
Elhanyagolták az épületet, most 
már veszélyes gócponttá alakult

▾  FOTÓ: HAÁZ VINCE
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Rendet raknának
Ifj úsági központ lehetne a kísértetházból

SIMON VIRÁG

Marosvásárhelyen, a Pandú-
rok sétány végén, a Legelő 
utca 1. szám alatt van egy 

tető nélküli romos épület. Akik rö-
vidítve szeretnének eljutni a Tudor 
negyedből a Kövesdombra, emellett 
kell elhaladniuk egy keskeny járdán. 
Az épületnek már legalább tizenöt 
éve nincs teteje, egykor fehér falait 
graffi  tik díszítik, néha hajléktalanok 
húzzak meg magukat a falak tövé-
ben. Valamikor az épületben a ma-
rosvásárhelyi gyümölcster mesztési 

kutatóállomás működött, tulajdo-
nosa jelenleg is a bukaresti Agrártu-
dományi Akadémia. A romhalmaz 
mellett, a kis járdán elhaladók talán 
nem is tudják, hogy az épület egyik 
szárnya 40 méter széles és 12 méter 
hosszú volt, a másik pedig valamivel 
kisebb, 30 méter hosszú volt, eredeti 
állapotában. Fénykorában a kuta-
tóállomás udvarán egy dendrológiai 
park is volt, különleges fákkal, bok-
rokkal. Ma már azonban a gondozott 
udvarnak nyoma sincs, az épület 
gazdátlanul áll, és kísértetházként 
emlegetik.

Soós Zoltán polgármester a kam-
pányban azt ígérte, hogy rendbe 

szedi a várost, ezért megkérdeztük, 
mi a városvezetés célja ezzel az épü-
lettel. Megtudtuk, hogy már elin-
dították az eljárást, melynek során 
kérik a mezőgazdasági minisztéri-
umot és az Agrártudományi 
Akadémiát, hogy adja át a 
városnak a romhalmazt és a 
területet. Korábban volt már 
ilyen kezdeményezés a Me-
zőgazdasági Igazgatóság és 
a város részéről is, de akkor 
nemleges választ kaptak. Ha 
most sikerül átvenni, illetve meg-
venni a volt kutatóállomás marad-
ványait, akkor egy ifj úsági közpon-
tot alakítanak majd itt ki.

K O V Á C S  E S Z T E R

Ősszel tervezi a jubileumi ünnep-
séget a Református Diákotthon 

vezetősége: a rendezvényt a járvány 
alakulása miatt újra kellett tervezniük. 
„Nagyravágyók voltak a terveink. Az 
elmúlt 30 évben a Református Diákott-

honnak körülbelül 1300–1400 
lakója volt. Az első elképze-
lés az volt, hogy jó lenne ezek 
közül minél több embert ösz-
szegyűjteni, és a mostaniak-
kal együtt egy ünnepséget 
tartani, de valószínűleg erre 
még ősszel sem lesz lehetősé-
günk” – osztotta meg Juhász 

Ábel református lelkipásztor, 
a diákotthon igazgatója. Továbbá a 
tervezett ünnepség helyszínéül ere-
detileg a volt Stúdió Mozi épületét vá-

lasztották, ám ez a terv is meghiúsult, 
mivel az épületben időközben oltóköz-
pontot alakítottak ki. „Valószínűleg 
szerényebb körülmények között fogjuk 
megülni az évfordulót, ellenben remé-
nyeink szerint az esemény fővédnöke, 
Kató Béla püspök úr személyes jelenlé-
tével is megtisztel” – tette hozzá a diá-
kotthon vezetője.

A bentlakás most hatvan közép-
iskolás diák ideiglenes otthonául 
szolgál: zömmel olyan vidéki tanu-
lókról van szó, akik családja számára 
a városban való lakhatás anyagilag 
túlzottan megterhelő lenne. Az elmúlt 
időszak azonban a diákotthon életé-
ben is különösen nehéz volt, Juhász 
Áron elmondása szerint az Erdélyi 
Református Egyházkerület támogatá-
sa és a püspök védnöksége nélkül a 
létesítmény nem élte volna túl a pan-
démiát. Tavaly, az őszi iskolakezdést 
megelőzően több tízezer euró értékű 

átalakítást végeztek az épületben: a 
hatályos járványügyi szabályok sze-
rint átalakították a szobákat, hogy 
azok legtöbb négyágyasak legyenek. 
Az átalakítástól függetlenül is egyér-
telmű azonban, hogy a Református 
Diákotthonnak új épületre van szük-
sége, mert a fennállás több mint har-
minc éve alatt „lelakták” a jelenlegi 
ingatlant, amely egyébként eredetileg 
nem is bentlakásnak épült. 

