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Egyelőre csak bontják a mintegy tíz éve bezárt és 

azóta teljesen tönkrement marosvásárhelyi Május 

1 strand medencéit és mellékhelyiségeit. A meg-

üresedett telekre tervezett olimpiai méretű fedett 

uszoda építése legfeljebb 2018-ban kezdődhet el.

Homály fedi a Május 1 
strand jövőjét: szinte tíz 
éve rebesgetik, hogy az 

50 méteres medence helyén kor-
szerű olimpiai uszoda fog épül-
ni. Néhány napja több munkagép 
is nekilátott a ’70-es évek legele-
jén átadott, hajdanán igencsak 
népszerű és gondozott strand 
területén dolgozni: egyelőre vi-
szont csak bontás zajlik. Ezt iga-
zolja a bejárathoz kifüggesztett 
tábla, ezt mondják a helyszín-
re kivezényelt munkások is. Kö-
zülük egyik sem tudja pontosan, 
mikor és mekkora fedett uszo-
da fog épülni, van, aki 25 méte-
resre tippel, más „legalább öt-
venesre”. A tervezést végző ma-
rosvásárhelyi Multinvest Kft. tu-
lajdonosa, Gogolák H. Zsolt sem 
hajlandó feloldani a talányt, mint 
mondja, a megrendelő, az Orszá-
gos Beruházási Társaság (CNI) 
nem hatalmazta fel arra, hogy 
a sajtónak nyilatkozzon, ugyan-
akkor úgy érzi, ez nem is ten-
ne jót az ügynek. „Különben is, 
amíg nem tudok egy biztos dol-
got, amíg nem látom az első ka-
pavágást, nem szeretnék beszél-
ni semmiről” – kötötte ki lapunk-
nak a vállalkozó. Gogolák ar-
ról sem volt hajlandó beszélni, 
hogy egyáltalán hány méteres 
és hány pályás medencét kép-
zeltek az egykori szabadtéri für-
dő helyébe.

A Dinamo ikeruszodája

Mindeközben a Multinvest 
honlapján, a cég referenciamun-
kái között ott találhatjuk a vá-
sárhelyi uszoda látványtervét. 
A Horváth Miklós által 2010-ben 
véglegesített terv szerint az új 

sportbázis egy tízpályás, 50x25 
méteres olimpiai méretű me-
dencével és egy 25 méter hosz-
szú, ötpályás kisebb bazinnal 
fog rendelkezni. Az épület egyik 
oldalát nyolcszáz férőhelyes le-
látóval látják el. Szomszédságá-
ban, szintén a lepusztult strand 
területére gépkocsiparkolót 
létesítenek.

Az Országos Beruházási Tár-
saságtól nem sikerült megtud-
nunk, mikor látnak neki a már 
2008-ban kormányhatározatba 
foglalt létesítménynek, azt vi-
szont kiderítettük, hogy a ma-
rosvásárhelyi uszoda nem lesz 
egyedi. Típustervről lévén szó 
egy ikertestvére már elkészült. 
A kormány elsőnek a belügymi-
nisztérium sportklubját, a Dina-
mót ajándékozta meg egy szin-
te azonos sportbázissal. A közel 
három évvel ezelőtt átadott és a 
Román Vízilabda-szövetség volt 
elnökéről, az öt olimpián részt 
vevő Anatol Grinţescuról elne-
vezett létesítmény 46,3 millió lej-
be került.

A görkorcsolyapálya marad

Érdeklődésünkre Cosmin 
Pop, a Mureşul Sportklub igaz-
gatója megerősítette, hogy va-
lóban egy típustervről van szó, 
a Dinamo uszodájának hason-
mása kerül Marosvásárhelyre. 
Arra, hogy mikorra készül el, ő 
sem tudott válaszolni. „A mi fel-
adatunk a tulajdonunkban lé-
vő strand elbontása és a terület 
átadása. Számításaink szerint, 
amennyiben az időjárás nem 
szól közbe, október végéig sike-
rül kisimítanunk a területet” – 
mondta el Pop. Az igazgató azon-

ban derűlátó: értesülései szerint 
a telket ideiglenesen átvevő CNI 
hamarosan neki szeretne látni 
a kilenc évvel ezelőtt beígért fe-
dett uszoda építésének. Cosmin 
Pop úgy tudja, az első kapavá-
gástól a szalagvágásig nem tel-
het el több mint két év. Ehhez ké-
pest a fővárosi Dinamo uszodá-
jának felépítéséhez csaknem hat 
esztendőre volt szükség.

