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• A hónap végéig lég-
kalapáccsal kell dol-
gozniuk az építőknek 
a csíkszeredai stadion 
új lelátójának és klub-
házának építésén, 
emiatt a környéken 
nagyobb lesz a zaj – 
jelentették be tegnap 
a kivitelezők, a lakók 
türelmét és megérté-
sét kérve.

KOVÁCS ATTILA

A csíkszeredai stadion nyu-
gati oldalán épülő új lelá-
tó és klubház építése előtt 

nemcsak a régi lelátót kellett elbon-
tani, hanem a jelentős mennyiségű 

földet is elhordtak, hogy a ne-
héz munkagépek biztonságos 
közlekedéséhez szükséges 
tört kő és kavicságy-alapot 
elkészítsék. A gépek közül a 
legnehezebb az alapozáshoz 

szükséges, 18 méter mély-
re leérő betoncölöpöket elkészítő 
berendezés volt, amely 80 tonnát 
nyom. Ez végezte a fúrást, a beton 

öntését az üregekbe, és a vasalatot 
is elhelyezte. Az elkövetkező idő-
szakban a betoncölöpök végeit kell 
egy méter hosszúságban visszabon-
tani, hogy a vasalatot később csat-

lakoztatni lehessen a szerkezet tar-
tóelemeihez – ismertette a tegnapi 
helyszíni szemlén a kivitelező cég, 
az ING Service Kft . építésvezetője, 
Szilveszter Zsigmond mérnök. Vár-

hatóan 15 munkanap kell ahhoz, 
hogy az összesen 178, több sorban 
elhelyezkedő, földben levő cölöp 

végein lebontsák a betont, és mivel 
ehhez légkalapácsot használnak, 
zajosabb folyamat lesz – emiatt a 
környékbeli lakók elnézését és tü-
relmét kéri az építő. Elhangzott az 
is, hogy szombatonként nem lesz 
munkavégzés. Mivel 14 napot kell 
várni a beton megszilárdulására, 
azt követően terheléses tesztet vé-
geznek, majd a tartógerendák elké-
szítése következik. Mivel ezen a te-
rületen a talaj mocsaras, cölöpözés 
nélkül 7-8 méteres mélységben kel-
lene talajt cserélni ahhoz, hogy biz-
tonságos alapot lehessen készíteni 
az épület számára., ez jóval több 
munkát és nagyobb befektetést igé-
nyelt volna.

Bővülő lehetőségek

Az új épület kivitelezési ideje 24 
hónap, a beruházás értéke 15 millió 
lej, ezt az összeget a Bethlen Gábor 
Alaphoz leadott pályázaton nyerte 
el a Székelyföld Labdarúgó Akadé-
mia. Az új fedett lelátóra, amely 15 
méteres távolságra lesz a legköze-
lebbi tömbháztól, 1400 széket ter-
veztek. Sajtópáholyt, televíziós köz-
vetítő- és kommentátor-állásokat is 
kialakítanak, az új klubházba költö-
zik majd az FK Csíkszereda titkársá-
ga, ott lesz a felnőtt csapat öltözője, 
a vendégöltözők, de edzőterem, el-
sősegélynyújtó pont, doppingszoba 
és szertár is létesül.

Zajosabb lesz az építőtelep
Légkalapáccsal kell dolgozni az új lelátó építéséhez

Elkészültek az alapozáshoz 
szükséges cölöpök, de ezek 
végeit vissza kell bontani
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A turizmus folytonos fejlődése, 
ugyanakkor a népesség gyara-

podása is indokolttá teszi, hogy az 
autóval járható utak kialakítására 

fektessék idén a hangsúlyt 
Székelyvarságon – fejtet-
te ki lapunknak Tamás 
Ernő helyi polgármester. 
Mint mondta, éppen ezért 
azt szeretné, hogy idén 
mintegy 1,5 millió lejt for-
dítsanak a helyi költség-
vetésből a közlekedési inf-

rastruktúra feljavítására, ha 
ezzel az önkormányzati képviselők 
is egyetértenek.

Kiszélesítik az utakat

Tavaly a Forrásköze és a Sólyomkő 
közötti részen szélesítették ki és kö-
vezték le a főbb utat a megfelelő sán-
cok kiépítésével, amire 600 ezer lejt 
költöttek, idén pedig hasonló mun-

kát fognak végezni a már említett 
összegből a Forrásközében, a Tisz-
táson és Tálasbércen – magyarázta 
a tisztségviselő. Erre most készülnek 
a tervek és remélik, hogy a munka 
is meglesz ebben az évben. A cél az, 
hogy az emberek meg tudják autóval 
is közelíteni portáikat, ami jelenleg 
nehézkes a nagyon szűk, egysávos-
nak mondható „szekérutak” miatt. 
A vízelvezetés fontosságát külön 
hangsúlyozta a polgármester, hi-
szen anélkül hamar tönkremegy a 
munkájuk. Ha költségesebb is, de 
azt tervezik, hogy átereszek helyett 
inkább fedett sáncokat építenének 
keresztbe az utakon, hiszen azok 
hatékonyabbak. Persze a közleke-
dési infrastruktúra fejlesztésének 
részeként, máshol is fognak kö-
vezni, ugyanakkor a létfontosságú 
sáncokat is kitakarítják. Készítettek 
ugyanakkor egy tervet, hogy leasz-
faltozhassák az utat a település köz-
pontja és a Sólyomkő között, ami 
nagyjából 10 millió lejes beruházást 
jelent. Ez utóbbi megvalósításáért 
pályázni fognak.

A munka nehézségei

Nem lesz egyszerű feladat az utak 
járható felületének legalább öt 
méteresre történő kiszélesítése, hi-
szen ehhez a gazdák le kell mond-
janak a területeik egy bizonyos ré-
széről. Noha ezt a többség vállalta, 
még mindig vannak olyanok, akik 

teljes egészében ragaszkodnak a 
telkükhöz. A munkát az sem köny-
nyíti, hogy néhol sziklákon vezet-
nek át a már említett „szekérutak.” 
A tervezővel egyeztetve úgy dön-
töttek, hogy az ilyen helyszíneken 
nem törik fel a sziklát, inkább fel-
töltik földdel. Azt remélik, hogy így 
az útnak is stabilabb lesz az alapja.

Halad a vízhálózat kiépítése

Folyamatban van a Nagykút nevű 
részen az ivóvízhálózat kiépítése, 
amelyet egy 3,3 millió lej értékű, az 

Országos Vidékfejlesztési Program 
(PNDR) által nyújtot pályázati tá-
mogatás révén valósítanak meg. Ez 
egyike a Székelyvarságon lévő tizen-
négy rendszernek. A munka hetven 
százalékát már elvégezték – tudtuk 
meg. Tamás Ernő arról is beszámolt, 
hogy egy sikeres – 58 ezer eurós – 
LEADER-pályázatnak köszönhetően 
hamarosan faőrleménnyel működő 
fűtésrendszerre térnek át a polgár-
mesteri hivatalban.

Kiszélesítik a keskeny „szekérutakat” Székelyvarságon
• A szűk, egysávosnak mondható „szekérutak” kiszélesítésére, ezek lekövezésére, 
valamint a sáncok megásására fektetné a hangsúlyt idén Székelyvarság vezetősége – el-
sősorban a Forrásköze, a Tálasbérce és a Tisztás nevű részeken terveznek munkálatokat. 
Pályázni is szeretnének egy nagyobb útszakasz leaszfaltozásáért.

Lényegesen ki kell szélesíteni 
a szűk utcákat a közlekedés 
javítása érdekében
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