• Szedjük rendbe a várost! jelmondattal kampányolt a tavalyi helyhatósági vá-
lasztásokkor Soós Zoltán, Marosvásárhely akkor megválasztott polgármestere, 
és egy teljesen romos, kísértetház fényképét csatolta e jelszó mellé. Most meg-
kérdeztük, hogy mi a városvezetés célja a Pandúrok útja végén, a nagy kanyar-
ban jól látható épülettel. Jól hangzik a terv. 

Harmincéves a Református Diákotthon
• Fennállásának harmincadik évét ünnepli idén a szé-
kelyudvarhelyi Református Diákotthon, amely a járvány-
ügyi szabályok betartása mellett is minden diákját 
tudta fogadni a tanév elejétől. 

Köszönetet mondanak

A Bethlen Gábor Alap támogatása 
révén egy kisbusszal bővült a 
Református Diákotthon eszköz-
parkja: a létesítmény különösen 
nagy hasznát veszi a járműnek a 
különböző kirándulások megren-
dezésében. A diákotthon ezúton 
köszöni a főtámogató hozzájárulá-
sát, illetve azon helyi vállalkozók 
segítségét, akik az önrész előte-
remtésében segítettek. (x)

• F I Z E T E T T  H I R D E T É S

A problémákat ő hard és soft  
ügyekre osztja. Előbbi kategóriába 
tartozik az, hogy a város nagyon 
be van szorulva egy nagyon merev 
beltelkes rendszerbe: nincsenek 
közterületeik, ahová tömbháza-
kat, inkubátorházat vagy akár egy 
bölcsődét építsenek, így inkább az 
okoz fejtörést a városvezetés szá-
mára, hogy miként tudnak érvé-
nyesülni a következő EU-s pályá-
zati ciklusban. „Rájöttünk, hogy 
hat stratégiai ipari és lakóövezeti 
zónára nincs területrendezési terv, 
hogy ez egy szélmalomharc évek 
óta. Amikor a város jelenlegi fe-
lületének – ami kültelek-beltelek 
határt jelent – a 60 százalékára 
mi PUZ-t (zonális rendezési ter-
vet) kell készítsünk, akkor az azt 
jelenti, hogy óriási bajok vannak. 
Szakadékból indulunk, és ez ha-
talmas gond. Olyan lényegi kér-
dések, amelyek esetleg a személyi 
jövedelemadó növekedésével fog-
lalkoznának, hány új vállalkozás 
indult be, ez mennyi új munkahe-
lyet jelent, mennyi adótöbblet jön 
be visszaosztva a kormányalapból, 
vagy hogyan lehet újragondolni az 
ipari zónákat, bővíteni a lakhatási 
felületeket, erre semmi stratégia 
nem létezett” – fogalmazott Koro-
di Attila, megjegyezve, hogy még 
a központi zónára sincs rendezési 
tervük. Elmondta, két évig még 
radikális, új lépéseket előkészítő 
döntések nem lesznek Csíkszeredá-
ban – telekvásárlási, illetve olyan 
területrendezési folyamatok előtt 
állnak, amelyek teljesen igénybe 
veszik majd a hivatalt. A költség-
vetési elemzés adataira apropózva 
elmondta, éppen azért nőnek a 
hivatal működési költségei, mert 
a felsorolt problémák megoldása 
érdekében növelni kell az érintett 
hivatali osztályok kapacitását. 
Gazdaságfejlesztő osztályt is létre-
hoztak a csíkszeredai városházán, 
ugyanis a polgármester szerint a 
megyeszékhely túlságosan bele-
kényelmesedett a közhivatalnoki 
berendezkedésbe.

„A város életét is 
működtetni kell”

Idén kultúrára, sportra több pénzt 
költ a városvezetés, mint tavaly, 
az oktatás esetében sem csak a 
beruházásokra fordítanak pénzt. 
„Az élet nem állhat meg ott, hogy 
leaszfaltozunk egy utcát. Azt gon-
dolom, hogy a fejlesztések közben, 
amelyek egyértelműen külső for-
rásbevonással kell működjenek, a 
város életét is rugalmasan működ-
tetni kell.” 