Kérdésünkre, hogy mi lesz a 
strand területén lévő gyorskor-
csolyapálya sorsa, a Mureşul ve-
zetője kifejtette, hogy a tervek 
szerint az megmaradna. A be-
ruházótól ígéretet kaptak, hogy 
amennyiben a munkálatok so-
rán megrongálódna, az építő kö-
teles rendbe hozni. A sportmi-
nisztérium kötelékébe tartozó 
klub arról is gondoskodott, hogy 
amennyiben az önkormányzat 

a továbbiakban is ragaszko-
dik a Maroson átívelő híd meg-
építéséhez, a Mureşul lemond-
hat egy bizonyos földcsíkról a 
régi strand területéből. Mint is-
mert, a városháza eredetileg a 
Kárpátok sétányán lévő garzon-
blokk és a strand közötti, arány-
lag szűk részre képzelt el egy 

hidat, a tömbházlakók azonban 
nemtetszésüket fejezték ki az 
esztelen tervvel kapcsolatosan. 
Amennyiben a sportklub hajlan-
dó átengedni egy bizonyos sávot 
az egykori Május 1 strand terüle-
téből, a híd nem az erkélyek mel-
lett ívelne át.

SZUCHER ERVIN

Régóta készülnek építkezni, de egyelőre csak bontanak az egykori Május 1 strand területén

Homály a tervezett uszoda körül

A Dinamo uszodájának hasonmása kerülne Marosvásárhelyre

Drága a tűzifa: sokan átszereltetik fás kazánjukat, s ezután földgázzal fűtenek
Az elmúlt két évben látványo-

san megnövekedett a tűzifa és a 
szintén fűtésre használt pellet 
ára, s egyre többen döntenek 
úgy, hogy a fatüzelésű kazánja-
ikat átszereltetik, s ezután föld-
gázzal melegítik ki lakásaikat. 
Ha van erre lehetőségük. Egye-
sek tudni vélik, hogy a fakivá-
gások megszigorítása miatt tör-
ténik mindez, de ennek ellent-
mond az erdészeti hivatal keres-
kedelmi igazgatója, aki szerint a 
tűzifa ára tavalyhoz képest csu-
pán 5-6 százalékkal nőtt, és az 
árkülönbség a szállítási költsé-
gek emelkedése miatt van. Bár-
mi is az igazság, tény, hogy idén 
több pénzt kell fizetni az otthon 
melegéért.

Az erdészeti hivatal adatai 
szerint Maros megyében egy té-
len 135 ezer köbméter fára van 
szükség, a lakások és középü-
letek kimelegítésére. A hivatal 
idén, akárcsak az előző évek-
ben, 100 000 köbméter fát ter-
melt ki erre a célra és ehhez 

hozzáadódik a polgármesteri hi-
vatalok által a saját erdőkből ki-
vágott, valamint a magánerdé-
szetek által erre a célra biztosí-
tott tüzelő.

Florin Petra, az Erdészeti Hi-
vatal kereskedelmi igazgató-
ja szerint nem beszélhetünk tű-
zifa hiányról, mert a községi és 
magánerdészetek is legalább 50 
ezer köbméternyi fát kitermel-
nek erre a célra, így az embe-
reknek van honnan beszerez-
niük azt. A Vásárhelyi Hírlap-
nak az igazgató elmondta, hogy 
jelenleg a hivatal a fenyőfa űr-
méterét 120 lejbe, a többi fa űr-
méterét 150 lejbe adja. „Az el-
múlt évekhez képest nem be-
szélhetünk jelentős áremelke-
désről, legtöbb 5-6 százalék-
kal drágább a tűzifa. A gond a 
szállítási költségekkel van. Hi-
szen az általunk kitermelt fa, s 
a magánerdészetek esetében is, 
Maros megye felső részén van, 
Ratosnyán és könyékén. Innen 
ha le kell szállítani Vásárhely-

re, vagy Marosludasra, akkor az 
elég sokba kerül, s ezt a vásár-
ló kell megfizesse. Erre megye-
szinten a megoldást a raktárak 
kialakítása jelentené, ennek ér-
dekében már konkrét lépések is 
történtek. Már tárgyaltunk a pol-
gármesteri hivatalok képviselő-
ivel, hogy  raktárakat alakítsa-
nak ki, s mi feltöltjük azokat. Ha 
nagyobb mennyiségre szerződ-
jük le a szállítást, akkor előnyö-
sebb árat tudunk alkudni, s a la-
kosok is olcsóbban tudják meg-
venni” – mondta az igazgató.

