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Olimpiai uszodát szeretnének a lebontandó marosvásárhelyi Május 1. strand helyére

Homály fedte beruházás

Homály fedi a marosvásár-
helyi Május 1. strand jö-
vőjét, amely kapcsán kö-

zel tíz éve rebesgetik, hogy az 
50 méteres medence helyén kor-
szerű olimpiai uszoda fog épül-
ni. Néhány napja több munkagép 
is nekilátott bontani a 70-es évek 
legelején átadott, hajdanán igen-
csak népszerű és gondozott für-
dő területén. Ezt igazolja a bejá-
rathoz kifüggesztett tábla, és ezt 
mondják a helyszínre kivezényelt 
munkások is. Közülük egyik sem 
tudja pontosan, mikor és mekko-
ra fedett uszoda fog épülni: van, 
aki 25 méteresre tippel, más „leg-
alább ötvenesre”. A tervezést vég-
ző marosvásárhelyi Multinvest 
Kft. tulajdonosa, Gogolák H. Zsolt 
sem hajlandó feloldani a talányt 
– mint mondja, a megrendelő, 
az Országos Beruházási Társa-
ság (CNI) nem hatalmazta fel ar-
ra, hogy a sajtónak nyilatkozzon, 
ugyanakkor úgy érzi, ez nem is 
tenne jót az ügynek. „Különben 
is, amíg nem tudok egy biztos dol-

got, amíg nem látom az első kapa-
vágást, nem szeretnék beszélni 
semmiről” – mondta lapunknak 
a vállalkozó. Gogolák arról sem 
volt hajlandó beszélni, hogy egy-
általán hány méteres és hány pá-
lyás medencét képzeltek az egy-
kori szabadtéri fürdő helyébe.

A Dinamo ikeruszodája

Mindeközben a Multinvest hon-
lapján, a cég referenciamunkái 
között megtalálható a vásárhe-
lyi uszoda látványterve. A Hor-
váth Miklós által 2010-ben vég-
legesített projekt szerint az új 
sportközpont egy tízpályás, 50 x 
25 méteres, olimpiai méretű me-
dencével és egy 25 méter hosszú, 
ötpályás kisebb medencével fog 
rendelkezni. Az épület egyik ol-
dalára nyolcszáz férőhelyes lelá-
tó kerül, míg a szomszédságában 
– szintén a lepusztult strand te-
rületén – parkolót alakítanak ki.

A CNI-től nem sikerült meg-
tudnunk, mikor látnak neki a 

már 2008-ban kormányhatáro-
zatba foglalt létesítmény kivi-
telezéséhez, azt viszont kiderí-
tettük, hogy a marosvásárhelyi 
uszoda nem lesz egyedi – típus-
tervről lévén szó egy ikertestvére 
már elkészült. A kormány első-
nek a belügyminisztérium sport-
klubját, a Dinamót ajándékoz-
ta meg egy szinte azonos sport-
központtal. A közel három évvel 
ezelőtt átadott és a Román Vízi-
labda-szövetség volt elnökéről, 
az öt olimpián részt vevő Anatol 
Grinţescuról elnevezett létesít-
mény 46,3 millió lejbe került.

A gyorskorcsolyapálya marad

Érdeklődésünkre Cosmin Pop, 
a Mureşul Sportklub igazgatója 
megerősítette, hogy valóban egy 
típustervről van szó, a Dinamo 
uszodájának hasonmása kerül 
Marosvásárhelyre. Arra, hogy 
mikorra készül el, ő sem tudott 
válaszolni. „A mi feladatunk a tu-
lajdonunkban lévő strand lebon-
tása és a terület átadása. Számí-
tásaink szerint amennyiben az 
időjárás nem szól közbe, október 
végéig sikerül kisimítanunk a te-
rületet” – mondta el Pop. A sport-
minisztérium kötelékébe tarto-
zó klub igazgatója derűlátó: érte-
sülései szerint a telket ideiglene-
sen átvevő CNI hamarosan neki 
szeretne látni a kilenc évvel ez-

előtt beígért fedett uszoda építé-
sének. Cosmin Pop úgy tudja, az 
első kapavágástól a szalagvágá-
sig nem telhet el több mint két év. 
Ehhez képest a fővárosi Dinamo 
uszodájának felépítéséhez csak-
nem 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 során 
megrongálódna, az építő köteles 
rendbe hozni.

Félbehagyott munkálatok

Marosvásárhelyen a CNI által 
tervezett uszodán kívül félkész 
állapotban van egy másik, szin-
tén olimpiai méretű fedett me-
dence. A Romgaz sportbázisán 
azonban már közel húsz éve le-
állt a munka, és az uszoda a szin-
tén „pirosban” lévő sportcsar-
nokkal, tekepályával és szállo-
dával egyetemben az enyésze-
té kezd lenni. Valamivel előreha-
ladottabb állapotban van a ligeti 
jégcsarnok, de ennek befejezését 
is évek óta halogatják. A szom-
szédságában lévő stadion javítá-
sánál és részleges újjáépítésénél 
is stagnál a munkálat.

