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• Jövő nyárra ha-
lasztják a csíksze-
redai Vákár Lajos 
Műjégpálya, a gyors-
korcsolyapálya, a 
sportszálló és a nem 
működő szabadtéri 
jégpálya átadását az 
Ifjúsági és Sportmi-
nisztériumtól a város 
tulajdonába. A sport-
bázis működtetésére 
egy önkormányzati 
tulajdonú céget hoz-
nak létre, ugyanakkor 
korszerűsítésekre is 
nagy szükség van.

KOVÁC S AT T I L A

Még áprilisban jelentették 
be, hogy az Ifj úsági és 
Sportminisztérium kor-

mányhatározattal átadja az emlí-
tett sportlétesítményeket a város-
nak, miután utóbbi ezt ismételten 

kérte, akárcsak az elmúlt évti-
zedben már jó néhányszor. 
A kormányhatározat vi-
szont azóta sem jelent meg 
– először azért kellett ha-
lasztani a műveletet, mert a 
sportbázis részei különböző 
telekkönyvekkel rendelkez-
tek, és ezeket egységesíteni 
kellett. Aztán kiderült az is, 

hogy szükség van egy önkor-
mányzati tulajdonú, közhasznú cég 
létrehozására, amely egyébként 

más, városi sportlétesítményeket 
is működtethet – ezt a sepsiszent-
györgyi önkormányzat példáját 
felhasználva alakítják meg, és vár-
hatóan novemberben dönt róla a 
tanács. Korodi Attila csíkszeredai 
polgármester szerint az is fontos 
szempont, hogy az átadást-átvételt 
nem lenne jó télen, a versenyidény 
közepén megejteni, ezért 2022 jú-
niusára időzítik. „Nem hozhatjuk 
abba a helyzetbe a jégcsarnokot, 
hogy egy átadás-átvételi folyamat 
következtében, ami nagyon sok jo-
gi procedúrával jár, az áram- vagy 
a gázszolgáltató ne tudjon szolgál-

tatni az új működtetőnek, mert új 
szolgáltatói szerződéseket kell köt-
ni” – magyarázta a városvezető.

Korszerűsítésre van szükség

A Vákár Lajos Műjégpálya számára 
az átadás után egy átépítési tervet 
kell készíteni, ha ez megvan, akkor 
a megállapodás szerint az Országos 
Beruházási Társaság (CNI) támoga-
tására pályáznak a megvalósítás 
érdekében – tudtuk meg. Az önkor-
mányzati sportkomplexum része 
lesz majd az a szabadtéri, nem mű-
ködő műjégpálya is, ahová a Nagy-

rét utcai sátortetős Molnár Lajos 
Műjégpálya költözhet. Ez azonban 
még nem biztos, hogy így lesz, Ko-
rodi szerint a Székelyföld Jégkorong 
Akadémiával közösen azt vizsgál-
ják, ez-e a legjobb megoldás, vagy a 
szabadtéri jégpálya ismételt beüze-
melése. Egy másik homályos pont a 
gyorskorcsolyapálya kérdése, amely 
jelenlegi formájában használhatat-
lan, annak ellenére, hogy 2007 és 
2012 között jelentős módosításokon 
esett át. Akkor fagyasztórendszert 
építettek be a futófelület alá, ezt vi-
szont soha nem használták, a mun-
kálatot nem is vették át, a kivitelező 

céget pedig felszámolták. A beton-
burkolat azóta széttöredezett, az 
alatta lévő csőrendszer műszaki ál-
lapota nem ismert. Korodi erről azt 
mondta, hogy amint a város tulajdo-
nába kerül, a sportszakemberekkel 
együtt kell eldönteni, mit kezdjenek 
azzal a felülettel. Ideális esetben 
újra lehet indítani a gyorskorcsolyá-
zást, viszont azt is meg kell nézni, 
hogy a korszerűsítésére rövid és kö-
zéptávon vannak-e pályázati lehető-
ségek – mutatott rá.