Több éves szünet után idén 
a polgármesteri hivataloknak 
is lehetőségük van a saját er-
dejükből kitermelt fát kedvez-
ményesen vagy piaci áron elad-
ni a lakosoknak. Ez úgy műkö-
dik, hogy hivatalok még a nyáron 
meghirdették a favásárlási lehe-
tőséget, az érdeklődők felirat-
koztak, most kifizetik és meg-
kapják az igényelt mennyiséget. 
Hivatalonként változik a fa el-
lenértéke, általában helyi taná-

csi határozattal határozták meg, 
hogy mennyiért adják el. Az álta-
lunk megkérdezett hivatalokban 
90–120 lej közötti áron adták a fa 
űrméterét.

Marosvécs községben például 
200 családnak biztosítanak így 
a községi erdőkből tűzifát télire. 
Mint Ördög Ferenc polgármes-
tertől megtudtuk több kérés is 
volt, de nem tudtak mindenkinek 
fát eladni. Akik most kimarad-
tak, felkerülnek a pótlistára, s ha 
idén nem, jövőre mindenképp ők 
kapnak elsőként tűzifát. A köz-
ségvezetőtől azt is megtudtuk, 
hogy a földgáz nélküli telepü-
lésen a szabad piacról 180–190 
lejért lehet a tűzifa űrméterét 
vásárolni.

A internetes és újságos ap-
róhirdetésekben a gyertyánfát 
180 lejért szállítják Vásárhelyre 
Székelyföldről, de vannak olyan 
szászrégeni árusok is, akik 220 
lejt kérnek egy űrméter száraz 
bükkfáért. Tavaly 120–130 lejért 
lehetett ugyanilyent és ugyan-

ennyit beszerezni. Hasonlóképp 
megemelkedett a száraz fűrész-
porból készült pellet ára, míg ta-
valy kilóját 50 baniért lehetett 
vásárolni, idén a legolcsóbb ki-
logrammja Maros megyében 90 
bani.

A fa és pellet árának emel-
kedése miatt többen átszerelte-
tik fás kazánjukat, s földgázzal 
akarnak ezután melegíteni. Az 
egyik Nyárádmenti községben 
élő K. István érdeklődésünkre 
elmondta, hogy két évvel ezelőtt 
80 lejért, tavaly 130 lejért, idén 
már 180 lejért lehet egy űrméter 
gyertyán-, bükk- vagy tölgyfát 
vásárolni. A lakásuk kifűtésére 
télen havonta elfogy 4-5 méter fa, 
s ennek áráért már földgázzal is 
ki tudják melegíteni az otthonu-
kat. A földgázzal való fűtés pedig 
sokkal kényelmesebb, mint éjjel-
nappal  a kazánt telepakolni fá-
val. „Sokan áttérnek most a föld-
gázra, átszereltetik kazánjukat” 
– mondta.

SIMON VIRÁG

A félbehagyott sportbázisok városa

Marosvásárhely a politikai ígéretek, ám ugyanakkor a félbeha-
gyott sportbázisok városának számít. Az Országos Beruházási 
Társaság uszodáján kívül a településen félkész állapotban létezik 
egy másik, szintén olimpiai méretű fedett medence. A Romgaz-
sportbázisán azonban szinte húsz éve leállt a munka, és az uszo-
da a szintén pirosban lévő sportcsarnokkal, tekepályával és szál-
lodával egyetemben az enyészet áldozata kezd lenni. Valamivel 
előrehaladottabb állapotban van a ligeti jégcsarnok, de ennek be-
fejezését is évek óta halogatják. A szomszédságában lévő stadion 
javításánál és részleges újjáépítésénél is stagnál a munkálat.
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