SZUCHER ERVIN

Bontják a mintegy tíz éve bezárt és azóta teljesen 

tönkrement marosvásárhelyi Május 1. strand me-

dencéit és melléképületeit. A megüresedett telek-

re tervezett olimpiai méretű, fedett uszoda építése 

legfeljebb 2018-ban kezdődhet el.

Kiesett az Olimpia

Elmaradt a meglepetés Mal-
mőben: a Kolozsvári Olimpia 
női labdarúgócsapata a ha-
zai 1-0-ás veresége után ide-
genben 4-0-ra kapott ki a 
Rosengardtól, és emiatt nem 
jutott tovább a Bajnokok Ligája 
tizenhatoddöntőjéből. A szerda 
esti összecsapáson sporttörté-
nelem is íródott, mivel a svéd 
csapat 32 éves német támadó-
ja, Anja Mittang az első női já-
tékos lett, aki immár összesen 
félszáz gólt szerzett az európai 
kupasorozatokban.

Jelölés Halepnek

Az év legjobb női játékosa cím-
re jelölte Simona Halepet a 
női teniszezők világszerve-
zete (WTA). Az újdonsült vi-
lágelső mellett még Garbine 
Muguruza, Jelena Ostapenko, 
Karolina Pliskova, Jelina 
Szvitolina és Venus Williams 
pályázik az elismerésre, ame-
lyet a szakújságírók október 
16-án záruló szavazása alap-
ján az október 22-29-ei Baj-
nokok Tornáján adnak át. 
A konstancai klasszis az év 
nyolc legeredményesebb női 
teniszezője között újfent pályá-
ra lép majd ezen a szingapúri 
seregszemlén. Az egyéni világ-
bajnoksággal felérő torna me-
zőnye különben csütörtökön 
Caroline Garciával lett teljes, 
aki a sérülés miatt visszalépni 
kényszerült brit Konta Johan-
na helyére érkezett Muguruza, 
Pliskova, Szvitolina, Venus 
Williams, Caroline Wozniacki és 
Ostapenko mellé. A férfiak vi-
adala novemberben lesz Lon-
donban, a csütörtökön kvalifi-
kált Horia Tecău és Jean-Julien 
Rojer páros részvételével.

Folytatódik a 
pontvadászat
A világbajnokság csoportselej-
tezői miatt tartott szünet után 
hétvégén a 14. fordulóval foly-
tatódik a labdarúgó-Liga 1 alap-
szakasza, amelyben a Sepsi-
szentgyörgyi Sepsi OSK vasár-
nap a Giurgiu Astrát fogadja 18 
órától, a listavezető Kolozsvá-
ri CFR pedig a Botoșani-t láttja 
vendégül ugyanaznap 20.45-
től. A többi párosítás, péntek: 
Voluntari–FCSB (20.45); szom-
bat: Medgyes–Viitorul (16.30), 
Iași–Craiova (19.15); hétfő: Te-
mesvári ACS Poli–Chiajna (18), 
Dinamo–Bukaresti Juventus 
(20.45).

Magára maradt az 
U-BT Európában
A Steaua hazai pályán is kika-
pott 73:72-re a Körmend fér-
fi kosárlabdacsapatától, ezért 
szerda este kettős vereséggel 
búcsúzott a FIBA-Európa Ku-
pa második selejtezőkörében. 
A romániai csapatok közül már 
csak a Bajnokok Ligájából át-
került Kolozsvári U-BT maradt 
versenyben a nemzetközi po-
rondon, ahol az E csoportban a 
Szófiai Lukoil Akademic, a Tbi-
liszi Dinamo és az Isztambu-
li BBSK lesz az ellenfele az ok-
tóber 18-án rajtoló szakaszban. 
Hétvégén a hazai élvonal má-
sodik fordulójában a Temesvári 
Timba vendége lesz pénteken 
19.30-tól, míg a Steaua más-
nap Szebenre látogat (17 óra). 
A Maros KK pénteken 18 órakor 
a Craiovát fogadja.

Neaguék oktattak a BL-ben

A Bukaresti CSM női kézi-
labdacsapata a 12 gólig ju-
tó Cristina Neagu vezérleté-
vel 34-23-ra verte szerda es-
te Lengyelországban, az újonc 
Vistal Gdyniát a Bajnokok Li-
gája A csoportjának második 
fordulójában. A többi BL-meccs 
– köztük a Brest–Győr (vasár-
nap, 16 óra) és a Ferencváros–
Larvik (szombat, 19 óra) – hét-
végén lesz. A román bajnok leg-
közelebb október 22-én a dán 
Nyköbinghez utazik az euró-
pai kupasorozatban, de addig 
a hazai élvonalban szombaton 
12 órától (DigiSport, Telekom 
Sport) Brassóban játssza le az 
ötödik forduló rangadóját, majd 
a Craiovát fogadja.

