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Átvennék a sportbázisokat
Új műjégpálya létesülhet a csíkszeredai Vákár Lajos mellé

• Hosszabb és rövi-
debb távra szóló tervei 
is vannak a csíkszere-
dai városvezetésnek 
a Vákár Lajos Műjég-
pálya és más sportlé-
tesítmények fejleszté-
sére. Az első lépés az 
lenne, hogy ezeket a 
sportminisztérium át-
adja a városnak, amire 
úgy tűnik, van esély.

KOVÁCS ATTILA

A Vákár Lajos Műjégpálya és 
a körülötte levő létesítmé-
nyek, valamint a hargitafür-

dői biatlonpálya egyaránt a város 
ügykezelésébe kerülhet, ha a sport-
minisztérium ebbe beleegyezik – 
erről megkeresésünkre Ráduly Ró-
bert Kálmán polgármester beszélt. 
,,Több éve eldöntötte a város, hogy 
szeretné ügykezelésébe venni azt a 
Csíkszeredai Sportklub ügykezelé-
sében levő sportbázist, amelyhez 
hozzátartozik a Vákár Lajos Műjég-
pálya hűtőházastól, a sportszálló, 
a gyorskorcsolya-pálya, a hargita-
fürdői biatlonpálya, és egy rég nem 
létező sutai menedékház, ami az 
egykori síugrósáncot szolgálta ki” – 
ismertette a városvezető.

Új lehetőségek

Mint elmondta, olyan jelzést kap-
tak, hogy a minisztérium, mivel 
egyre kevesebb pénze lesz a sport-
ra, a klubot megtartaná, de a bázist 
hajlandó lenne átadni a városnak 
ügykezelés céljából. Ráduly szerint 
ez megteremtené annak a lehetősé-
gét is, hogy a város második műjég-
pályája megépüljön a Vákár Lajos 
Műjégpálya szomszédságában. Ez 
nem sátortetős pálya, hanem csar-
nok lenne, megfelelő költséghaté-
konysággal, mindkét műjégpályát 
ellátó hűtőházzal. Hely van erre, a 

hűtőház mellett egy több éve nem 
használt, palánkkal ellátott sza-
badtéri jégpálya van. Kérdésünkre 
hozzátette, a város korábban el-
fogadott általános rendezési ter-
ve erre az övezetre a Vákár Lajos 
Műjégpálya épületének bővítését 
irányozza elő, kiterjesztve ezt a Jég-
pálya utca irányába, létrehozva ott 
egy bejáratot. ,,Ha felújításról van 
szó, ahhoz a Országos Beruházási 
Társaság (CNI) fi nanszírozását is 
igénybe lehet venni, és ezt befoga-
dóhely-növeléssel együtt kell tör-
ténjen. Ezek viszont a következő 
tíz évre szóló tervek” – pontosított 

a városvezető. Szerinte a követke-
ző négy évben az átvételt követő-
en a Székelyföldi Jégkorong Aka-
démiával közösen megvalósítható 
lehet a második pálya felépítése, 
és szóba jöhet még a csicsói köz-
birtokossággal együttműködve a 
hargitafürdői biatlonpálya bőví-
tése és korszerűsítése is.

Kormányhatározat kell

Az átadás időpontja jelenleg isme-
retlen, mivel egyelőre nincs ilyen 
döntés a szaktárca részéről. Ráduly 
szerint a jelenlegi miniszter nyitott 

erre, de kérdés, hogy ha más kerül 
a helyére, mi történik utána. A pol-
gármester elmondta, az átadásról 
egy kormányhatározatnak kell ren-
delkeznie, miután a város egy újabb 
határozatot hoz arról, hogy át-
veszi a sportlétesítményeket 
– utána történhet meg az át-
adás-átvétel. Hasonlóra már 
volt példa a sepsiszentgyör-
gyi sportbázisok esetében 
is – tavaly a sportminisztériumtól a 
sepsiszentgyörgyi önkormányzat tu-
lajdonába került a Szabó Kati Sport-
csarnok, a sportszálló és több mint 
négy hektár terület.

