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• Az Országos Beru-
házási Társasághoz 
(CNI) nyújtott be 
finanszírozási kérést 
a gyimesbükki önkor-
mányzat annak érde-
kében, hogy a Rákó-
czi-vár újjáépítéséhez 
szükséges költsége-
ket biztosítsák. Nem 
kis összegről van szó, 
amely a tavalyi becs-
lések óta is jelen-
tősen növekedett.

 

KOVÁCS ATTILA

O ltean Péter gyimesbükki 
polgármester szerint a Rá-
kóczi-vár újjáépítésének 

több éve húzódó szándéka végre 
kézzelfoghatóvá válhat, ha a CNI 
kedvezően bírálja el az általuk 

benyújtott igénylést. Mint 
elmondta, az elmúlt idő-
szakban véglegesítették 
és aktualizálták a kiviteli 
terveket, illetve a végéhez 
közeledik az építkezési 
engedély kiadásához szük-

séges összes szakhatósági 
jóváhagyás beszerzése. „Benyúj-
tottuk a finanszírozási kérést, 
most várjuk az ezzel kapcsolatos 
döntés” – ismertette a helyzetet a 
községvezető. A kiviteli terv áfá-
val együtt 6 millió 750 ezer lejes 

költséget irányoz elő az újjáépí-
tésre, ez jelentősen emelkedett az 
építőipari árrobbanás miatt – egy 
tavaly készült előtanulmány pél-
dául 4,8 millió lejjel számolt. A 
szükséges munkálatokat ugyan-
azon tervek alapján végzik majd, 
amelyek korábban készültek a 
helyreállítás érdekében, a kö-
zel 300 éves, osztrák levéltárból 
származó tervrajzokat követve – 
tudtuk meg.

Több éve húzódó történet

Oltean Péter korábban úgy számolt, 
hogy mivel a felmérések szerint 
évente több mint 200 ezer turista 
fordult meg Gyimesbükkön, ha kö-
zülük mindenki legalább öt lejt költ 
a községben, az évi 1 millió lejes 
jövedelmet jelent. Ezért is tartják 
fontosnak az idegenforgalmi lát-
ványosságot jelentő Rákóczi-vár 
újjáépítését. Az ezeréves határnál 

lévő Rákóczi-vár újjáépítését Deáky 
András nyugalmazott iskolaigazga-
tó kezdeményezte, az első építkezé-
si engedélyt 2016-ban kapta meg a 
község a várrom helyreállítására a 
Bákó Megyei Tanácstól. Miután köz-
beszerzési eljárást írtak ki kivite-
lezésre, 2017-ben kiderült, hogy az 
építkezési engedély érvényessége 
lejárt, mert az illetékes elfelejtette 
azt meghosszabbíttatni. Emiatt az 
összes szakhatósági jóváhagyást 

és az építkezési engedélyt újra kel-
lett igényelni, de már nem kapták 
meg. A korábbi tervek szerint a Rá-
kóczi-várat kőből építenék újjá, az 
első szinten egy kiállítóhelyiséget, 
mosdókat, a felső szinten pedig ká-
vézót alakítanának ki, sziklaterasz-
szal. A várat Bethlen Gábor erdélyi 
fejedelem építtette 1626 körül őrto-
ronyként, az építményt a 18. század 
elején II. Rákóczi Ferenc megerősít-
tette, ekkor kapta mai nevét.

Jelenleg is vonzza a turistákat. 
A régi várrom újjáépítésére 
készülnek Gyimesbükkön

▾  FOTÓ: VERES NÁNDOR

KORPOS ATTILA

A z anyaországi Csányi Alapít-
vány 2011 óta dolgozik együtt 

a Hargita Megyei Szociális és Gyer-
mekvédelmi Igazgatósággal, két éve 

pedig a Kovászna megyei 
igazgatóság is beszállt a 
partneri kapcsolatba. Az 
iskolai év folyamán nyelvi 
képzést tartanak a hátrá-
nyos helyzetben nevelkedő 

és tanuló diákok számára, a 
lehetőséggel élők pedig a csíksom-
lyói multifunkcionális központban a 
hét elején kezdődött egyhetes tábor-
ban vesznek részt. A képzést kiemel-

kedő eredménnyel zárók magyaror-
szági, németországi, illetve angliai 
nyelvtáborokba nyernek meghívást.

