
#úszásoktatás  #kánikula  #felújítás  

M
ár

ia
-ú

t

Udvarhelyszék

Cs
ík

sz
ék

 2021.  JÚLIUS 16–18.,  PÉNTEK–VASÁRNAP2 A K T U Á L I S

• Év végéig elkészül 
a Csíkszentdomoko-
son épülő tanuszoda, 
amely a község és a 
környező települések 
diákjai számára biz-
tosítja majd az úszás-
oktatás lehetőségét, 
de mindenki előtt 
nyitva áll majd. Most 
üzleti terv készül a 
működ tetés érdeké-
ben, mivel a fenntar-
tást a községnek kell 
biztosítania.

KOVÁCS ATTILA

Az elmúlt hónapokban el-
készült a tanuszoda épü-
letének betonszerkezete és 

falazása, jelenleg a tetőgerendák 
felszerelését végzi a kivite-

lezéssel megbízott cég a 
vasútállomástól a község 
központja felé vezető út 
mentén lévő egykori ipari 
telephelyen. Karda Róbert 
polgármester szerint az 

ütemtervnek megfelelően ha-
lad a munka, így minden feltétel 
adott ahhoz, hogy év végére el-
készüljön a beruházás. Ezzel pár-
huzamosan a helyi önkormányzat 

elkezdte a közművesítéshez szük-
séges szakhatósági engedélyek 
beszerzését, így arra készülnek, 
hogy a villany-, víz-, csatorna- és 
gázhálózathoz történő csatlakoz-

tatás is meglesz az év végéig. Ez 
és a terület biztosítása a község 
feladata a beruházásból, amelyet 
az Országos Beruházási Társaság 
(CNI) végez.

Számítanak a vendégekre

Mint Karda Róbert ismertette, most 
készül az uszoda működtetéséhez 
szükséges üzleti terv, melynek 

alapján a fenntartási költségek is 
pontosabban körvonalazódnak. 
Kérdésünkre azt mondta, egyelő-
re úgy látják, az üzemeltetéshez 
az első időszakban is 4–5 személy 
szükséges a különböző feladatok 
ellátására. A beruházás indoklá-
saként az úszás oktatást jelölték 
meg, ez nemcsak a község, hanem 
több környékbeli település tanulói 
számára biztosítaná ezt a lehető-
séget. Ugyanakkor szeretnék meg-
nyitni a kapukat bárki számára, 
aki úszni szeretne, mivel a fenn-
tartási költségek biztosításához 
minden bevételre szükség van. A 
vendégek számára a jegyek mel-
lett bérletvásárlási lehetőséget, 
családi kedvezményeket is szeret-
nének biztosítani már a megnyitás 
után. A későbbiekben pályázati 
forrásokból igyekeznek majd meg-
oldani egy napelemes rendszer 
felszerelését is, hogy ezzel is csök-
kentsék az áramfogyasztás költsé-
geit – vázolta a községvezető.

Típusterv alapján készül

A tanuszoda a gyergyószentmik-
lósihoz hasonlóan íves fa tetőszer-
kezettel készül, típusterv alapján, 
ilyen létesítményből már többet épí-
tettek országszerte. Egy 12,5 méter 
széles és 25 méter hosszú medence 
kap helyet benne, 5 úszósávval, 
amelyek szélessége 2,5 méter. A me-
dence legkisebb mélysége 1,2, leg-
nagyobb pedig 1,8 méter, az épület-
ben öltözők, mosdók, zuhanyzók is 
lesznek, valamint elsősegélyszobát 
alakítanak ki. A beruházás költsége 
áfa nélkül 8,5 millió lej.

Tető kerül a tanuszodára
Üzleti terv készül a csíkszentdomokosi létesítmény számára 

K U D E L Á S Z  N Ó B E L

E lsősorban a városközpont kör-
nyéki forgalmas útszakaszokat 

locsolják, valamint a terelőúton jár 
az öntözőkocsi – nyilatkozta lapunk-
nak Zörgő Noémi, a városháza szó-
vivője. Az útvonal naponta változik 
annak függvényében, hogy milyen 
időpontokban és hol van leginkább 
szükség a hűsítő vízpermetre. Emel-
lett igyekeznek fi gyelembe venni 
egy-egy útszakasz pillanatnyi autós 
forgalmát is, hiszen a lassan mozgó 
tartálykocsi torlódást okozhat – kö-
zölte a szóvivő. Hozzátette, nem a 
Küküllőből szivattyúzott vízzel lo-
csolnak, mivel az közegészségügyi 
szempontból nem megengedett, a 

tartályt tűzcsapokról vezetékes víz-
zel töltik fel.

Párakapuk érkeztek

A napokban érkezett meg az önkor-
mányzat által vásárolt négy párakapu, 

ezeket reményeik szerint jövő hét fo-
lyamán fel tudják szerelni, tájékozta-
tott a szóvivő. Hozzátette, a 
gyalogosok számára hűsítő 
pontként működnek majd, 
de csak olyan helyre szerel-
hetők fel, ahol biztosítani 
tudják a berendezések ál-
landó víz- és áramellátását. 
A tervek szerint a városi 
parkban, a Bethlen-negyedi 
parkban, a Kossuth Lajos utcában és a 
Márton Áron téren lesz egy-egy pára-
kapu – mondta Zörgő Noémi.

A megfelelő időjárást kihasznál-
va kezdték el a Szentegyházán 

épülő Mária-út közel két kilométeres 
szakaszának leaszfaltozását, 

illetve az útpadkák kiala-
kítását. Sándor Lajos alpol-
gármestertől megtudtuk, 
hogy a munka miatt szaka-
szos útlezárásra kell számí-
tani a Sportolók utca vége 

és a Csere-tető közötti részen. 
Persze van terelőút, amelyen közle-
kedhetnek a gazdák mezőgazdasági 
gépeikkel. Az aszfaltozási munkála-

tok nagyjából jövő hét végéig fognak 
tartani. Az összesen 8,3 kilométer 
hosszú út felújításáért korábban egy-
millió euróért pályázott sikeresen a 
helyi önkormányzat a Vidéki Beru-
házások Ügynökségénél (AFIR). Az 
út jó részére csak szélesítést és köve-
zést terveztek be, de Szentegyháza 
közelében aszfaltot is leterítenek. A 
cél az, hogy a forgalmas 13A jelzésű 
országút helyett itt közlekedjenek a 
gazdák mezőgazdasági gépeikkel.

Fülöp-Székely Botond

Párakapuk kihelyezését tervezik Aszfaltozás útlezárással
• Napok óta tart a kánikula Székelyudvarhelyen, ezért 
napi rendszerességgel locsolják a város fontosabb 
útvonalait. Emellett a helyi önkormányzat négy helyszí-
nen tervez párakapukat kihelyezni a gyalogosok hőér-
zetének enyhítésére.

Naponta többször végigpermetezi a város forgalmasabb utcáit a locsolóautó

▴  F O T Ó :  E R D É L Y  B Á L I N T  E L Ő D

Az országút helyett itt közlekedhetnek a mezőgazdasági gépek

▴  FORRÁS: SZENTEGYHÁZA POLGÁRMESTERI  HIVATALA

A tetőgerendák is a helyükre kerülnek, 
év végére be szeretnék fejezni a munkát 
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