
Nem akarnak kártyás beléptető 
rendszert a Jégpálya negyed-
ben lakók a felújítási munkála-
tok részét képező új parkolóba. 
A lakónegyed a napokban el-
nyerheti az újonnan tervezett 
arculatát, már csak az utó-
munkálatok vannak hátra, és 
a munkások kivonulhatnak a 
területről.

Tamás Attila
tamas.attila@hargitanepe.ro

Hamarosan elnyeri terv 
szerinti formáját a felújí-
tás és átépítés alatt álló 

Jégpálya negyed.
– Meglehetősen jól állunk, 

sokan nem gondolták volna, 
hogy ilyen hamar sikerül a végé-

re járni a Jégpálya negyed felújí-
tási és átalakítási munkálatainak 
– számolt be lapunknak Ráduly 
Róbert Kálmán. – A negyedben 
sikerült a kelet-nyugati tengelyen 
leteríteni az alapaszfaltréteget, a 
jó idő függvényében a koptató-
réteg is hamarosan felkerülhet 
rá. Ez már hatalmas haladásnak 
számít – tette hozzá Csíkszereda 
polgármestere. 

Mint ismeretes, környezet-
védelmi engedéllyel, helyenként 
kisebb-nagyobb vitákkal kivág-
ták a fákat, amelyeknek helyére 
más elképzelés szerint létesítenek 
zöldövezetet. Eldőlt az is, hogy 
mégsem lesz a Jégpálya negyedi 
parkolókban kártyás beléptető 
rendszer, ennélfogva sorompó-

kat sem kell ezekre a részekre 
felállítani. 

– A lakók egy része úgy dön-
tött, hogy nem szeretnének zárt 
udvart, sorompóval felszerelt par-
kolót, ahová azonosító kártyával 
lehet majd belépni. Nekünk az 
ott élők akaratát kell figyelembe 
vennünk – adott magyarázatot a 
polgármester. 

Még hátravannak a Mihail 
Sadoveanu utca felőli rész mun-
kálatai, különböző területren-
dezések, emellett pedig a kazán-
ház felőli gyalogos rész és zöld-
övezet helye kell elkészüljön a 
napokban. Az ottani sportpálya 
bekerítése is zajlik a sportegylet 
jóvoltából – tudtuk meg az elöl-
járótól.
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Újabb lakások maradnak fűtés nélkül

HamarosaN befejeződNek a lakóNegyedi felújítási muNkálatok

Nem lesz sorompó 
a Jégpálya negyedben

egyre több iskola kapcsolódik be

Tornaórák a jégpályán

miután a múlt héten 260 csík-
szeredai lakást hagyott fűtés 
nélkül a felhalmozott adós-
ságok miatt a goscom, most 
újabb korlátozásokra kerül sor. 
A szolgáltató kitart álláspontja 
mellett: amíg a tartozók nem 
fizetnek, a fűtőtestek hidegek 
maradnak.

Forró-Erős Gyöngyi
forro-eros.gyongyi@hargitanepe.ro

A Nagyrét negyed 4 bis 
B szám alatti ifjúsági 
(ANL) tömbház húsz 

lakrészében zárta el tegnap a 

fűtést a Goscom, és ugyancsak 
tegnaptól nincs távfűtés a Gyer-
mek sétány 4/B szám alatt lévő 
harminc lakrészben sem. Az ok: 
a lakók tetemes tartozásokat 
halmoztak fel a szolgáltatóval 
szemben.

A fűtéselzárás ma is folyta-
tódik: a Pacsirta negyedi ANL-
tömbházban 11 lakrészben, a 
Nagyrét utca 4 bis A szám alatt 
pedig 2 lakrészben szünteti meg a 
Goscom a szolgáltatást.

– Ahol teljes lépcsőházak-
ban zárjuk el a fűtést, ott a 
felszólítás ellenére sem jelent-

keztek a lakók törleszteni az 
adósságukból, ahol csak lakré-
szekben függesztjük fel a szol-
gáltatást, ott a lakók egy része 
már fizetett, ezért nem érinti az 
intézkedés az egész lépcsőházat 
– nyilatkozta Bíró Hajnalka, a 
Goscom sajtószóvivője. 

