
Körvonalazódik a helyi önkor-
mányzat által elképzelt műgye-
pes focipálya Kászonaltízen. Az 
elöljárók tervei szerint a léte-
sítmény részét képezné egy, a 
későbbiekben kiépülő sport-
bázisnak, ami egyrészt a térség 
sport életét lendíthetné fel, más
részt turistacsalogatóként is 
szolgálna.
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Egyéb közhasznú beruházások, 
az ivóvíz- és szennyvízhálózat 
lefektetése, a községi útsza-

kaszok felújítása mellett egy sport-
centrum kiépítésében gondolkodik 
Kászonaltíz önkormányzata. Első 
lépésként egy szabadtéri műgyepes 
pályát építenek a helyi Dr. Lukács 
Mihály Általános Iskola udvarán. A 
több mint 500 ezer lejes beruházás 
kormánypénzből épül, amelyet a 
megyei önkormányzat segítségével 
sikerült a térségbe irányítani. – Az 
október elején elkezdett építkezés 
jó ütemben zajlott, a munkálatok 
azonban jelenleg állnak – számolt 
be lapunknak András Zoltán, 
Kászonaltíz polgármestere. Az ok 
egyszerű: nem kockáztatnák, hogy 
a hideg időben végzett betonozás a 
minőség rovására menjen. Elkészült 
az alapozás nagy része, a pályát kö-
rülvevő kerítés vázelemeit felállítot-
ták, helyükön vannak a villanyosz-
lopok is – ezekre később kerülnek 
fel a világítótestek.

– A tervek szerint a reflektorok 
lehetővé teszik, hogy az esti órákban 
is használható legyen a játéktér – 
mondta el az elöljáró. – A közeljövő 

időjárásának függvényében még az 
idén folytatódhat előbb a betonozás, 
majd a finomabb aszfaltréteg terí-
tése, erre kerül később a műgyep. A 
kerítésre felkerül a védőháló, illetve 
felépül a lelátó – összegezte.

A legfontosabb szempont a pá-
lya helyszínének kijelölésénél egy-
részt az volt, hogy lehessen majd 
minél jobban kihasználni, ezért 
esett a választás az iskolaudvarra. 
Az iskolai tornaórák, sportfoglal-
kozások terén a diákoknak kitűnő 
lehetőséget nyújt a létesítmény, 
ugyanakkor költségtakarékos meg-
oldás is, hiszen nem kell külön öl-
tözőt és mellékhelyiséget építeni, 
mert az iskola vizesblokkját hasz-
nálhatják a sportolók – számolt be 
András. Emellett a község falvainak 
különböző csapatai, a klubok is tud-
nak majd edzeni az új sportpályán. 

– Tőlük kérnénk egy szimbolikus 
összeget bérként, amiből fenntart-
hatnánk és működtetnénk a létesít-
ményt – közölte András.

A kászoni sportbázis további lé-
tesítményeiről megtudtuk, elkészült 
már a terv egy sportcsarnok építésé-
re, a benyújtott pályázat elbírálására 
várnak. 

– Már tudtunk volna vele halad-
ni, de a helyszínt előbb a műemlék 
Balázsi-kúria közelében jelöltük ki, 
emiatt nem adott zöld utat az épít-
kezésnek a műemlékvédelmi ható-
ság – emlékezett a polgármester. Az 
új helyszínnel feltehetően nem lesz 
baj, a kászoni elöljárók elképzelhe-
tőnek tartják, hogy így a későbbiek-
ben komoly sportbázis épülhetne ki, 
sportcsarnokkal, teniszpályákkal, de 
felújítanák a már meglévő nagy fut-
ballpályát is.
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Nagy P. Zoltán: 
Címerem: fény és árnyék 

„A fotóművészt a tökéletes 
szakmai tudás különbözteti 
meg a fotóstól” – vallja Nagy 
P. Zoltán, és ez a hitvallás tük-
röződik ebben az albumban is, 
amely az életművét foglalja ösz-
sze. A fotókat a művész gondo-
latai mellett levelek, sajtókivá-
gások és a művész fotói ihlette 
versek egészítik ki. 

