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• Teljes beavatkozási 
dokumentációt kell ké-
szítenie, kiviteli tervek-
kel együtt, a csíkszere-
dai önkormányzatnak 
ahhoz, hogy pályáz-
hasson a Vigadó épü-
letének felújítására. 
Legutóbb hosszú távra 
haszon bérbe akarták 
adni Magyarország 
Csíkszeredai Főkon-
zulátusának, de mint 
kiderült, erre nincs 
törvényes lehetőség.

KOVÁCS ATTILA

 

A harmadik elképzelés hi-
úsult meg a csíkszeredai 
Vigadó felújítását illetően, 

amelyet az elmúlt tizenegy évben 
többféle módon igyekezett hely-
reállítani és számára új funkciót 
biztosítani a csíkszeredai önkor-
mányzat. A lehetséges módszerek 

minden esetben külső fi nan-
szírozások, támogatások 
igénylésére, biztosításá-
ra épültek, és eddig nem 
jártak sikerrel. Jelentős 
pénzösszeget igénylő be-

ruházásról van szó, amely-
nek megtérülésére nem lehet szá-
mítani, a Petőfi  Sándor utca 38. 
szám alatti szecessziós épülethez 
viszont ragaszkodik a város, mert 
felbecsülhetetlen eszmei értéke 
van Csíkszereda számára. 2014-
ben a Norvég Alaphoz nyújtottak 

be pályázatot, a terv szerint a Vi-
gadót zeneházzá alakították volna 
át, amely a Csíki Kamarazenekar 
székhelye lett volna, egy hang-
versenyteremmel együtt. Mivel a 
rendelkezésre álló pénzügyi keret-
be nem fért bele ez a beruházás, 
nem kaptak támogatást. 2018-ban 
vállalkozói inkubátorház létreho-
zására nyílt lehetőség pályázni az 
épület hasznosítása érdekében, 
közösen Hargita Megye Tanácsá-
val, a támogatás a költségek felét 
fedezte volna. A tervről azért kel-

lett lemondani, mert a Vigadó egy 
kisebb részét egy cég bérelte az ön-
kormányzattól, a pályázati előírá-
sok szerint pedig kizáró jelleggel 
bírt, ha az ingatlant használják.

Újabb füstbe ment terv

Idén merült fel a harmadik lehető-
ség, a versenytárgyaláson történő 
hosszú távú haszonbérbe adás, 
amely iránt Magyarország Csíksze-
redai Főkonzulátusa fejezte ki ér-
deklődését. Ebből a célból készült 

egy tanácsi határozattervezet is, 
amelyet először márciusban akar-
tak megvitatásra az önkormányzati 
képviselő-testület elé bocsátani, 
de levették a napirendről, és többé 
elő sem került. Eszerint az ingat-
lant évi 7800 eurós bérleti díjért 
49 évre adták volna haszonbérbe, 
a bérlőnek pedig a felújítást is el 
kellett volna végeznie. Mint utólag 
kiderült, az időközben műemlék 
épületté minősített ingatlan hosz-
szú távú haszonbérbe adásához 
nincsenek meg a törvényes felté-

telek – tájékoztatott érdeklődé-
sünkre Korodi Attila. Csíkszereda 
polgármestere szerint emiatt az 
önkormányzatnak kell lépnie, és 
a műszaki terveket is tartalmazó 
teljes beavatkozási dokumentációt 
készítenie, mert enélkül a beruhá-
zás támogatására nehéz pályázni, 
a terveket amúgy is saját elképzelé-
sek alapján szeretnék elkészíttetni. 
Kérdésünkre azt is elmondta, az or-
szágos helyreállítási alap is egy le-
hetőség a fi nanszírozásra, de mivel 
B kategóriás műemlékről van szó, 
ennek módját meg kell vizsgálni. A 
jelenlegi áremelkedések közepette 
nehéz lenne felbecsülni, mennyi-
be kerülne az ingatlan felújítása. 
A 2012-ben készült megvalósítha-
tósági tanulmány ezt közel 8 millió 
lejre becsülte, tavaly már ennek 
kétszeresét tartották valószínűnek 
az illetékesek. Mivel azóta újabb 
drágulások történtek, a szükséges 
összeg ennél csak nagyobb lehet.

Nem adható haszonbérbe
Pályázni kell az egyre csak romló csíkszeredai műemlék épület, a Vigadó felújítására
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Nem sikertörténet

A Csíki Magánjavak által 
építtetett és 1904-ben elké-
szült Vigadó, ahol az egy-
pártrendszer idején a Hargita 
mozi is működött, 2010-ben az 
országos mozivállalattól került 
át Csíkszereda közvagyonába. A 
tulajdonosváltás óta eltelt több 
mint egy évtized nem hozott vál-
tozást, csak kisebb állagmegőr-
ző javítások történtek, amelyek 
a beázást, a vakolat omlását 
hivatottak megakadályozni.

K U D E L Á S Z  N Ó B E L

A z építkezések még 2008-ban 
kezdődtek, ám a Bögözi Álta-

lános Iskola 134 ezer lejes tartozást 
halmozott fel 2014-ig a kivitelező 
felé, ezért a munkálatok leálltak – 
tudtuk meg Ülkei Zoltántól, Bögöz 
polgármesterétől. Ezt követően álla-
mi támogatásból kifi zették az elma-
radást, majd a község 2018-ban több 
mint 1,1 millió lejes támogatást ka-
pott az országos településfejlesztési 
program (PNDL) keretében. Ebből 

sikerült újraindítani a munkálato-
kat, de a befejezéshez nem lett vol-
na elegendő; az óvoda épületének 
felépítéséhez szükséges beruházási 
költségek meghaladták az 1,4 millió 
lejt, a különbözetet önkormányzati 
forrásokból teremtették elő.

Mai elvárásoknak megfelelő

Az új óvodaépület korszerű beren-
dezésekkel, saját hőközponttal és 
vadonatúj bútorzattal várja a tan-
évkezdőket. Külön beruházásként a 
magyar kormány 20 millió forintos 
támogatásából új játszótér is épült 

az óvoda mellett, rendbe tették a 
zöldövezetet is. Ülkei Zoltán azt is 
elmondta, hogy a pontos létszám 

még kialakulóban van, hiszen a 
beiratkozások nem zárultak le. 
Az is valószínű, tette hozzá, hogy 

nemcsak óvodaként, hanem nap-
közi otthonként is működik majd, 
tudomása szerint egy ilyen 
csoport biztosan indul hét-
főtől. Ez viszont az alkal-
mazottak létszámának bő-
vítését feltételezi, amihez 
kérték a tanügyminisz-
térium jóváhagyását. Ez 
sajnos nem érkezett meg, 
tehát önerőből kell megol-
daniuk: „úgy szervezzük az 
óvoda életét, hogy be tudjon indul-
ni kezdéstől a napközis csoport is” 
– mondta Ülkei Zoltán.

Elkészült, hétfőn nyit a bögözi óvoda – az új épület napköziként is működhet
• Közel másfél évtized kellett hozzá, hogy megépüljön 
Bögöz község új óvodája. Az épület készen áll, korszerű 
felszereltséggel, új játszótérrel, napközis programlehe-
tőséggel is várja a tanévkezdő gyermekeket.

Jobb később, mint soha: hétfőtől 
korszerű épületben indul 
a bögözi óvoda

◂  F O T Ó :  E R D É L Y  B Á L I N T  E L Ő D

A műemlék épület sorsa közelebbről sem 
rendeződik, nincs pénz a felújításra

◂  FOTÓ: VERES NÁNDOR




