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A Csíkszentimrei Polgármesteri 
Hivatal tulajdonába került a te-
lepülés szélén álló Henter-kúria 
a múlt héten. A jobb napokat is 
megélt műemlék épületben, miu-
tán azt felújítják, kulturális köz-
pontot működtetne a helyi ön-
kormányzat, de egy művésztelep 
gondolatát is dédelgetik.

tamás Attila 

Nem kilátástalan többé a 
csíkszentimrei Henter-
kúria sorsa: a helyi önkor-

mányzatnak július 11-én sikerült 
megvásárolnia a mára romos álla-
potba került műemlék épületet. 
„Ez egy hosszú folyamat része: 
2004 óta foglalkoztatott minket a 
kúria megvásárlásának ügye, más-
különben ez az udvarház az enyé-
szeté lett volna” – avat be Kencse 
Előd, Csíkszentimre polgármestere 
az önkormányzati döntés előzmé-
nyeibe. Mint meséli, a procedúrát 
hosszú párbeszéd előzte meg, amit 
a kúria részbeni tulajdonosával, a 
helyi egyházközséggel folytattak. 
Mivel az udvarház nem állami, ha-
nem egy alapítvány többségi tulaj-
donában állt, nem kapott központi 
támogatást, a felújítás így jó ideje 
kilátástalannak tűnt.

Az udvarház megvásárlása több 
mint 233 ezer lejbe került, ebből 
140 ezer lejt már kifizetett az ön-
kormányzat, a többit az évek során 
törlesztik. „Nagy segítségünkre 

volt Hargita Megye Tanácsa, va-
lamint az udvarhelyi és gyergyói 
önkormányzatok is” – teszi hozzá a 
település elöljárója.

Az épület felújítását követően 
az önkormányzat egyfajta kulturá-
lis központot szeretne létrehozni 

a kúriában. „Az épület egyik szár-
nyában tervezzük egy falumúzeum 
létrehozását is, ahol a falu idős em-
bereitől összegyűjthető régi haszná-
lati tárgyakat, népművészeti értéke-
ket állítanánk ki. Az a szárny őrzi a 
műemlék jegyeket, és nincs is átfor-
mázva, tehát ott csak a jelenlegi kő-
falakat és a padlózatot kellene rend-
be tenni” – magyarázza lapunknak 
Fülöp Kinga, Csíkszentimre alpol-
gármestere, hozzátéve, szeretnék, 
ha a falumúzeum mellett állandó 
kiállításokat is tudnának szervezni 
az udvarház egy másik termében, 
de egy konferenciaterem létrehozá-
sát is tervezik, amely különböző he-
lyi, illetve regionális rendezvénynek 
is otthonként szolgálna. „Összessé-

gében egy művésztelep létrehozása 
a cél” – árulta el az alpolgármester. 
– Szeretnénk, ha festőművészek, 
zenészek pihenő- és alkotótáborok 
helyszíneként tudnák használni 
az udvarházat, nem utolsósorban 
a környező táj egyedi szépségéből 
adódóan. Jó lenne, ha ezek meg-
valósulásával sikerülne szervesen 
bekapcsolódni a régió kulturális 
életébe, és fejleszteni azt.”

Ezeknek a terveknek a meg-
valósításához viszont először az 
épület majdnem teljes felújítása, 
renoválása szükséges. „Prioritást 
élvez idén a tetőszerkezet újítása, 
hogy legalább a tél ne érje födetle-
nül az udvarházat, mert akkor csak 
tovább romlik az építmény” – fej-
tette ki a település polgármestere.  
A Henter-kúria állapotáról elvég-
zett eddigi felmérésből azonban 
kiderült, kevés az a rész, amely őrzi 
a műemlék jegyeket, mivel az évek 
során többször is nagyobb beavat-
kozásokat, átalakításokat végeztek 
a belsejében – volt időszak, ami-
kor teljesen új falakat építettek 
hozzá. „Törekedni fogunk arra, 
hogy mindent a műemlék régi ál-
lapotába állítsunk vissza” – ígérték 
az elöljárók.

Egyelőre azonban a tervek elké-
szítése jelenti a legfőbb feladatot. 
„Várjuk, hogy a kormány megfele-
lően bírálja el a kezdeményezést – 
mondta Fülöp Kinga, hozzátéve, ez 
azért fontos, hogy az állami pénze-

ken kívül más pénzforrásokat is be 
lehessen vonni a felújítási munkála-
tok fedezésére. – Természetesen a 
későbbiekben gyűjtéseket is szerve-
zünk, és felajánlott adományokat is 
szívesen fogadunk. Sokan jelezték, 
hogy az önkormányzatnak nem kí-
vánnak adományozni, csak akkor, 
ha alapítványról van szó. Ezért gon-
dolkodunk abban, hogy erre a cél-
ra egy külön egyesületet hozzunk 
létre az önkormányzatnak” – tette 
hozzá. Az épület renoválása mellett 
fontos a megfelelő parkosítás létre-
hozása, valamint a kapu felújítása, 
mivel az utóbbi években életveszé-
lyes állapotba került. 

Kencse Előd polgármester el-
mondása szerint a magánkezekben 
volt Henter-kúrián végzett munká-
latok nem a megmentésre, hanem 
inkább az átalakításra irányultak. 
„Annak ellenére, hogy nem a mi 
tulajdonunkban volt, folyamato-
san figyeltük a műemléket, és vi-
gyáztunk arra, nehogy valaki kárt 
tegyen benne. Most ismét új célt, 
funkciót kellett adni az épületnek, 
hogy a köztudatba is beleivód-
jon, ismét közösségi célt szolgál a 
Henter-kúria.” 

Ennek kivitelezése azonban 
hosszú folyamat része, amely akár 
5-8 évig is eltarthat. Az elöljárók 
azt remélik, hogy a munkálatok 
előrehaladtával már ennél koráb-
ban, akár részben is, működőképes 
lesz az udvarház. 

Kulturális KözPontot tervezneK Az udvArHázbA

Szentimre lett a Henter-kúria gazdája

A henter-kúria kapuja. Kitámasztott örökség fotó: mihály lászló

 
Szeretnénk, ha festőmű-
vészek, zenészek pihenő- 
és alkotótáborok helyszí-
neként tudnák használni 
az udvarházat, nem utol-
sósorban a környező táj 
egyedi szépségéből adó-
dóan. 


