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Az év beruházására készülnek
Új lelátóval bővül a csíkszeredai stadion, a munkálat értéke 15 millió lej

D O B O S  L Á S Z L Ó

A z FK Csíkszereda pénteki 
sajtótájékoztatóján Szondy 
Zoltán klubelnök jelentette 

be, hogy benyújtották a csíkszere-
dai városházához az építkezési en-
gedély megszerzéséhez szükséges 
dokumentációt a stadion Lidl nagy-
áruházhoz közeli oldalán épülő új 
lelátó és klubház munkálatainak el-

kezdése érdekében. „Gyakorlatilag 
ezzel fog befejeződni a csíkszeredai 
stadionnál zajló beruházás, ezzel 
lesz teljes a Székelyföld Labdarúgó 
Akadémia csíkszeredai bázisa” – je-
lezte Szondy.

Ráduly Róbert Kálmán projekt-
menedzser, az FK Csíkszereda beru-
házásokért felelős igazgatója a saj-
tótájékoztatón elmondta, hogy már 
csak a városháza által kiadandó épít-
kezési engedélyre várnak, és meg-
kötik a szerződést a kivitelezővel, 

amely az ING Service cég lesz, őket 
választották ki a meghívásos alapon 
történt közbeszerzési eljáráson. Ez a 
cég építette a stadion jelenlegi lelá-
tóját is. Ráduly kihangsúlyozta, sze-
rették volna 9 hónap alatt befejezni 
a munkálatokat, de ezt az építő nem 
vállalta, így valószínűleg egy év alatt 
fejeződnek majd be a munkálatok. 
A magyar kormány által támogatott 
beruházás értéke 15 millió lej, és ezt 
az összeget a Bethlen Gábor Alaphoz 
leadott pályázaton nyerték – mondta 
el a menedzser.

A tervekről

A majdani épület és lelátó a Nem-
zetközi Labdarúgó-szövetség (UE-
FA) és a Román Labdarúgó-szövet-
ség (FRF) előírásainak megfelelő 
kiszolgálófelületeket foglal majd 

magában. Szeretnék a stadion be-
fogadóképességét 2500 férőhelyes-
re bővíteni, így az új fedett lelátóra 
1400 széket terveztek. Az új épület-
ben a követelményeknek megfelelő 
sajtópáholy, televíziós közvetítő- 
és kommentátorállások, illetve a 
vegyes zóna is helyet kap majd 
– sorolta Ráduly. Az új klubházba 
költözik majd az FK titkársága, ott 
lesz a felnőtt csapat öltözője, a ven-
dégöltözők, de edzőterem, elsőse-
gélypont, doppingszoba és szertár 
is létesül ott. A jelenlegi lelátó alatt 
működő termek és szobák, illetve 
az ugyanott működő Márton Áron 
Tehetséggondozó Központ teljes 
mértékben az utánpótláscsapatok 
szolgálatában marad. A menedzser 
hozzátette: az építkezés a klub által 
a Csíkszereda városától hosszú táv-
ra haszonbérbe vett területen zajlik, 

teljes mértékben igazodva a város 
területrendezési tervéhez (PUG). Az 
új épület alapját cölöpökre helyezik, 
a cölöpöket korszerű fúrótechniká-
val építik, így ezek zaja nem fogja 
zavarni a környék lakossá-
gát. Az építkezés nem fogja 
befolyásolni a szomszédos 
Lidl áruház működését sem, 
de a stadion futópályáját a 
lakosság az építkezés idején 
nem fogja tudni használni. 
Szondy Zoltán klubelnök ennek 
kapcsán megjegyezte: a jelenlegi 
járványügyi szabályok ezt egyéb-
ként sem tennék lehetővé.

A 2021-es esztendő 
legjelentősebb csíkszeredai 
nagyberuházása kezdődhet el 
hamarosan

▾  FORRÁS: FK CSÍKSZEREDA

Csíkszék

A kórházfejlesztést a közvetítésre 
felkért Mens Sana Alapítvány 

jelentette be szombat este, közlemé-
nyét az RMDSZ hírszolgálata közölte. 

