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KOVÁCS ATTILA

Közel tíz év kellett ahhoz, hogy 
célegyenesbe kerüljön a be-
ruházás, eközben pedig a 

költségek lassan, de biztosan emel-
kedtek, elérve az eredetileg 
becsült összeg közel kétsze-
resét. A tornaterem tervei 
még 2011-ben készültek el, 
akkor 1 millió eurót meg-
haladó összegre becsülték 

a kivitelezés költségeit, amit 
2012-ben a város nem vállalt be sa-
ját költségvetése terhére. 2013-ban 

a dokumentáció kiigazítása sze-
repelt a napirenden, viszont csak 
2016-ban nyílt lehetőség arra, hogy 
a költségekre támogatást igényel-
jen a város. Akkor a Helyi Fejlesz-
tések Országos Programja (PNDL) 
több csíkszeredai beruházást is tá-
mogatásra érdemesnek minősített, 
köztük az iskola tornatermének 
építését is. 2018-ban a korábbi 7,3 
millió lejhez képest már 8,5 millió 
lejre emelte a helyi önkormányzat 
a tornaterem becsült értékét. Mivel 
abban az évben a kiírt közbeszer-
zési eljáráson nem érkezett ajánlat, 
és az építőipari árak és költségek 
tovább emelkedtek, a becsült ér-

téket áfástól 9,1 millió lejre kellett 
emelni. 2019-ben öt eredménytelen 
licit következett, idén aztán több je-
lentkező közül lehetett kiválaszta-
ni a nyertes ajánlatot, amelyet egy 
bukaresti cég nyújtott be. A Niliten 
Construcții Kft . az aláírt szerződés 
szerint 8,91 millió lejért végzi el a 
feladatot, a Helyi Fejlesztések Or-
szágos Programja 3,69 millió lejjel 
támogatja a beruházást, a fennma-
radó több mint 5 millió lejt a város 
a saját költségvetéséből fedezi. A 
kivitelezés időtartama 28 hónap.

Átalakul a környezet is

Az iskola lejtős udvarán jelenleg 
két sportpálya van, két különböző 
szinten. A tervek szerint a Petőfi  
Sándor utcára néző kosárlabdapá-
lya helyén játszóteret alakítanak 
ki, ebből az irányból bekötőút vezet 
majd az iskola mellett, zöldövezet-
tel és futópályával szegélyezve. A 
tornaterem az alsó, Temesvári su-

gárút felőli sportpályán épül, ke-
leti oldala öt méter mélyen kerül a 
földbe a járdaszinthez viszonyítva. 
A kétszintes épületben sportpálya, 
öltözők, mosdók, zuhanyzók, rak-
tárhelyiségek lesznek, tetején pedig 
20x33 méteres alapterületű, védő-
hálóval felszerelt sportpálya kap 
helyet. Kérdésünkre Füleki Zoltán 
csíkszeredai alpolgármester úgy 
nyilatkozott, a beruházás ütemter-
véről a munkaterület átadása után 
egyeztetnek az építővel – ez nemso-
kára megtörténik. Idén az időjárási 
viszonyoktól függően az alapozást 
kezdik el, és mivel régészeti fel-
ügyelet alatt zajlik majd a munka, 
ha valamilyen lelet kerül elő, azt fel 
kell tárni – tudtuk meg.

F Ü L Ö P - S Z É K E L Y  B O T O N D

Több mint másfél órás csúszás-
sal kezdődött meg a székelyud-

varhelyi képviselő-testület soron 
kívüli ülése, ugyanis az azt megelő-
ző szakbizottsági ülésen nehezen 
született konszenzus a költségvetés 
kiigazításáról. Gálfi  Árpád polgár-
mester a tárgyalást megelőzően 
hangsúlyozta, „érdekes” költségve-
tést fogadtak el év elején a tanácso-

sok, hiszen több olyan beruházásra 
csoportosítottak pénzeket, amelyek 
nem voltak előkészítve. Éppen ezért 
nem jutott elég pénz például fonto-
sabb költségek fedezetére. Minde-
mellett a kormány eltörölte a kul-
turális alapot, ami 2–3 millió lejes 
bevételkiesést jelent a városnak, ezt 
pedig csak fokozzák a járványügyi 
helyzet miatt megszűnő munkahe-
lyek. Azért van szükség most a mó-
dosításokra, hogy a megfelelő beru-
házásokra, illetve egyéb tételekre 
csoportosíthassák át a pénzeket.