A fontosabb projekteket illető-
en Korodi elmondta, a csíkszere-
dai városvezetés is tervez terelőu-
takat, de olyan nyomvonalakban 
gondolkodnak, amelyek nemcsak 
a várost, hanem több falut is kike-
rülnek. Ezek közé sorolta a harma-
dik, időseknek szánt nappali fog-
lalkoztatóközpontot is, a jelenleg 
zajló iskolafelújítások befejezését, 
hogy újakba tudjanak kezdeni, il-
letve azt is fontosnak tartja, hogy 
idén tudják elindítani az önkor-
mányzat nagy digitális platformjá-

nak kiépítését célzó közbeszerzési 
eljárást. Legalább két zonális ren-
dezési terv elkészítését is szeret-
nék befejezni idén.

Tizenöt sikeres EU-s pályázat

Székelyudvarhelynek sikerül az 
elmúlt négy évben tizenöt EU-s 
pályázati fi nanszírozást elnyernie, 
de – mint azt az először 2016-ban 
megválasztott Gálfi  Árpád polgár-
mester kiemelte – akkor azzal kezd-
ték a munkát, hogy megnézték, 
milyen lehetőségeik maradtak még 
a 2013-ban elkezdődött EU-s pályá-
zati ciklusban. Akadályt jelentettek 
ugyanakkor a város rendezetlen 
vagyoni kérdései is – utak, járdák, 
középületek telekkönyvezése –, 
amelyeket menet közben próbáltak 
megoldani. „Ennek eredménye-
ként elmondhatjuk, hogy sikerült 
az elmúlt négy évben tizenöt EU-s 
pályázati fi nanszírozást lehívni 
Székelyudvarhelyre.” Ez összesen 
30 millió eurós pályázati forrást je-
lent – fogalmazott. A hulladékgaz-
dálkodás, illetve vízszolgáltatás 
esetében olyan stratégiai dönté-
seket tudott hozni a városvezetés, 
amelyek nemcsak a város, hanem 
Udvarhelyszék érdekeit szolgálják. 
Gálfi  Árpád szerint a „rendcsiná-
lásban” őt Soós Zoltánhoz hasonlít-
ják, de meggyőződése, hogy mind-
ezt a közösség érdekében teszi ő és 
a városvezetés. A Geréb László által 
bemutatott költségvetési elemzést 
illetően elismerte, hogy valóban 
magasak Székelyudvarhelyen a 
hivatal működési költségei, hang-
súlyozta viszont, hogy ennek az is 
az oka, hogy a több mint negyven 
külsős szerződést megszüntették, 
és azoknak a munkáknak a nagy 
részét már hivatali alkalmazottak 
végzik, aminek a költsége így át-
került a hivatal működési kiadásai 
közé. Több nagyobb beruházás ese-
tében pedig éppen fordított a hely-
zet, ugyanis a pályázati pénzek 
nem mennek át a költségvetésen, 
így nem is jelennek meg ezek az 
összegek a tervezett fejlesztésekre 
szánt költség közt. A fejlesztéseknél 
maradva elmondta, a székelyud-
varhelyi terelőútnak meghatároz-
ták már a nyomvonalát a város ad-
minisztratív határterülete mentén, 
az előtanulmányt már elkészítet-
ték, és a nyomvonal mentén fekvő 
területek tulajdonosait is beazono-
sították, már csak a fi nanszírozás 
hiányzik, de bízik benne, hogy 
találnak forrást a beruházásra. 
Foglalkoznak ugyanakkor a másik, 
Székelyudvarhely csíkszeredai ki-
járatától a város segesvári kijárata 
irányában tervezett terelőút ügyé-
vel is – mondta a polgármester. A 
2021–2027-es EU-s pályázati ciklus-
ban a székelyudvarhelyi városve-
zetés számára elsődleges prioritás 
a parkolóház-építésekre és a köz-
szállítás fejlesztésére történő pénz-
lehívások. Az idénre tervezett be-
ruházások közül Gálfi  Árpád sem 
tudott egy legfontosabbat kiemel-
ni, hosszabb távon viszont a Harvíz 
Rt.-vel közös, 30 millió euró értékű 
beruházást nevezte a legfontosabb-
nak, illetve a villanyvezetékek 
földbe helyezését és a közvilágítás 
fejlesztését.

  Folytatás a  6.  oldalról   




