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Leghamarabb február végén mozdulhat ki a holt-

pontról a marosvásárhelyi fedett műjégpálya 

ügye. A tíz éve épülő és közel kilencven százalék-

ban elkészült jégcsarnoknál jelenleg egy műszaki 

felmérést végeznek, majd az eredmények függ-

vényében döntenek az épület további sorsáról.

Ezelőtt egy hónappal a Ma-
rosvásárhelyre látogató 
sportminiszter még azt 

nyilatkozta, hogy a szaktár-
ca készen áll elvégezni a csar-
nok több évvel ezelőtt félbeha-
gyott építkezési munkálatait, 
most viszont Marius Dunca azt 
rebesgeti, hogy akár az Orszá-
gos Befektetési Társaság (CNI) 
is magára vállalhatná a műjég-
pálya befejezését. A lapunk ál-
tal megkeresett Cosmin Pop, a 
Maros Sportklub igazgatója re-
méli, hogy vagy így, vagy úgy, 
de az idén mindenképpen vala-
ki elvégzi a hátramaradt mun-
kálatokat. A sportvezető bízik 
abban, hogy a marosvásárhe-
lyi jégcsarnok továbbra is pri-
oritást jelent a szaktárca szá-
mára. „Ez itt egy ékszer. Nem 
akarok vádolni senkit, nem tö-
rődöm a hiúságokkal, csak be 
akarom fejezni ezt a projektet. 
Az ifjúsági és sportminisztéri-
um számára ez nulladik prio-
ritás. Kezdjük a jégcsarnokkal, 
majd jöhet a többi befektetés” – 
mondta december 9-én, a Kul-
túrpalotában szervezett megyei 
sportgálán Dunca.

Tönkremehettek dolgok

Kérdésünkre, hogy miért van 
szükség a félkész sportbázis 
szakvéleményezésére, Cosmin 

Pop kifejtette, hogy hét éve, 
amióta a Ligetben szünetelnek 
a munkálatok, bizonyos dolgok 
tönkremehettek. Mint mond-
ta, amennyiben átadták volna 
2010-ben, akkor is öt év után 
műszaki ellenőrzésnek vetet-
ték volna alá. „Gondolják el, tíz 
éve ez az épület fűtetlen. A hű-
tőberendezése soha nem volt 
beindítva; a gépezetnek vannak 
olyan alkatrészei, amelyek ma-
gukban is tönkremehetnek” – 
sorolta a lehetséges gondokat 
a Maros SK igazgatója. Cosmin 
Pop nyomatékosítani kívánta, 
hogy az utóbbi években már 
annyian ígérték a jégcsarnok 
befejezését, hogy ő csak akkor 
lesz derűlátó, amikor a létesít-
mény megnyílik a sportolók és 
a nagyközönség előtt.

Ígérgetések hét éven át

Amint megírtuk, a vásárhe-
lyi jégcsarnok építése eddig 7,5 
millió eurót emésztett fel a köz-
ponti költségvetésből, míg a 
miskolci, jóval korszerűbb léte-
sítmény 4 millióból készült el. 
Az elmúlt hét év alatt több par-
lamenti képviselő, polgármes-
ter illetve jelölt, sportminiszter 
és dúsgazdag üzletember tett 
ígéretet az építkezés befejezé-
sére, azonban mindmáig nem 
történt semmi. Amikor egy év-

tizeddel korábban az RMDSZ 
politikusai még csak rebesgetni 
kezdték a csarnok megépítését, 
mindössze másfél millió eurós 
beruházást emlegettek.

A városban évek óta mindösz-
sze egy, az önkormányzat által 
a téli hónapokra felállított nyi-
tott jégpálya működik.  

SZUCHER ERVIN

Műszaki felmérést végeznek az évek óta fűtetlen létesítményben

Jegelik a jégcsarnok befejezését

A sportrajongók hosszú évek óta mindhiába várják a csarnok működőképessé tételét
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Márciusban járható lehet a Szászsebes–Torda autópálya első szakasza
Helyszíni szemlét tartottak a 

héten a szakemberek a Szász-
sebes–Torda közötti autópálya 
készülő szakaszain és súlyos 
kivitelezési gondokat állapítot-
tak meg. Javításokat rendeltek 
el, így leghamarabb március-
ban adhatják át a forgalomnak 
a 12,5 kilométeres részt.