Tanulás és élményszerzés

„Manapság már reménytelen idegen 
nyelv ismerete nélkül boldogulni a 
nagyvilágban. Ezt felismerve indítot-
tuk útjára a programot a gondozott 
gyerekek körében” – emlékezett visz-
sza Radoszáv Miklós, az alapítvány 
operatív igazgatója. Arra a kérdés-
re, hogy miért épp a Hargita megyei 
ügynökséggel dolgoznak együtt, az 
igazgató a személyes ismeretségre 
hivatkozott. „Évtizedeken keresztül a 
budapesti gyermekvédelmi rendszer-
ben dolgoztam. Voltak esetek, amikor 

koldulás céljából gyerekeket hoztak 
a fővárosba, akiket vissza kellett jut-
tatni Székelyföldre, így volt pár közös 
ügyünk” – mesélte, hozzátéve, hogy 
amikor a program szellemiségében a 
határon túli hátrányos helyzetű gyere-
kek felkarolása volt a cél, nyitott volt a 
megállapodás mindkét részről. „Nem 
feltétlen célunk, hogy minden gye-
reket eljuttassunk a diplomáig. Akik 
viszont szakmát tanulnak, azok ma-
gasabb informatikai és nyelvtudással 
rendelkeznek majd” – hangsúlyozta. 
Elekes Zoltán, a Hargita Megyei Szo-
ciális és Gyermekvédelmi Igazgatóság 
vezetője úgy értékelte, a tanuláson 
túl az élményszerzés a fő vonala az 
alapítvány által szervezett nyári tá-
boroknak. Idén konkrét felajánlást 

is kaptak: amennyiben egy gyerek 
felvételt nyer valamely magyarorszá-
gi egyetemre, az alapítvány egyebek 
közt lakhatással fogja segíteni őt.

Diákok élményei

A táborban részt vevő Balázs Bence 
a csíkszeredai Márton Áron Főgim-
názium tizenegyedikes tanulója, 
aki Szépvízen nevelőotthonban él. 
Mint mesélte, nagyszerű élmény 
volt számára mindkét németorszá-
gi tábor, amelyben részt vehetett az 
alapítvány által, hiszen nyelvtudá-
sát anyanyelvi körben is kipróbál-
hatta. Karácsony Miklós Csíkszent-
mártonban nevelőszülőknél él. A 
szintén tizenegyedikes diák szá-
mára meghatározó volt, hogy ang-
liai táborozása során fejleszthette 
nyelv érzékét. „Először juthattam el a 
tengerre, először használhattam az 
angol nyelvet széles körben” – ecse-
telte élményeit.

Hátrányos helyzetű gyerekek táborozhatnak Csíksomlyón
• Felkarolják, évekig támogatják és külföldi nyelviskolákba küldik őket – így próbál 
kitörési lehetőséget biztosítani a hátrányos helyzetű, de tanulni vágyó gyerekeknek a 
magyarországi Csányi Alapítvány. A dolgok hátteréről az általuk szervezett táborban 
Csíksomlyón beszélgettünk az érintettekkel.

Az alapítványról
A magánalapítvány – amelyet 
a magyarországi üzletember, 
Csányi Sándor magánvagyoná-
ból hozott létre – elsődleges 
célja a tehetségeknek az élet 
bármilyen területéről történő 
felfedezése, gondozása és a 
kapcsolati háló létrehozása. A 
nyelvtanulási és informatikai 
képzés mellett szociális támo-
gatást is nyújtanak élelmiszer 
vagy akár tűzifa formájában, 
a járványhelyzet alatt pedig 
elektronikai eszközöket is 
adományoztak a programban 
részt vevőknek. Éves szin-
ten másfél millió forintnak 
megfelelő összeget költenek a 
gyerekek képzésére, jelenleg 
pedig 500 gondozottja van az 
alapítványnak.

Ismét felhúzzák a várfalakat
Véglegesek a tervek, támogatást igényeltek a Rákóczi-vár helyreállítására




