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• Hosszúra nyúlt 
előkészületek után 
áprilisban kezdődött 
el Csíkszeredában a 
Nagy István Művészeti 
Középiskola tornater-
mének építése. Azóta 
az ütemterv szerint ha-
ladnak – tudtuk meg.

KOVÁC S AT T I L A

B ontással kellett kezdeni az 
építkezést, mivel az iskola 
és a Szakszervezetek Mű-

velődési Háza között több mint 
harminc éve éktelenkedtek azok a 
vasbeton oszlopok, amelyek egy 
másik épületet tartanának most, ha 
nem jön közbe az 1989-es rendszer-
váltás. Az oszlopokat elbontották, 
a meglévő betonalapot kiegészítet-

ték, és elkezdődött az elmúlt 
hónapokban a tornaterem 
szerkezetének építése. Mint 
Sógor Enikő alpolgármester-
től megtudtuk, az építkezés 
eddig az ütemterv szerint 

halad, az épület alsó szintjé-
nek strukturális elemei már készen 
vannak, zajlik a födém vasazása, 
hogy elkezdődhessen a betonozás 
is, amíg az időjárás megengedi. 
Jelenleg még lehet dolgozni, de ha 
az időjárás még hidegebbre fordul, 
akkor a munkálatokat fel kell füg-
geszteni – ismertette az elöljáró. A 
kivitelezési szerződést még tavaly 
áfástól 8,8 millió lej értékben kötöt-
ték meg az építővel, mivel viszont 
időközben az építőanyagok ára je-

lentősen emelkedett, idén a költsé-
gek kiigazítására is szükség volt.

Sok év után láttak munkához

A tornaterem számára az első meg-
valósíthatósági tanulmány 2005-

ben készült, amelyet hosszú idő 
után, 2018-ban követett ennek új-
ragondolt változata és a műszaki 
tervek elkészítése, az építkezési en-
gedélyt 2019-ben adták ki. A tornate-
rem helyét a Hargita Megyei Tanács 
2017-ben adta át a városnak, mivel 
ez, akárcsak az iskola területe, ko-

rábban a megyei önkormányzat 
tulajdonában volt. Egy másik prob-
lémát jelentett az elkészült kiviteli 
terv, amely szerint a részben üveg 
homlokzatú épület leárnyékolt vol-
na több osztálytermet. Ezért módo-
sításokra volt szükség, tantermek és 
tanműhelyek kerülnek a földszinti 

részre, ahol az eredeti elképzelés 
szerint nyilvános illemhely is helyet 
kapott volna. Az épület összeköti az 
iskolát a Szakszervezetek Művelődé-
si Házával, az emeleten szabványos 
méretű tornateremmel, öltözőkkel, 
mosdókkal. A munkálat időtartama 
a szerződés értelmében 24 hónap.

Egyelőre tartják az ütemtervet
Készül a művészeti iskola tornaterme Csíkszeredában

A tornaterem építése idén 

kezdődött el 
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A N TA L E R I K A

Annak ellenére, hogy Gyulakuta 
önkormányzata többször tár-

gyalt, egyeztetett az egykori 
hőerőmű tulajdonosával, 
nem történt előrelépés – 
tájékoztatott Varga József 
polgármester, aki a Székely-
honnak elmondta, több ígé-
retet is kaptak, de egyiket 
sem tartották be. Az 1952-

ben Románia első gázalapú 
hőerőműveként épült létesítmény 
350 személynek adott munkát a kör-

nyéken, ám közel 25 éve bezárt, ma 
már csak a hűtőtornyok magasodnak 
az út mentén, és azok mögött néhány 
romosodó épület, az egykori iroda-
helyiségek. A közel 10 hektáros terü-
lettel volna mit kezdeni, ott halad át 
egy nagy kapacitású gázvezeték, az 
áramszolgáltatás távvezetékei, a kö-
zelben pedig egy transzformátorál-
lomás is taláható, amely Moldvába 
irányítja az áramot.

Füstbe ment tervek

2008-ban egy belga cég közösen egy 
osztrákkal szeretett volna itt befektet-
ni, de végül ez elmaradt, mert a tulaj-

donossal nem sikerült megegyezniük. 
Hasonló eset történt 2014-ben is, ami-
kor egy japán cég látta meg a lehető-
séget, és egy vegyes tőkéjű vállalat 
létrehozásával szeretett volna egy 170 
millió euró értékű befektetést eszkö-
zölni. Egy új hőerőmű létesítésére kö-
töttek szerződést, amely szerint 2017-
ben már el kellett volna kezdődnie a 
termelésnek. Ám ez sem valósult meg, 
és azóta sem történt semmi – válaszol-
ta érdeklődésünkre a polgármester, 
hozzátéve, hogy semmivel nem tudtak 
hatni a tulajdonosra. Azzal is lehetne 
nyomást gyakorolni a tulajdonos cég-
re, hogy mint elhanyagolt ingatlanra 
500 százalékos adót vet ki az önkor-
mányzat. Varga József elmondta, ezt 
még nem alkalmazták, abban bíztak 
ugyanis, hogy tárgyalással, békés 
megegyezéssel könnyebben célba ér-
nek. „A kormány tervei közt szerepel, 
hogy az ilyen jellegű területeket át-
adják az önkormányzatoknak, és ha 

megkapnánk, ipari parkot hoznánk 
ott létre” – mondta a polgármester. 
Addig azonban maradnak tovább az 
út mellett magasodó hűtőtornyok ki-
használatlanul.

Továbbra is kihasználatlan Gyulakután az egykori hőerőmű területe
• Amennyiben a kormány úgy dönt, hogy azok az egyko-
ri ipari területek, amelyek évek, évtizedek óta kihaszná-
latlanok és tulajdonosuk nem kezd velük semmit, az ön-
kormányzatok tulajdonába kerülnek, Gyulakután tudnák, 
mit kezdjenek a 25 éve üresen álló volt hőerőművel.

Egyelőre csak a látványt rontják 

az egykori hűtőtornyok
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