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ÚJ RENDELTETÉST KAP AZ IMPOZÁNS CSÍKSZEREDAI ÉPÜLET

Irodaház lesz a „kék házból”
Közösségi tevékenységeket 
végző szervezetek, illetve ese-
mények kapnak helyet majd 
abban a csíkszeredai műem-
lék épületben, amelyet az ősz 
folyamán az Iskola Alapít-
vány vásárolt meg a magyar 
kormány támogatásával.

 »  KOVÁCS ATTILA

A z Iskola Alapítvány a ma-
gyar kormány támogatá-
sával vásárolta meg a csík-

szeredai, Petőfi  Sándor utca 36. 
szám alatti saroképületet – közöl-
te megkeresésünkre Nagy Zoltán 
Levente. Az RMDSZ alapítványa 
kuratóriumának elnöke szerint 
ezzel az épülettel tovább bővítik 
azt az oktatási-kulturális infra-
struktúrát, amellyel rendelkez-
nek, mert Kolozsváron és Nagyvá-
radon is vásároltak ingatlanokat. 
Megtudtuk, a „kék házként” is 
emlegetett ingatlant felújítása 
után olyan civil szervezeteknek 
szánják, az Iskola Alapítványt 
is beleértve, amelyek közösség-
építő tevékenységet folytatnak. 
Hozzátette, az alapítvány jövőben 
képzéssorozat indítását tervezi, 
amelynek megfelelő helyszínt tud 

majd biztosítani az épület, mert 
olyan terekkel rendelkezik, ame-
lyek 50-60 személy befogadására 
alkalmasak. Ugyanakkor oda fog 
átköltözni a Magyar Ügyek Házá-
ban végzett tevékenység is, ame-
lyet az egyszerűsített honosítás 
érdekében az Eurotrans Alapít-
vány végez – ismertette Nagy Zol-
tán Levente. Hozzátette, a házban 
más olyan szervezetek is helyet 
kapnak, amelyek a magyar kor-
mány által támogatott programo-
kat bonyolítanak le. ,,Funkcióját 
tekintve irodaház, amely olyan 
terekkel rendelkezik, amelyek kö-
zösségi események megtartására 
alkalmasak” – foglalta össze az 
illetékes az épület jövőbeni ren-

deltetését. A kuratóriumi elnöktől 
a felújításról is érdeklődtünk, ő 
elmondta, muszáj ezt megtenni, 
mivel több mint tíz éve haszná-
latlan az épület. Ezt várhatóan 
2021 nyarán kezdik el, miután be-
szerzik a szükséges 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.

A Vigadóval szemközt áll az impozáns, 1902-ben épült ingatlan

 » BÍRÓ BLANKA

Több mint százan órákon át ke-
restek egy hároméves három-

széki gyermeket, aki hétfőn este 
tűnt el a szülői ház elől. A kisfi út 
tegnap a lakhelyéhez, Hetéhez 
közeli Árapatak területén találták 
meg. Értesülések szerint az éj-
szaka folyamán egy árapataki nő 
bukkant rá, és vitte haza. A gyer-
meket a rendőrőrsön a mentőszol-
gálat alkalmazottai megvizsgál-
ták, és megállapították, hogy nem 

esett baja. Radu Stroe, a Kovászna 
megyei rendőrség szóvivője feli-
dézte, a szülők hétfőn este hét óra 
körül jelentették, hogy a ház elől 
eltűnt a hároméves gyermekük, 
tegnapra virradóan, majd tegnap 
délelőtt több mint százan keresték 
a kisfi út, hőkamerákkal és nyom-
kereső kutyákkal is próbálkoztak. 
Értesüléseink szerint egy árapa-
taki nő értesítette a rendőrséget, 
hogy a kisfi ú egy másik asszony-
nál van, aki megtalálta őt az éjsza-
ka folyamán, és hazavitte.

 » KRÓNIKA

Vörösborok között az Arad 
megyei Ménesen található 

Balla Géza pincészet 2017-es Fe-
keteleányka Selectionje, fehérbor 
kategóriában a badacsonyi Villa 
Sandahl 2017-es Rabbit Periscope 
rajnai rizlingje nyerte el a Magyar 
Borszakírók Köre által odaítélt Ma-
gyar Bor Nagydíjat (portrénkon 
Balla Géza). A Magyar Borszakírók 
Köre ötödik alkalommal értékelte 
a magyar termelők által készített 
száraz és félszáraz fehér- és vörös-
borokat, amelyeket a szakmai szer-
vezet tagjai az elmúlt évben kós-
tolhattak. Tapasztalataik alapján 
a borszakírók ezekből a tételekből 
állították össze a tizenkét-tizenkét 

legjobbnak ítélt fehér-, illetve vö-
rösbort tartalmazó, Super 12 elne-
vezésű listájukat – közölte az MTI-
vel hétfőn a Magyar Borszakírók 
Köre. A borszakírók először szava-
zataikkal rangsorolták az elmúlt öt 
évjárat azon borait, amelyek meg-
ítélésük szerint kiemelkedő minő-
ségükkel a legigényesebb fogyasz-
tói elvárásoknak is megfelelnek.

Megtalálták az eltűnt fi út

Nagydíj Balla Géza borának




