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Bizonytalan a szezonkezdés
El kellett halasztani a székelyudvarhelyi fedett jégpálya megnyitását
• A koronavírus-jár-

vány miatt csonka
első szezont zártak
a székelyudvarhelyi
városi jégpályánál, az
új évad megnyitása
is közel egy hónapot
csúszott eddig: a tervek szerint már október elején várta volna
a friss jég a korcsolyázni vágyókat, de
a járvány fokozódása
miatt a november
eleji nyitás is bizonytalan.
A járványhelyzet függvénye
ez is: nem tudott a tervezett
időpontban nyitni a
székelyudvarhelyi jégpálya
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hónapban a beruházást kivitelező cég és a Székelyudvarhelyi Polgármesteri Hivatal
műszaki igazgatóságának munkatársai kisebb munkálatokat
végeztek a létesítménynél:
megoldották a sátortetőről
lefolyó víz elvezetését, a
mellékhelyiségek szennyvízhálózatának bekötéseit,
és külső tereprendezést is
végeztek. „A létesítmény készen áll a nyitásra, a fokozódó járványügyi helyzet miatt azonban indokoltnak látjuk megvárni
a november 1-je utáni időszakra
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vonatkozó esetleges előírások megjelenését” – közölte Zörgő Noémi.
A polgármesteri hivatal sajtószóvivője fontosnak tartotta hozzátenni,
hogy a nyitás időpontja teljes mértékben a járványhelyzet alakulásától függ, amennyiben a helyzet
kedvezően alakul – és ezt a hatóságok is megengedik –, akkor novemberben megnyitják a pályát. Ennél
pontosabb időponttal azonban a

jelenlegi körülmények között nem
tudnak szolgálni.

Még egy berendezés hiányzik
Egyébként a Városi Sportklub
ügykezelésében lévő létesítmény
teljesen elkészült, a beruházásból
csupán az ún. chiller (magyarul
folyadékhűtő) hiányzik: a kivitelezési szerződés ennek a berendezés-

nek a felszerelését is tartalmazza
ugyan, de egyelőre a beszerzésére
nincs forrás a helyi éves költségvetésben, erre a 2021-es városi költségvetésben kellene elkülöníteni a
szükséges összeget.
Mint azt korábban már írtuk, a
fedett jégpálya bár csonka, de rendkívül jó első szezont zárt: összesen
17 850 gyerek- és 14 208 felnőttbelépőt adtak el a jegypénztárnál, így az

összbevétel 213 498 lej volt. Idén sem
a nyitásrend (a délelőtti és délutáni
órákban is lesz közönségkorcsolyázás, ezeket a jégkorongedzések
szakítják majd meg), sem a jegyárak
nem változnak , illetve a tervek szerint folytatódna a Városi Sport Klub
Korisuli elnevezésű programja is,
melynek révén tavaly hetente mintegy ezer gyermek járt korcsolyaoktatásra.

Polgármesteri minőségében utolsó sajtótájékoztatóját tartotta Ráduly Róbert
• Polgármesterként utolsó sajtótájékoztatóját tartotta

Csíkszereda városvezetője a helyi katasztrófavédelmi
bizottság hétfői ülését követően.
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katasztrófavédelmi bizottság ülésén nem született újabb korlátozó
intézkedés a járvány megfékezése céljából Csíkszeredát illetően. Ellenben
elkezdődik a körzeti felelősök ellen őrző
tevékenysége az üzletek és bevásárlóközpontok létszámkorlátozási
előírásainak betartatásával
kapcsolatban. „Értesüléseim
szerint az üzletek többsége
komolyan vette a felhívást
és bevezette a létszámkorlátozást. Ezt a kollégák mától
fogják ellenőrizni, mint ahogy a maximálisan bent tartózkodó személyek
számának kifüggesztését a bejárathoz magyar és román nyelven egyaránt” – számolt be. Mint hangsúlyozta,
nem a magas büntetések kirovása és

a megfélemlítés a cél, sokkal inkább
fi gyelemfelkeltő és járványmegelőzési
funkcióval bír a határozat. Ugyanakkor nehezményezte, hogy legalább az
alsó tagozatosok (1–4. osztályosok) és
a napközik nem működhetnek normál
tanrend szerint. „Ezekben az intézményekben figyelnek leginkább a maszkviselés betartására, adott minden
eszköz – fertőtlenítőszerek, ózongenerátorok, digitális hőmérők – a megfelelő és biztonságos taníttatás érdekében.
Szervezetlen és következetlen a döntés” – fejezte ki nemtetszését.

Elégedetten fejezi be
Ráduly kitért a polgármesteri tisztségben betöltött éveire is. Kiemelte:
az utóbbi harminc év legsikeresebb
négyéves ciklusa volt a 2016–2020
közötti időszak, amelyben az idei
csúcsévnek számít. „Eddig 33 mil-

lió lej volt a legtöbb összeg, amelyet
a város beruházásokra költött. Idén
már most 62 milliónál vagyunk, és
év végéig ez 80–85 millióig is felkúszhat” – tudatta, hozzátéve, hogy
százmillió lej városi önrésszel hagyja
hátra a polgármesteri széket, amely
összeget a következő időszak beruházásaira tud majd fordítani az új városvezetés. „Romániában egyedülálló
módon nekünk van idén a legmagasabb összegű beruházási portfóliónk.
Közel annyit költöttünk el, amennyi
bevételünk volt, ezt kevés megyeszékhelyen tudják megvalósítani” – értékelte Csíkszereda pozitív helyzetét.
Elmondta, büszke a beruházáscentrikus és intézményileg hatékony városvezetésre, és meggyőződése, hogy
amit tett a városért, azt jól tette, és
hogy leköszönésével nem marad sem
neki, sem a városnak adóssága.
Véget ért a Ráduly-korszak. Elégedetten
távozik a város éléről
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