Az Erdély közepén, a Fe-
hér megyei Szászsebes és a 
Kolozs megyei Torda között 
épülő 70 kilométer hosszú A10-
es sztráda fogja összekötni az 
észak-erdélyi (A1-es) és a dél-
erdélyi (A3-as) autópályákat, 
érinti Gyulafehérvárt, Tövist 
és Nagyenyedet is. Ez lesz az a 
„bekötő”, amelyen Marosvásár-
helyről például Nagyszebenbe, 
Dévára, Aradra vagy Szeged-
re el lehet jutni az autópálya 
elhagyása nélkül. A sztráda 
Marosdécse és Nagyenyed kö-
zötti 12,45 kilométeres, a szer-
ződéskötés szempontjából  
3-asnak nevezett szakaszá-
nál a héten ismét ellenőrizték 
a munkálatokat a közúti inf-
rastruktúrát kezelő országos 
társaság (CNAIR) szakembe-
rei, és minőségbeli, biztonsá-
gi hibákat jeleztek. A CNAIR 
szóvivője, Alin Şerbănescu el-
mondta, három csapat tartóz-

kodott a helyszínen: az egyik 
a struktúrát, a másik a közúti 
biztonságot, a harmadik pedig 
az útfelületet vizsgálta meg, 
és arra a következtetésre ju-

tottak, hogy a tavaly novem-
berben észlelt hiányosságok 
közül több továbbra is fennáll. 
Ilyen a bitumentöbblet, vala-
mint érdességi és tapadásbe-

li gondok. „Az építőnek meg 
kell értenie, hogy Romániában 
sem végezhetnek rossz mi-
nőségű munkát, nem kérünk 
egyebet, mint ugyanazt a mi-
nőséget, mint a nyugati orszá-
gokban” – mondta a helyszínen 
Alin Șerbănescu, így márci-
usra halasztották a munká-
latok átvételét az építőtől, a 
Tirrena Scavi SpA – Societa 
Italiana per Condotte D’Acqua 
SpA  társulástól.

A Szászsebes–Torda sztráda 
70 kilométeres hosszát 4 kivi-
telezési szakaszra bontották: 
a Szászsebes és Gyulafehér-
vár közötti 17 kilométeres (épí-
ti az Impresa Pizzarotti & C 
SpA és a Pomponio Construcţii 
Kft. közötti társulás, elkészült 
39,5 százalékban), a Gyula-
fehérvár és Nagyenyed kö-

zötti 24,25 kilométeres (építi 
az Aktor Technical Societe 
Anonyme – Aktor SA – és az 
Euro Construct Trading 98 Kft. 
közötti társulás, elkészült 44 
százalékban), a Nagyenyedtől 
Marosdécséig terjedő 12,45 ki-
lométeres, és a Marosdécsétől 
Tordáig tartó 16,3 kilométeres 
(építi a PORR Construct SRL/
PORR Bau GMBH, elkészült 
94%-ban) részre. A 4-es sza-
kasznál februárban esedékes 
a helyszíni szemle, és a tervek 
szerint a teljes autópályát még 
idén átadják a forgalomnak; er-
re 2016 végén kellett volna sor 
kerüljön. A sztráda összkölt-
ségét 560 millió euróra becsül-
ték, ennek 85 százalékát az 
Európai Unió, 15 százalékát a 
román állam fedezi.

GÁSPÁR BOTOND

Dolgoznak a Vásárhelyhez közeli sztrádaszakaszokon

Átadnák a strand területét 

A Maros SK mielőbb átadná a volt Május 1. strand területét az Or-
szágos Befektetési Társaságnak, mely a tervek szerint olimpi-
ai méretű fedett uszodát készül építeni az eldozerolt medencék, 
öltözők és kazánház helyébe. A terület megtisztítása és átadása 
előfeltétele a beruházás megkezdésének. Cosmin Pop nem tudott 
választ adni arra, hogy a beruházás elvégzését elnyerő cég mikor 
lát neki az építkezésnek.

Finanszírozható a Marosvásárhely–
Aranyosgyéres szakasz
A közlekedési minisztérium tavaly november 30-án jóváhagyta az 
észak-erdélyi (A1-es) sztráda Marosvásárhely és Aranyosgyéres 
közötti, 52 kilométeres szakaszának finanszírozását, amely része 
a 2014–2020-as regionális operatív programnak. A tervek szerint 
a mintegy 395 millió eurós beruházás (1,8 milliárd lej) nagy ré-
szét az európai kohéziós alapokból fedezik. 