A kiadvány terjedelme 112 
színes oldal, ára 20 lej. Megvásá-
rolható a Hargita Megyei Kultu-
rális Központ székhelyén (Csík-

szereda, Temesvári sugárút 4. sz.). Érdeklődni a 0266–372044-es  
telefonszámon vagy a kultura@ccenter.ro címen lehet.
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Megoldódik  
a bölcsődehiány

Műgyepen rúghatják a bőrt altízen 

Sportbázisra „gyúrnak” 
a Kászonokban

új bölcsőde létesül Csíkszere-
dában: antal attila alpolgár-
mester tegnap délután írta alá 
gyulafehérváron annak a sike-
res uniós pályázatnak a finan-
szírozási szerződését, amely 
eredményeként megújulhat a 
Mihail sadoveanu utca 1. szám 
alatt található épület. 
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Jelenleg üresen áll a Mihail 
Sadoveanu utcában a Csiga-
Biga óvodával szemben lévő 

épület, ahol pár évvel ezelőtt 
még óvoda működött. Ebben 
az ingatlanban képzelt el egy új 
bölcsődét Csíkszereda Polgár-
mesteri Hivatala. A leromlott 
állapotban lévő épület felújítása 
a Regionális Operatív Program 
keretén belül valósul meg, Antal 

Attila alpolgármester tegnap írta 
alá a pályázat finanszírozási szer-
ződését.

 – Három és fél millió lej ér-
tékű projektről van szó, két szá-
zalék a város önrésze – mondta el 
a Hargita Népének Antal, majd 

hozzátette, a közbeszerzési doku-
mentáció összeállítása után vala-
mikor jövő tavasszal kezdődhet-
nek el a munkálatok. 

– A korábbi években sok anyu-
ka panaszkodott, amiért Csík-
szeredában csupán egy bölcsőde 
működik, ahol viszont kétszeres 
a túljelentkezés. 2009-ben egy 
édesanya aláírásgyűjtést is kez-
deményezett egy új intézmény 
létrehozásáért.  A probléma még 
ma is fennáll, Trîmbiţaş Maria, a 
bölcsőde igazgatónője szerint je-
lenleg 74 gyerek jár a két csoport-
jukba, ez szinte duplája a törvény 
által előírt számnak, ideális eset-
ben 44-en lehetnének az intéz-
ményben. 

– Az édesanyák a munka-
helyük megtartása érdekében és 
a nehéz anyagi körülmények mi-
att nagyon korán visszamennek 
dolgozni ezért egyéves apróság 

is van nálunk – mondta az igaz-
gatónő. 

A csíkszeredai családok több-
sége egyébként magánóvodákban 
vagy dada alkalmazásával, illetve a 
nagyszülők segítségével oldja meg 
a gyermekek felügyeletét.

András Zoltán a készülő pálya előtt. Összekapcsolt tervek fotó: hompoth loránd

A Csiga-Biga óvoda épületének közelében nyílhat új bölcsőde fotó: csíki zsolt

hirdeTés

bánkfalvára riasztották tegnap reggel a csíkszeredai Olt Tűzoltóalakulat lánglovagjait: egy fafel-
dolgozó egységnél délelőtt fél tíz körül tűz ütött ki. Két tűzoltóautó indult útnak Csíkszeredából, a hely-
színen pedig sikerült gyorsan felszámolni a tűzfészket. „Amire a tűzoltók ideértek, az üzem alkalmazottjai 
már eloltották a lángokat, de még nagyon füstölt az épület – a tűzoltók akadályozták meg, hogy ismétel-
ten kigyulladjon a kazánház” – számolt be a tűz maradványainak eltüntetésével foglalatoskodó személyek 
egyike a helyszínen. A tűzoltóság által kiadott zárójelentés szerint a mennyezetet tartó, fából készült födém 
15 négyzetmétere égett el, és megsemmisült 2,5 köbméter faanyag. A keletkezett kár nagyjából 2 ezer lej. 
A tüzet feltehetően a kéményből származó szikrák okozták, illetve az, hogy a gyúlékony anyagot túl közel 
tárolták a kéményhez. „Szerencsére idejében észrevették a lángokat, és közbeléphettünk, így a 450 ezer 
lejes épület megmenekült” – közölte Alina Ciobotariu szóvivő.   fotó: tamás attila