Késik a műjégpálya átadása
Vannak még nyitott kérdések a sportlétesítmények hasznosítását illetően

F Ü L ÖP -S Z É K E LY B O T ON D

A tanácsülésen elhangzott, hogy a 
városháza közbeszerzési eljárást 

indított a hóeltakarítás és a 
csúszásgátlás hosszú távú 
biztosítása érdekében, ez-
zel kapcsolatban kellett né-
hány pontosítást eszközölni 
(a szolgáltatóval szembeni 
elvárás, a személyzet struk-

túrája stb.), ezt jóváhagyták 
a képviselők. 2019-ben több mint 

kétszáz mezei út került át a város köz-
vagyonába – összesen 67,4 hektárnyi 
területtel –, így elkezdődhetett a te-
lekkönyvezés. Kiderült, hogy össze-
sen hat út esetében van szükség kü-
lönböző paraméterekkel kapcsolatos 
tisztázásokra. Ezek közül kettő eseté-
ben elvégezték a pontosításokat, amit 
jóvá is hagytak a képviselők. Az is 
kiderült, hogy új utakat tervez létre-
hozni a város a szarkakői legelők és 
a Cekend-tető között. Ehhez azonban 
különböző adminisztratív feladatok 
elvégzése szükséges. Erre is igennel 
szavaztak a tanácsosok.

Leadhatják a pályázatokat

A meghozott döntések alapján az 
önkormányzat a Környezetvédelmi 
Alapnál fog pályázni a Sziget utcai 
orvosi rendelő épületének hőenerge-
tikai fejlesztése érdekében. Egyebek 
mellett újakra szeretnék cserélni az 
ajtókat és az ablakokat, elvégeznék 
a hőszigetelést, javítanák az épület 
megközelíthetőségét, valamint egy 
speciális mellékhelyiséget is kialakí-
tanának a mozgássérültek számára. 
A projekt összesen 1,8 millió lejből 
valósulhat meg, ehhez 1,3 millió lejes 
támogatást kérnek. Hasonló megva-
lósításokért fognak pályázni a Csil-
lagvár Napközi Otthon esetében is, 
szintén a Környezetvédelmi Alapnál. 
Ez esetben a beruházás összértéke 
5,2 millió lej, amihez 4,5 millió lejes 
támogatást kérnek.

Hőenergetikai fejlesztésekért pályáznak 
• A Csillagvár Napközi Otthon és a Sziget utcai orvosi 
rendelő épületének hőenergetikai fejlesztéséért pályáz-
na a székelyudvarhelyi önkormányzat – az ezzel kap-
csolatos döntések meghozatala érdekében kellett soron 
kívüli ülésre hívni a helyi képviselőket.

A Vákár Lajos Műjégpálya csak 

egy része a sportbázisnak

▾  F OT Ó : P I N T I  AT T I L A

Ezúttal nem maradt el a tanácsülés
Szinte teljes létszámmal, (a 17-ből 15 képviselő részvételével) tartottak 

rendkívüli tanácsülést Gyergyószentmiklóson. Ugyanazokat a napirendi 

pontokat tárgyalták és fogadták el, amelyeket hétfőn kellett volna, amikor 

kvórumhiány miatt elmaradt az ülés. Az elmaradt tanácsüléssel kapcso-

latosan mindössze annyi utalás történt, hogy Csergő Tibor polgármester 

elnézést kért az akkori jelenlévőktől a 10 perces késéséért, mondván, 

hogy egy fontos gyűlés megszakítása után ért oda késve. Mint megírtuk, 

november közepén a többségi RMDSZ-frakcióhoz tartozó tíz képviselő kö-

zül csak egy jelent meg, így jelezve, hogy nem értenek egyet a polgármes-

ter hozzáállásával, aki előzőleg nem egyeztetett a frakcióval a fontosabb 

napirendi pontokról. Ezúttal a képviselők jóváhagyták az egykori öntöde 

irodaépületének újrafelosztására vonatkozó kataszteri dokumentációt, 

ami azért szükséges, hogy az ingatlan telekkönyvi helyzetét tisztázhas-

sák. Mint a polgármester elmondta, az új telekkönyvi bejegyzésnek a 

hónap végéig meg kell történnie, hogy a megyei önkormányzattal kötött 

partnerségi szerződés alapján itt inkubátorházat hozhassanak létre és 

ehhez elkezdhessék a tervek készítését. Döntöttek arról is, hogy elindítják 

az eljárást egy, a zöldségpiac melletti telek és a rajta álló lakóház megvá-

sárlására. A polgármester előterjesztése szerint a tulajdonosok felajánlot-

ták ezt a városnak megvételre, és ez hasznos volna, hogy később a piacot 

bővíteni, fejleszteni tudják. (Gergely Imre)

• R ÖV I D E N 




