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• A felcsíki község 
külterületén, az erdő 
közelében hozna létre 
egy többfunkciós üdü-
lőtelepet a madéfalvi 
önkormányzat, ahol 
egy wellnessközpont 
is épülne. A község ve-
zetése a turizmusban 
látja a lehetőségeket, 
ahol munkahelyeket is 
lehetne biztosítani a 
helybélieknek.

KOVÁCS ATTILA

E gyelőre övezeti rendezési 
terv készül arra a területre, 
ahol a község üdülőtelepet 

szeretne létrehozni – tudtuk meg 
Szentes Csabától. Madéfalva pol-
gármestere elmondta, a település 

külterületén, az erdőhöz 
közel jelöltek ki egy 35 hek-
táros területet, amely a jö-
vőben a négy évszakos tu-
rizmus számára biztosítaná 
a feltételeket. Több típusú 

turisztikai beruházást sze-
retnének megvalósítani ott, ezek 
közül az egyik, amelyről már tanul-
mány is készül, egy nagy méretű 
wellnessközpont.

Kitörési pont lenne

„Egy wellness vagy egy sípálya-
rendszer önmagában nem feltét-
lenül hoz közvetlenül nagy nyere-
séget, de olyan turistaforgalmat 
generál, amelyre számos szolgálta-
tás rá tud épülni a szálláshelyeken 
és vendéglátáson kívül is, ami meg-
élhetést biztosít az embereknek. A 
fő szempont az volt, hogy a telepü-
lésen, ahol korábban a fő megél-
hetést a vasút jelentette, és még az 

1990-es években is 1000 munkahely 
volt, ez a szám ma már kétjegyű, 
ezért valamilyen alternatívát kell 
biztosítani az embereknek” – indo-
kolta az elképzelést a polgármester. 
Ugyanakkor, mivel kevés a földte-
rület, és ez nagyrészt gyepterület-
ből áll, a mezőgazdaság sem jelent 
megoldást – vélekedett. Az üdülő-
telepen a wellnessközpont mellett 
sportpályák, sportszálló, skanzen 
is épülne. Szentes Csaba szerint fél 
éven belül elkészülhet az előtanul-

mány, amihez a magyar kormánytól 
kaptak támogatást, ezt követően a 
kiviteli tervek következnek, majd a 
fi nanszírozás biztosítása érdekében 
pályázhatnak.

Tervekben nincs hiány

A polgármester megemlítette, hogy 
a Hargita megyei önkormányzat 
által kezdeményezett Hargita hegy-
ség rendezési terve Madéfalvát is 
érinti – egy madéfalvi sípályarend-

szert foglal magában egy övezeti 
rendezési terv alapján. Ennek a 
dokumentációnak az elkészítését is 
el akarják kezdeni idén. „Van föld-
rajzi adottság, az infrastruktúra ki-
építésével még gyengén állunk, de 
valamikor el kell kezdeni” – érvelt 
a községvezető. Szintén a turizmust 
is szolgálja majd a Piricskén át ve-
zető 18 kilométeres út korszerűsíté-
se, amire egy közösségi fejlesztési 
egyesület keretében pályázik több 
település, köztük Madéfalva is.

Wellnessközpont  és üdülőtelep
Madéfalván további fejlesztéseket terveznek

A Madéfalvára szánt wellness központ látványterve. 
A turiz musra számítanak

▴  FORRÁS: MADÉFALVA POLGÁRMESTERI  HIVATALA

K O V Á C S  E S Z T E R

Bár 27 éve indították el, a földren-
gésveszélyes vagy földrengés 

sújtotta épületek állami alapokból 
való felújítását, megerősítését cél-
zó programban eddig összesen 26 
ingatlant sikerült feljavítani, 2015 

óta pedig semmilyen ilyen 
jellegű munkálat nem tör-
tént. Holott csak a fővá-
rosban 840 piros ponttal 
jelölt ilyen ingatlan van, 
az országban máshol pe-
dig olyan hivatali, földren-
gésveszélyes ingatlan is 
van, amelyben több százan 
dolgoznak, hangsúlyozta 

Cseke Attila. Az általa vezetett 
Fejlesztési, Közigazgatási és Köz-
munkálatokért felelős minisztérium 
ezért rendeletjavaslatot dolgozott ki, 

amely újabb lendületet adna a már 
meglévő programnak.