Átcsoportosított összegek

Szilágyi István, a polgármesteri hi-
vatal gazdasági igazgatója rámuta-
tott, 214 ezer lejes költségvetés-ki-
egészítést kaptak a Hargita Megyei 
Egészségügyi Igazgatóságtól, fel-
szabadult ugyanakkor 1,22 millió 
lej, amelyből a Vásártér utcai telket 
szerették volna megvásárolni. A civil 
szervezetek számára elkülönített pá-
lyázati pénzből 206 ezer lej maradt 
meg, a személyzeti költségek eseté-
ben pedig 150 ezer, illetve 386 ezer 
lejnek kellett új rendeltetést találni. 
Mindemellett 152 ezer lej szabadult 
fel a Bethlenfalvi út és a Nicolae 
Bălcescu utca kereszteződésébe 
tervezett beruházás eltolódása mi-
att, valamint 699 ezer lej a Frecska 
kertben lévő telek megvásárlásának 

elmaradása okán. Ezeken kívül pe-
dig további, az említetteknél kisebb 
összegek átcsoportosítása vált szük-
ségessé. Benedek Árpád Csaba kép-
viselő megemlítette, hogy összesen 
3,3 millió lejről van szó. Ezen össze-
gekből egyebek mellett az Ugron Gá-
bor utca felújítási munkálataira, az 
okos város és az integrált város című 
projektekhez, valamint a gazdasági 
stratégiához szükséges tanulmá-
nyokra csoportosítottak át pénzeket 
a képviselők. Hasonlóképpen támo-
gatták a Székelytámadt-vár körüli 
ingatlanoknál végzett topográfi ai 
munkálatokat, a csereháti közmű-
hálózat bővítését, illetve a terelőút 
előtanulmányának aktualizálását. 
Költségvetés-kiegészítéshez jutott 
ugyanakkor több tan-, kulturális és 
más fontos intézmény is.

Igényt tartanak a telekre

Gálfi  Árpád arra is kitért, hogy noha 
többször is érdeklődött a Petrom Romá-
nia kőolajipari vállalat vezetőségétől a 
Vásártér utcai telek eladásáról, nem 
kaptak ezzel kapcsolatban 
hivatalos átiratot. Kiemelte, 
nem akarnak lemondani a te-
rületről, hiszen szüksége van 
rá a városnak. Emlékeztetett, 
korábban az is felmerült, 
hogy sajátítsák ki a területet 
közhasznú elképzeléseik – 
parkolókat hoznának létre 
– jegyében, amennyiben nem 
sikerül azt megvásárolni. Az elmúlt hé-
ten ugyanakkor László Zsolt, a László 
Constr Kft . vezetője lapunknak meg-
erősítette, hogy cége tulajdonában van 
a telek, amelyet már ki is fi zettek.

A tetőre kerül a sportpálya
Közel tíz év után épülhet az iskolai tornaterem

Vízszünet
A Harvíz Rt. tájékoztatása 
szerint ma 8.30 és 18 óra 
között javítási munkálatok 
miatt szünetel a vízszolgál-
tatás Csíkszeredában az 
Octavian Goga sétány 2–14., 
a Decemberi Forradalom utca 
3–13., a Kossuth Lajos utca 
2–18., a Márton Áron utca 5., a 
Temesvári sugárút 20–22. szá-
mok között, illetve a Stadion 
utcában.

Intenzív terápiás 
ágyak adományként
Összesen 61 300 lej értékű, öt 
intenzív terápiás ágyból álló 
adományt vett át hétfőn a Csík-
szeredai Megyei Sürgősségi Kór-
ház a Felcsík Kistérség Társulás 
által szervezett adománygyűjtés 
eredményeként – jelezte köz-
leményben a kórház. A Felcsík 
Kistérség Társulás adomány-
gyűjtéséből a Hargita Megyei 
Mentőszolgálat is részesült, 
5400 lej értékben. Péter Szilárd, 
a mentőszolgálat igazgatója 
elmondta, az adományból infor-
matikai rendszerüket fejlesztet-
ték, ami munkatársaik biztonsá-
gát szolgálja, munkáját segíti. 
A mentőszolgálat vezetője is 
adott adományt a kórháznak: az 
Erdélyi Mentőcsoport csíkszéki 
tagszervezete nevében átadott 
a kórháznak adományba kapott, 
33 ezer lej értékű, többnyire 
sebészeti orvosi eszközt. Az in-
tenzív terápiás ágyakért többek 
között Bartha István, a kórház 
intenzív terápiás osztályának 
vezetője mondott köszönetet, 
kiemelve, hogy ezek fontos 
eszközök a megfelelő intenzív 
terápiás betegellátás megvaló-
sulása érdekében. Karda Róbert, 
Csíkszentdomokos polgármes-
tere, a Felcsík Kistérség Társulás 
elnöke azt mondta, az adomány 
révén jelezni kívánták a kórház 
személyzete számára, hogy 
elismerik tevékenységüket, a 
munkát, amelyet a térség lakos-
sága érdekében végeznek.

• RÖVIDEN 

• Hosszas előkészítés, a költségek fokozatos növe-
kedése után elkezdődik a csíkszeredai Petőfi Sándor 
Általános Iskola földbe süllyesztett tornatermének 
építése. Rendhagyó megoldással, a terepviszonyokat 
kihasználva építkeznek, és az sem szokványos, hogy 
az építmény tetején sportpálya kap helyet.

A nem szokványos tornaterem lát-
ványterve, a tetőn a sportpályával. 
Több mint két év múlva készül el 

▴  F O R R Á S :  C S Í K - I N F O / F A C E B O O K

Ezúttal már megszavazták a költségvetés-kiigazítást
• Hosszas szakbizottsági vita után egyeztek meg a 
székelyudvarhelyi önkormányzati képviselők a költség-
vetés-módosításokról hétfőn, egy soron kívüli ülésen. 
A polgármester továbbra sem mond le a Vásártér utcai 
telek megvásárlásáról.