A közlemény Konrád Juditot, 
a Csíkszeredai Megyei Sür-
gősségi Kórház menedzse-
rét idézte, aki elmondta, 
a kórház évek óta készül 
kardiológiai osztályának 
fejlesztésére. Számos csík-
szeredai szakember már 

végzett vagy jelenleg is végez 
olyan célirányos továbbképzést, 
amely szükséges az intervencionális 
kardiológiai központ működéséhez. 

A kórházigazgató elmondta, évek óta 
dolgoznak azon, hogy a székelyföldi 
betegek számára helyben megteremt-
sék az intervencionális kardiológiai 
ellátás lehetőségét, és ne kelljen pél-
dául a szívinfarktuson átesett beteget 
órákig utaztatni valamely intervenci-
onális központba. Balogh Csaba Ist-
ván, a kardiológiai osztály vezetője 
kifejtette, évente átlagosan hatszáz 
beteget küldenek tovább Csíkszere-
dából egyetemi központokba sürgős 
intervencionális kardiológiai ellá-
tásra. A főorvos hozzátette, humán 
erőforrás tekintetében készen állnak 
a munkára: egy kardiológusuk már 

elvégezte a beültethető készülékek te-
rén a továbbképzést, két másik orvos 
pedig a szívkoszorúér-beavatkozások 
terén képezi tovább magát, és május-
ban végez. A Mens Sana Alapítvány 
közölte, a kórházi felszerelések az 
alapítvány tulajdonát képezik majd, 
a kórház használatba kapja őket. A 
támogatás értéke a Csíkszeredai Me-
gyei Sürgősségi Kórház tájékoztatása 
szerint egyébként 925 millió forint. 
Mint ismert, a Mens Sana Alapítvány 
a csíkszeredai Szent Kereszt Plébánia 
és a csíkkarcfalvi római katolikus 
plébánia alapítványa. Az alapítvány 
a Székelyföldi Jégkorong Akadé-
mia működtetőjeként vált ismertté. 
Elnöki tisztségét a decemberben 
környezetvédelmi miniszterré ki-
nevezett Tánczos Barna RMDSZ-es 
szenátor tölti be. 

Intervencionális kardiológiai központ létesül
• Magyar állami támogatással rendeznek be interven-
cionális kardiológiai központot Csíkszeredában a Har-
gita megyei sürgősségi kórház keretében.

Sánta Csaba kisplasztikai kiállítása
Sánta Csaba szovátai szobrászművész bronz kisplasztikáival mutatko-
zik be Csíkszeredában, a Megyeháza Galériában. A megnyitón, február 
25-én, csütörtökön 18 órától Szatmári László művészeti író mutatja 
be és méltatja az alkotót. A kiállítás március 11-éig látogatható. Sánta 
Csaba szobrászművész kisplasztikában, a köztéri szobrászatban és a 
bronzöntésben egyaránt komoly elismerést szerzett. Többek között az 
Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület 2020-ban neki ítélte a Szol-
nay Sándor-díjat a kortárs szobrászatban kifejtett kimagasló munkás-
sága, a groteszk irányába nyitó, modern vonalú egyedi formavilágának 
létrehozása elismeréseképpen.

Mezőség mosolya
A Maros Művészegyüttes ma 19 órától Mezőség mosolya című előadá-
sával lép fel Csíkszeredában, a Városi Művelődési Házban. A Mezőség 
mosolya című előadás autentikus folklórműsor, amely magába foglal 
táncszínházi elemeket is, de ezekben is hagyományos néptánctechni-
kák érvényesülnek. Jegyvásárlás munkanapokon a Hargita Együttes 
székhelyén 8 és 16 óra között, illetve az előadás előtt egy órával a 
Városi Művelődési Házban lehetséges, online pedig a bilete.ro oldalon.

• RÖVIDEN 

• Több éve szó van róla, most azonban bizonyossá 
vált: új lelátóval, illetve kiszolgálóhelyiségekkel bővül 
a csíkszeredai labdarúgó-stadion. Ráduly Róbert 
Kálmán projektmenedzser szerint az 1400 férőhelyes 
lelátó munkálatai március elején kezdődnek el, és egy 
év alatt szeretnék befejezni.