Az eredeti program azonban több 
szempontból is átdolgozásra szorult, 
fejtette ki lapunknak Cseke Attila. 
„Az egyik fontos változás, hogy nem 
egy-, hanem többéves fi nanszíro-
zásúvá alakul a program, így nem 
szükséges minden évben újabb és 
újabb kormányhatározatokat kiadni, 
nem fordulhatnak elő olyan helyze-
tek, mint tavaly, amikor júniusban 
döntött a kormány arról, hogy mely 
épületek kerülhetnek be a prog-
ramba. Természetesen így tavaly a 
cselekvés végül elmaradt” – magya-
rázta a miniszter. Fontos újítás, hogy 
nemcsak a magán tömbházlakások 
és a jogi személyek tulajdonában lé-
vő ingatlanok, hanem a közintézmé-
nyek, hivatalok székhelyéül használt 
épületek is bekerülnek a programba. 
Egyébként az érintett ingatlanok lis-
táját az önkormányzatok állíthatják 

össze, a szükséges, vissza nem té-
rítendő fi nanszírozást állami támo-
gatás formájában a költségvetésből 
biztosítja a minisztérium. Továbbá a 
tömbházlakásokra a lakószövetség 
döntésének nyomán lehet kérni a fi -
nanszírozást.

Az államnak kell vállalnia 
a költségeket

„A korábbihoz képest egy teljesen 
más koncepciót javaslunk, amely a 
közérdekről szól, hiszen az államnak 
a közérdeket kellett volna képvisel-
nie ebben az ügyben. Az pedig azt 
jelenti, hogy meg kell védeni azokat, 
akik ezekben a házakban, tömbhá-
zakban laknak, de azokat is meg kell 
védeni, akik éppen a járdán sétálnak 
egy-egy ilyen veszélyes épület előtt. 
Ha pedig a közérdeket nézzük, akkor 
az államnak be kell tudni vállalni, 
hogy akár magántulajdonban lévő 

ingatlanokat vagy ingatlanrészeket 
is állami pénzen újítson fel” – szö-
gezte le a miniszter. Az új javaslat 
szerint tehát az érintett ingatlanok 
lakóinak nem kellene önrészt fi zet-
niük, ellenben garanciaként egy szi-
gorítást is bevezet: a program révén 
felújított lakásokat tíz évig nem lehet 
eladni, ellenkező esetben a tulajdo-
nosnak vissza kell fi zetnie a felújítási 
munkálatnak a lakrészre eső értékét. 
„Tudni kell, hogy itt főként régi épü-
letekről van szó, az önrész értéke pe-

dig több tízezer euróra is rúghat. Ha 
tehát önrészhez kötjük a részvételt, 
akkor senki nem fogja igényelni a 
munkálatot” – magyarázta Cseke At-
tila. A projektre az elkövetkező négy 
évben összesen 1 milliárd lejt rendel 
a szaktárca. Egyébként a legtöbb 
érintett ingatlan a Vráncsa környé-
ki nagyvárosokban és a fővárosban 
van, ellenben földrengésveszélyes 
övezetnek számít Háromszék is, de 
a térségben máshol is vannak régi, 
megerősítésre szoruló épületek.

Cseke Attila miniszter: közérdek a földrengésveszélyes épületek megerősítése
• Újraindítanák az átdolgozott, földrengésveszélyes ingatlanok állami pénzből való meg-
erősítését célzó programot: a közvitára bocsátott jogszabálytervezet értelmében nemcsak 
a magántulajdonú, hanem a közintézményeknek és hivataloknak helyet adó épületek is 
bekerülnek a programba. Székelyföldön Háromszék környéke érintett.

Bölcsődeépítési programot hirdettek
Bölcsődeépítési programot indít a Cseke Attila által vezetett fejlesztési mi-
nisztérium, mivel Románia utolsó helyen áll az Európai Unióban a bölcső-
dei helyek és a bölcsődés korú gyerekek arányát tekintve. A tárcavezető 
erről pénteken egy sepsiszentgyörgyi sajtótájékoztatón beszélt, amelyről 
az RMDSZ tájékoztató hírlevele adott hírt. A három évnél kisebb gyer-
mekek alig 4 százalékát képesek befogadni a bölcsődék, ezzel Románia 
az utolsó helyen áll az Európai Unióban – mondta a miniszter, aki szerint 
Bulgária is jobban áll ebben a tekintetben 11 százalékkal. Európai viszony-
latban a dánok állnak a legjobban, ott a három évnél kisebb gyerekek 
70 százalékát képesek befogadni a bölcsődék – idézte a statisztikákat a 
miniszter. Nem közölte, hogy hány bölcsődét terveznek építeni, de jelezte, 
hogy az egész országra kiterjedő programról van szó, így valamennyi 
megyében fognak épülni ilyen létesítmények.




