
Nyár óta zajlik a csíkszeredai 
Mikó-vár felújítása, a Csíki Szé-
kely Múzeum pedig zárva tart a 
látogatók előtt. Az eddig elvég-
zett munkálatokról, a beruházás 
haladtáról Gyarmati Zsoltot, a 
múzeum igazgatóját kérdeztük. 
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„A járókelők láthatták, 
hogy a nyár folyamán 
felújítottuk a vár tető-

zetét. Amellett, hogy új cserepek-
kel fedtük be az épületet, a lécezést 
és a gerendák egy részét, az ereszek 
bizonyos hányadát is kicseréltük, a 
kéményeket, a tetőtéri ablakokat 
felújítottuk. Nagyon fontos volt 
az elavult villámhárító cseréje, hi-
szen az épület magas, és szükség 
volt egy korszerű villámhárítóra. 
Jelenleg a tetőtér szigetelése zaj-
lik” – mondta el megkeresésünkre 
Gyarmati Zsolt múzeumigazgató.

Egységes k kap a vár
Az épület alsó részén cementes 

vakolat volt, ami nedvesedett, ezért 
el kellett távolítani.  Az egységes ar-
culat kialakítása érdekében ugyanez 
történt a felső szinten is – ekkor ke-
rültek elő olyan építészettörténeti 
és művészettörténeti elemek, szer-
kezetek, mint a lőrések vagy a belső 
loggia. Az új vakolatot úgy hordták 
fel, hogy részben szabadon hagyja a 
régi építészeti elemeket, a tavaszra 
halasztott festés során – a Mikó-vár 
halványsárga homokszínt – pedig 
helyenként visszaállítják a vár ko-
rabeli külalakját, szép, négyzetes 
díszítését.

Rengeteg, kívülről nem lát-
ható munkát is végeznek: kicse-
rélték például a huzatos, törté-
neti értéket nem képviselő abla-
kokat fakeretes, rejtett vasazatú, 
nagy hőszigetelésű ablakokra. A 
földszinten biztonsági okokból 
meghagyták az ablakrácsokat, 
az emeleten viszont eltávolítot-
ták azokat, de az itt lévő ablakok 
ütésálló üvegből készültek.

Cserépkályháról
saját hőközpontra
– A Mikó-várban, mióta világ 

a világ, mindig fűtésgondok vol-
tak. Mikó Ferenc idejében talán 
nem, mert jó kályhák lehettek, a 
falkutatás során rengeteg kályha-
nyomot, kályhaszemet találtunk. 
Napjainkra annyira eldugultak a 
vezetékek, hogy bár az intézmény 
költségvetésében nagy tételt kép-

viselt a fűtés, mindig hideg volt a 
termekben – közölte Gyarmati. 

Most a teljes fűtésrendszert fel-
újítják. A várnak saját hőközpontja 
van négy kazánnal, az új fűtő-
testek már a helyükön vannak, a 
csövek elhelyezése most történik. 
A munka másik részét a gáz beve-
zetése jelenti, amire a város külön 
keretet biztosított, ugyanis a fel-
újítási tervben ez nem volt benne. 

Gyarmati szerint előreláthatóan 
november első felében lesz fűtés, a 
költséghatékonyságot szem előtt 
tartva pedig a termeket a múzeu-
mi funkcióknak megfelelően fog-
ják fűteni. 

Belső munkálatok
a hideg beálltával
Az épület legelhanyagoltabb 

része egyébként a déli szárny, ahol 
teljesen ki kell cserélni a villanyve-
zetékeket, a csatorna- és vízveze-
ték-hálózatot, és ahová új mosdó-
kat telepítenek.A felújítás során 
újraértelmezik a múzeum épüle-
tének használatát: különválasztják 
a szolgáltatásokat a működéstől, 
más hová telepítik az irodákat, pró-
bálják ésszerűsíteni a látogatók út-
vonalait. A hideg beálltával meg-
nyílnak a belső munkafrontok: 
foly tatják az elektromos vezetékek 
cse réjét, több ezer négyzetméte-
ren, főleg a földszinten sor kerül a 
padló zat cseréjére – a helyiségeket 
cserefa pad lóval látják el. 

Korábban nyithatnak
A kivitelező szerződése szerint 

24 hónapig tart a felújítás, tehát 

2013 telén érne véget a munka. 
Gyarmati Zsolt úgy látja, van 
remény rá, hogy hamarabb befe-
jezzék. Nehézséget okoz viszont, 
hogy a műemlék épület felújításá-
ra nyerték a pénzt, és a terv csak 
kis mértékben vette figyelembe, 
hogy az épületben múzeum, tu-
dományos, kulturális intézmény 
működik.

– Igyekszünk ebből a felújítás-
ból minél többet kihozni, hogy a 
múzeum is nyerjen. A múzeumnak 
az az érdeke, hogy a jövő évi idegen-
forgalmi szezonban nyitva legyen. 
Ideális esetben pünkösdre, de in-
kább a jövő nyáron szeretnénk nyit-
ni. Ez azt jelenti, hogy a két év he-
lyett másfél év alatt befejeződhetne 
a munka – vélte az igazgató.

Bár a múzeum a nyáron bezárt 
a látogatók előtt, a szakemberek 
munkája folyamatos. Akik éppen 
nem csomagolják és költöztetik a 
több százezer múzeumi tárgyat, 
azok továbbra is gyűjtenek, fel-
dolgoznak, kutatnak, ásatásokat 
végeznek, hogy jövő nyáron a 
felújított épületben rendezett 
gyűjteménnyel és új kiállítások-
kal várják a látogatókat.

A Mikó-vár földszinti termeit cserefából készült padlózat fogja díszíteni fotó: csíki zsolt
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Körkép
A csíkszeredAi Mikó-vár felújításA

A tervezettnél korábbra remélik a múzeum nyitását


