
Látványos tervek. A kivitelezőnek várnia kell 
a módosításokra és a szükséges engedélyekre 

▾  FOTÓK: VERES NÁNDOR

Csíkszék
Csíkszék

2021.  MÁJUS 27.,  CSÜTÖRTÖK2 A K T U Á L I S #munkálatok  #szerkezet  #aszfaltozás

KOVÁCS ATTILA

A Petőfi  Sándor Általános 
Iskola tornatermének épí-
tésére 2020 júliusában írt 

alá szerződést a régi városvezetés a 
megbízást elnyerő bukaresti céggel, 
miután évekig nem volt jelentkező 
a közbeszerzési eljárásokon. Az elő-
készületek során azzal szembesült a 
kivitelező, hogy a munkaterület ne-
hézgépjárművekkel nem megközelít-
hető, mivel a meglévő kapun a Petőfi  
Sándor utca irányából ezek az autók 
nem férnek be. A kapu lebontásához 
viszont tervet kellett készíteni, és eh-
hez műemlékvédelmi engedélyre, a 
kulturális szaktárca jóváhagyására 

volt szükség. Ezt már tavaly ősszel 
kérték, és mint Sógor Enikő alpolgár-
mestertől megtudtuk, egy hónappal 
ezelőtt érkezett meg. További aka-
dályt jelentett, hogy a sportpályák 
közvetlen közelében található egy 
transzformátorállomás, amelynek 
elköltöztetését kilátásba helyezte az 
áramszolgáltató vállalat. Így ennek 
minden villanyvezetékét és kábelét 
át kellett költöztetni a sportpályák 
nyugati feléhez, ahonnan korábban a 
garázsokat elbontatta a polgármeste-
ri hivatal – vázolta a helyzetet az elöl-
járó, aki azt is elmondta, hogy május 
25-étől az építő megkezdhette a mun-
kálatokat az iskola udvarán. Ebben 
az évben a fontosabb területszerkeze-
ti és alapozási munkálatok zajlanak, 
illetve a tornaterem földszinti részé-

nek szerkezete is elkészülhet – rész-
letezte. A kivitelezőnek 28 hónap áll 
rendelkezésére, a feladatot 8,91 millió 
lejért végzi el, ebből a Helyi Fejleszté-
sek Országos Programja (PNDL) 3,69 
millió lejt biztosít. A tornaterem a 
Temesvári sugárút felőli sportpályán 
épül, keleti oldala öt méter mélyen 
kerül a földbe a járdaszinthez viszo-
nyítva. A kétszintes épületben sport-
pálya, öltözők, mosdók, zuhanyzók, 
raktárhelyiségek lesznek, tetején 
pedig 20x33 méteres alapterületű, 
védőhálóval felszerelt sportpálya kap 
helyet.

Probléma a föld alatt

Tavaly augusztusban a Nagy Ist-
ván Művészeti Középiskola torna-

termének építéséhez szükséges 
kivitelezési szerződést is aláírták 
ugyanazzal a bukaresti céggel, 
amely viszont múlt évben nem 
látott munkához, mert közben ki-
derült, hogy tervmódosításra van 
szükség. Mivel az iskolaépületnek 
az egykori Román Nemzeti Bank, 
ma számvevőszék felé néző olda-
lán néhány osztályterem leárnyé-
kolódna a részben üveg homlok-
zatú tornaterem építésével, olyan 
tervmódosításokra törekedtek, 
amelyek a meglévő kivitelezési 
szerződést nem veszélyeztetik. Így 
az épület földszintjén nem készül 
közvécé, és üzletek sem lesznek, 
helyettük tantermeket és tanműhe-
lyeket alakítanak ki – ezt április el-
sején jelentették be a városvezetők 
a helyszínen, jelezve azt is, hogy 
a tervmódosítások véglegesítéséig 
a szerkezetépítés elkezdődhet. Ez 
meg is történt, de az 1989-ben fél-
beszakadt építkezésre emlékeztető 
vasbeton oszlopok és alap bontásá-