A férfi BL-ben ugyancsak pá-
lyára léptek szerda este, és épp a 
Szeged volt az, amelyik a Valen-
tin Ghioneát foglalkoztató Wisla 
Plock vendégeként 33-27 arányú 
győzelmet ünnepelt az A cso-
port ötödik fordulójában. A B je-
lű nyolcasban listavezető Veszp-
rém vasárnap este a Kielce ven-
dége lesz, míg a D hatosban a 
Dinamo aznap 18 órától a sereg-
hajtó Ademar Leont látja ven-
dégül.

Hétvégén különben több ro-
mániai és magyarországi csapat 
a férfi- és a női mezőny EHF-
kupájának második selejtezőkö-
rében lép majd pályára.

   VÁSÁRHELYI-NYEMEC RÉKA

Ötből öt győzelemmel, az Elnök 
Kupájával és kétezer eurós pénz-
jutalommal tért haza Chişinăuból 
a 2019-es Európa-bajnokság se-
lejtezőire készülő román U15-ös 
vízilabda-válogatott. A nagyvá-
radi Eugen Băjenariu, valamint 
a marosvásárhelyi Gagyi Csa-
ba által edzett csapat Kazahsz-
tán, Fehéroroszország, Ukraj-
na és a házigazda Moldova két 
gárdáját múlta felül. Gagyi sze-
rint a házigazdák voltak a leg-
keményebb ellenfelek, a többiek 
aránylag könnyen verhetőnek bi-
zonyultak. „Januártól már sokkal 
erősebb tornákon fogunk részt 
venni, hisz még rengeteg bepó-
tolnivalónk van” – figyelmezte-
tett Gagyi. A hazai U15-ös váloga-
tott ugyanis kétéves lemaradás-
ban van például a magyarorszá-
gival szemben, nálunk ugyan-
is csak idén nyáron hívták össze 
először a junior II-es és III-as ifi-
ket. A másodedző szerint ameny-
nyiben a rövid távú célkitűzés 
a csapat kijuttatása az Eb-re, a 
közép- és hosszú távú pedig a 
sportág újjáélesztése, akkor az 
U15-ösöknek nem alkalomszerű-
en kellene összerázódniuk, ha-

nem nap mint nap egy olimpiai 
központban kellene edzeniük, és 
a felnőttbajnokságban játszani-
uk. A keretből négyen játszanak 
rendszeresen klubcsapataik-
nál az élvonalbeli bajnokságban, 
a marosvásárhelyi szakember 
szerint pedig meglátszik játéktu-
dásukon, tapasztalatukon. Fájlal-
ja ugyanakkor, hogy a nagyváradi 
Belényesi Dávid, Horea Bărcan, 
Horaţiu Ilisie és Darian Luncan 
kivételével egyetlen erdélyi játé-
kos sem utazhatott Chişinăuba. 
Rámutatott: Temesváron, ami-
óta lebontották a 33 méteres fe-
dett uszodát, megszűnt az addig 
hagyományosnak számító sport-
ág, Nagybányán és Resicabányán 
hiába van olimpiai méretű fe-
dett medence, mert nem sikerült 
meghonosítani a vízilabdát, Arad 
nem rendelkezik utánpótláscsa-
pattal, Brassó és Kolozsvár pe-
dig még nem jutott el a megfelelő 
szintre. Marosvásárhelyen már 
biztatóbbnak tartja a helyzetet, 
és örül, hogy Târgoviştén és Csík-
szeredában is próbálják kihasz-
nálni az új uszodákat.

SZ. E. 

Győzelemre építő utánpótlás

Klasszis mozdulat. Neagu 12 gólt dobott a lengyelek ellen

Budapesten kap ellenfelet Románia

Románia női vízilabda-válogatottja Németország ellen játszik majd 
pótselejtezőt a 2018-as barcelonai Európa-bajnokságon való részvé-
telért, míg a férfiegyüttes a november 4-én esedékes Európai Szu-
perkupa alkalmával tartandó budapesti sorsoláson kap ellenfelet a 
rájátszásban. A kontinentális szövetség e heti közleménye alapján a 
2016-os belgrádi seregszemle sorrendje szerint emelik ki a csapato-
kat, ezért az akkor 10. helyen végzett piros-sárga-kék együttes a cseh 
vagy a svájci alakulattal játszik majd oda-visszavágó alapon a spa-
nyolországi szereplésért. Magyarország a nőknél és a férfiaknál is 
már biztos résztvevőnek számít.
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