítséget, akik 
egyedül vannak, vagy akik 
nem egyeznek jól a párjukkal. 
Ők szenvedik meg leginkább 
ezt az időszakot” – fogalmaz 
Zsuzsi Rivière pszichológus, 
sámán a Nézőpontban. A 
marosvásárhelyi származá-
sú pszichológus felrúgta jól 
menő kolozsvári pszichológiai 
magánpraxisát és Peruba, a 
felső-amazóniai őserdőbe köl-
tözött. Ott ismerte meg férjét, 
akivel jelenleg együtt vezeti az 
Oka Wasi tradicionális gyógyí-
tó központot. A helyi shipibo 
törzs mesternövényeket is 
felhasználó sámáni gyógyítási 
technikáit alkalmazva segíte-
nek pácienseiknek pszichés 
traumák feldolgozásában. 
Zsuzsi Rivière pszichológus- 
sámánnal Székely Blanka 
beszélget a Nézőpontban pén-
teken 12 órától a Székelyhon 
TV Youtube-csatornáján.
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