A szolgáltató adatai szerint 
azok összadóssága, akik tegnap-
tól, illetve mától fűtés nélkül 
maradtak, 62 ezer lej plusz a ké-
sedelmi kamat, a legrosszabbul 
törlesztő  adós pedig 9 ezer lejt, 
illetve az arra számolt kamatot 
kellene kifizesse a Goscomnak. Fűtés nélkül maradnak az ifjúsági tömbházak lakói. Súlyos hátralékok fotó: csíki zsolt

Aszfaltoztak a Jégpálya negyedben. Hamarosan takarodót fújnak a munkások fotó: csíki zsolt

Gyerekek tanulnak korcsolyázni a csíkszeredai műjégpályán. Népszerű program 

korcsolyaoktatással egészül-
nek ki csíkszeredában a test-
nevelési órák. ráduly róbert 
kálmán polgármester kezde-
ményezésére már a tavalyi 
évben is költségtérítés nél-
kül használhatták a diákok a 
Vákár lajos műjégpályát.

Pál Bíborka
pal.biborka@hargitanepe.ro

Ebben a tanévben is folyta-
tódik az a Csíkszereda pol-
gármestere által elindított 

program, amelynek köszönhetően 
a városban működő oktatási intéz-
mények diákjai korcsolyázni tanul-
hatnak. 

– Tavaly hatalmas sikernek ör-
vendett a kezdeményezés, több száz 
óvodás és iskolás jött a Vákár Lajos 
Műjégpályára. Ezt idén is szeret-
nénk folytatni. Annyiban változott 
a helyzet, hogy az U16-os csapatok 
Csíkszeredában tartják a felkészítő 
edzéseiket, így csökkent a gyerekek 
számára fenntartott szabad idő – 
közölte Ráduly Róbert Kálmán. 

– A hét folyamán állítjuk össze 
az iskolák programját, az általuk 
közölt időpontok összesítésével. 
Reggel fél kilenctől tízig, illetve 
délben tizenkettő és egy óra között 
tudunk szabad jeget biztosítani ne-
kik – részletezte a beosztást Cseke 
Szilárd, a Sportklub aligazgatója.

A Nagy Imre Általános Iskola 
minden hónap első szerdáján, dél-
ben 12 órakor látogat el a jégpályá-
ra, a foglalkozásra a másodikos, har-
madikos és negyedikes gyerekeket 
viszi az iskola. 

A Segítő Mária Katolikus Gim-
náziumban a diákok a tornaórák 
keretében, szaktanár felügyelete 
alatt járnak korcsolyázni. Tamás 
Levente iskolaigazgató szerint 
heti rendszerességgel, hétfőn és 
pénteken keresik fel a Vákár La-
jos Műjégpályát az ötödik, hetedik 
és nyolcadik osztályosok. Az iskola 
vezetősége megállapodást kötött a 
városban működő egyik sportszer-
bolttal,  így azok a tanulók, akiknek 
nincs korcsolyájuk, kedvezményes 
áron kölcsönözhetnek maguknak 
jégre való lábbelit. 

– Nagyon sok szülő megvásá-
rolta gyerekének a korcsolyát, mi-
vel amíg a jégszezon tart, a diákok 
folyamatosan járnak a pályára – je-
gyezte meg az igazgató.

– A gyermek már alig várta, 
hogy mehessen korcsolyázni, ami-
kor az iskolában közölték, hogy le-
hetőség nyílik rá. Délután, amikor 
kiderült, hogy a tavalyi korcsolyáját 
kinőtte, kölcsönkorcsolyáért kellett 
menni a szomszédba, hogy reggel 
a jégpályán lehessen – mesélte a 
sportprogrammal kapcsolatosan 
egy csíkszeredai anyuka.