A csíkszeredai Vákár Lajos Műjégpálya. Kibővülhet, és egy társat is 
kaphat, ha megvalósulnak az elképzelések
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Csíkszék

S IMON VIRÁG

Október 18-án, pénteken szervez-
nek országos szinten állásbörzét 

az idén végzetteknek, de részt vehet 
mindenki, aki állást keres vagy mun-
kahelyet szeretne váltani. Gheorghe 
Șteft ől, a Maros Megyei Munkaerő-el-
helyező Ügynökség vezetőjétől meg-

tudtuk, a börze előtti napig várják az 
állásadók ajánlatait az ügynökségek 
székhelyén és e-mailben is (ajofm@
ms.anofm.ro). Ugyanakkor megkérik 
őket, hogy a betöltésre váró állások 
mellé írják oda megjegyzésként: a 
börzére. Az igazgató fontosnak tartot-
ta kihangsúlyozni, hogy bár elsősor-
ban a frissen végzetteknek szervezik 
az állásbörzét, mindenki részt vehet 
rajta, az esemény pedig az állásadók 

és álláskeresők számára is ingyenes. 
Maros megyében augusztus végén a 
munkanélküliségi ráta 2,57 százalé-
kos volt, 6045 munkanélküli személyt 
tartottak nyilván, ebből 976-on része-
sültek segélybe. A kimutatások szerint 
1195 munkanélkülinek városi lakhelye 
van, a többiek vidéki településeken él-
nek, 1092-en 25 évnél fi atalabbak. 

Hargita megyei helyzetkép

Hargita megyében is várják a mun-
kaadók ajánlatait, a börzét megelőző 

napig, a következő e-mail címeken: 
ajofm@hr.anofm.ro (Csíkszereda) 
és odorheilocal@yahoo.com (Szé-
kelyudvarhely). Mint Simona Manu 
felügyelőtől megtudtuk, augusztus 
végén a munkanélküliségi ráta 3,68 
százalék volt Hargita megyében. A 
legfrissebb adatok szerint Hargita 
megyében 370 betöltetlen állásra 
keresnek jelentkezőt, többek között 
gépkocsivezetőket, asztalosokat, el-
árusítókat, de targoncást, kőművest, 
turisztikai idegenvezetőt, szakkép-
zetlen munkásokat is.

Állásbörzék fiatal végzősöknek, de nemcsak
• Hargita és Maros megye is csatlakozik az országos 
szintű, elsősorban a fiatal végzősök számára szervezett  
állásbörzéhez. Hargita megyében Csíkszeredában és 
Székelyudvarhelyen, Maros megyében a megyeszék-
hely mellett Segesváron, Szászrégenben, Marosluda-
son és Dicsőszentmártonban várják az álláskeresőket.

Az állásbörzék helyszínei
Az állásbörzék mindenhol reggel 9 órakor kezdődnek. Csíkszeredában 
a Szakszervezetek Művelődési Házába, Székelyudvarhelyen a Márton 
Áron Ifjúsági Házba, Marosvásárhelyen a Mihai Eminescu Ifjúsági 
Házba, Dicsőszentmártonban a Mihai Eminescu Központba, Szászré-
genben, Segesváron és Marosludason pedig az ügynökség székházába 
várják az álláskeresőket. Több városban várják az álláskeresőket
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Előadás 
és fotókiállítás
Erdély kolozsvári szemmel 
címmel nyílik fotókiállítás 
előadással egybekötve a X. 
Székelyföld Napok részeként 
ma 17 órától Csíkszeredában, 
a Megyeháza Galériában. Az 
erdélyi Fotografia folyóiratról 
Albertini Béla fotótörténész 
tart előadást, ezt követően 
Csillag Katalin kurátor tart tár-
latvezetést a fotókiállítás meg-
nyitóján. A kiállítás a Fotofilm 
tájképeiből nyújt válogatást.
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