nak megkezdésekor kiderült, hogy 
a meglévő épületalap alatt straté-
giai telekommunikációs vezeték 
nyomvonala húzódik. A helyzet 
tisztázása érdekében a hatóságok-
hoz fordultak, viszont még nem 
kaptak választ a jelzett problémá-
ra – ismertette az alpolgármester, 
hozzátéve, hogy a tervmódosítás-
ról folyamatos egyeztetések 
történnek a tervezővel. 
Ennek függvényében idén 
a meglévő oszlopcsonkok 
visszabontása, illetve a 
földszinti épületrész elké-
szítése történhet meg – véli 
Sógor Enikő. A beruházás értéke 
áfástól 8,8 millió lej, ebből a PNDL 
nyújtotta támogatás 2,7 millió lej, 
a többit a város saját költségveté-
séből biztosítja. Az épület össze-
köti az iskolát a Szakszervezetek 
Művelődési Házával, földszintjén 
oktatási felületekkel, az emeleten 
szabványos méretű tornaterem-
mel, öltözőkkel, mosdókkal.

ISZLAI KATALIN

Székely Ernő csíkszentkirályi pol-
gármester szerint a térségben 

egyedülállónak számító beruházás 
végére értek: a község minden utcáját 
leaszfaltozták. Mint felelevenítette, a 
központban lévő utcákat már négy-öt 
évvel ezelőtt leaszfaltozták helyi és 
megyei költségvetésből, majd a He-
lyi Fejlesztések Országos Programja 
(PNDL) által biztosított támogatás-
nak köszönhetően többéves munka 

eredményeként tavaly az összes főbb 
utcára aszfaltburkolat került. Csak a 
zsákutcák maradtak hátra, ezek kor-
szerűsítését valósították meg idén.

Járdaépítésen is dolgoznak

A községvezető elmondása szerint 
saját költségvetésből láttak hozzá 
a napokban az aszfaltozási mun-
kálatokhoz, amelyeknek a végére 
is értek, hiszen az alapozást már 
tavaly elvégezték. Ezáltal összesen 
1,3 kilométernyi zsákutcába is asz-
faltréteg került, ezzel pedig a község 

összes utcájának korszerűsítését 
befejezték, pontosabban egy kivé-
telével. Létezik ugyanis egy olyan 
utca a községben, ahol egyelőre nem 
állnak házak, de mivel ott is építke-
zések kezdődtek el, a jövőben azt is 
járhatóbbá teszik. Emellett a koráb-

ban elkezdett járdaépítést is folytat-
ják, jelenleg a Büdösfürdőre vezető 
megyei út mentén dolgoznak, illetve 
a település európai út menti részén 
is folynak a munkálatok. A Poklond-
falva nevű falurészen, azaz a telepü-
lés Csíkszereda felőli bejáratától a 

Turul-emlékműig lassan befejeződik 
a járdaépítés, és a Kincseszeg nevű 
falurészen folytatódnak a munká-
latok. „A településen kiépítettük a 
víz-, szennyvíz- és gázhálózatokat, 
illetve a közvilágítást is kor-
szerűsítettük, így már nem 
volt szükség az utcák felá-
sására, ezért vált lehetővé 
az összes leaszfaltozása. 
Azért is tartottuk fontos-
nak ezt a beruházást, hogy 
a lakók kényelmét növeljük, hiszen 
nem mindegy, hogy poros úton kell 
közlekedniük vagy aszfaltúton jár-
hatnak” – emelte ki Székely Ernő.

Minden utcát leaszfaltoztak, járdát is építenek Csíkszentkirályon
• A település minden utcáját aszfaltburkolat fedi Csík-
szentkirályon, miután a helyi önkormányzat saját költ-
ségvetéséből a zsákutcák aszfaltozását is elvégezte. 
Emellett több helyszínen járdaépítéssel is dolgoznak.

Akadályok az építkezések útjában
Késik a csíkszeredai iskolai tornatermek építése

• Noha közel egy éve írták alá a kivitelezési szerződéseket, Csíkszeredában a hét 
elejéig sem a Nagy István Művészeti Középiskola, sem a Petőfi Sándor Általános 
Iskola tornatermének építése nem kezdődött még el. Előre nem látott akadályok 
merültek fel, amelyek elhárítása nem egyszerű feladat.

A Petőfi Sándor Általános Iskolánál 
hosszas előkészületekre volt szükség 

Utolsó simítások. A zsákutcákba is 
aszfaltréteg került Csíkszentkirályon 




