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Idén befejezhetik a 10 éve épülő marosvásárhelyi jégpályát  

Nem jegelik a munkát
Van remény arra, hogy a tíz éve épülő és közel 

kilencven százalékban elkészült marosvásárhe-

lyi jégcsarnokot befejezzék. Jelenleg egy műsza-

ki felmérést végeznek az épületen.

Leghamarabb február végén 
mozdulhat ki a holtpontról 
a marosvásárhelyi fedett 

műjégpálya ügye. A tíz éve épü-
lő és közel kilencven százalék-
ban elkészült jégcsarnoknál je-
lenleg műszaki felmérést végez-
nek, majd az eredmények függ-
vényében döntenek az épület to-
vábbi sorsáról.

Ezelőtt egy hónappal a Ma-
rosvásárhelyre látogató sport-
miniszter még azt nyilatkoz-
ta, hogy a szaktárca készen áll 
elvégezni a csarnok több év-
vel ezelőtt félbehagyott épít-
kezési munkálatait, most vi-
szont Marius Dunca azt rebes-
geti, hogy akár az Országos 
Befektetési Társaság (CNI) is 
magára vállalhatná a műjégpá-
lya befejezését. A lapunk által 
megkeresett Cosmin Pop, a Ma-
ros Sportklub igazgatója remé-
li, hogy vagy így, vagy úgy, de az 
idén mindenképpen valaki el-
végzi a hátramaradt munkála-

tokat. A sportvezető bízik ab-
ban, hogy a marosvásárhelyi jég-
csarnok továbbra is prioritást je-
lent a szaktárca számára. „Ez itt 
egy ékszer. Nem akarok vádolni 
senkit, nem törődöm a hiúságok-
kal, csak be akarom fejezni ezt a 
projektet. Az ifjúsági és sportmi-
nisztérium számára ez nulladik 
prioritás. Kezdjük a jégcsarnok-
kal, majd jöhet a többi befekte-
tés” – mondta december 9-én, a 
Kultúrpalotában szervezett me-
gyei sportgálán Dunca.

Kérdésünkre, hogy miért van 
szükség a félkész sportbázis 
szakvéleményezésére, Cosmin 
Pop kifejtette, hogy hét éve, ami-
óta a Ligetben szünetelnek a 
munkálatok, bizonyos dolgok 
tönkremehettek. Mint mondta, 
amennyiben átadták volna 2010-
ben, akkor is öt év után műsza-
ki ellenőrzésnek vetették vol-
na alá. „Gondolják el, tíz éve ez 
az épület fűtetlen. A hűtőberen-
dezése soha nem volt beindít-

va; a gépezetnek vannak olyan 
alkatrészei, amelyek önmaguk-
ban is tönkremehetnek” – sorol-
ta a lehetséges gondokat a Ma-
ros SK igazgatója. Cosmin Pop 
nyomatékosítani kívánta, hogy 
az utóbbi években már annyian 
ígérték a jégcsarnok befejezését, 
hogy ő csak akkor lesz derűlá-
tó, amikor a létesítmény meg-
nyílik a sportolók és a nagykö-
zönség előtt.

A vásárhelyi jégcsarnok építé-
se eddig 7,5 millió eurót emész-
tett fel a központi költségvetés-
ből, míg a miskolci, jóval korsze-
rűbb létesítmény 4 millióból ké-
szült el. Az elmúlt hét év alatt 
több parlamenti képviselő, pol-
gármester, illetve jelölt, sportmi-
niszter és dúsgazdag üzletem-
ber tett ígéretet az építkezés be-
fejezésére, azonban mindmáig 
nem történt semmi. Amikor egy 
évtizeddel korábban az RMDSZ 
politikusai még csak rebesget-
ni kezdték a csarnok megépí-
tését, mindössze másfél millió 
eurós beruházást emlegettek. 
A városban évek óta mindössze 
az önkormányzat által a téli hó-
napokra felállított nyitott jégpá-
lya működik.

SZUCHER ERVIN

A Facebookon üzent a sikkasz-
tással gyanúsított Mihai Lucan 
kolozsvári urológus ügyét ki-
robbantó Emanuel Ungureanu, 
a Mentsétek meg Romániát Szö-
vetség (USR) parlamenti képvi-
selője Emil Boc kolozsvári pol-
gármesternek, miután az elöljá-
ró kilátásba helyezte, hogy rá-
galmazás miatt bűnvádi feljelen-
tést tesz ellene. Ungureanu – aki 
Bocot Lucan barátjának és luxus-
páciensének nevezi – bejegyzé-
sében hangsúlyozta: őt nem lehet 
megfélemlíteni. „Én csak a köte-
lességemet teszem a Lucan által 
megkárosított betegekkel szem-
ben, és a maffiaellenes ügyészek 
előtt beszélek a szenvedéseikről” 
– fogalmazott az USR-képviselő, 
aki évekkel ezelőtt Mihai Lucan 
kollegája volt a Kolozsvári Uro-
lógiai és Vesetranszplantációs 
Klinikán, és több bűnvádi felje-

lentést is tett az urológus ellen. 
Ungureanu azt ígéri: nem fog le-
állni, és tisztában van azzal, 
hogy Lucan nem egyedül követte 
el a visszaéléseket, hanem több 
„csápja” van, mint rámutat, töb-
bek között Emil Boc. A képviselő 
bejegyzéséhez az urológus ma-
gánklinikája, a Lukmed és a ko-
lozsvári polgármesteri hivatal 
közötti két társulási szerződést 
is csatolt, amelyek szerinte bizo-
nyítják, hogy az önkormányzat 
segítsége nélkül a klinika nem 
jöhetett volna létre. Emil Bocot 
kedden hallgatta ki az ügyészség 
terrorizmus és szervezett bűnö-
zés elleni főosztálya (DIICOT) 
a Lucan-ügyben tanúként. 
A DIICOT székhelyéről való távo-
zásakor a polgármester ismétel-
ten cáfolta, hogy az önkormány-
zat bármilyen szinten is kivétele-
zett volna Lucannal, illetve klini-

kájával. Az ügyészség egyébként 
csütörtökre Alexandru Arşinel 
színészt idézte be ugyancsak 
tanúként, a kihallgatás mint-
egy négy órán keresztül tartott. 
Arşinel az újságíróknak azt nyi-
latkozta: „amennyire emlékei 
engedték”, igyekezett válaszol-
ni az ügyészek kérdéseire. Hoz-
zátette: Mihai Lucannal kapcso-
latos érzései változatlanok, to-
vábbra is hálás az urológusnak 
– írja a News.ro hírügynökség. 
A színésszel kapcsolatban ko-
rábban felmerült, hogy 2013-ban 
különleges bánásmódban volt ré-
sze Lucan klinikáján, hiszen alig 
néhány nappal azután, hogy fel-
került a listára, már el is végez-
ték a veseátültetést. Arşinel az-
zal védekezett, hogy ezt állapota 
súlyossága indokolta.
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Politikusi pengeváltás a Lucan-ügyben

Befagyasztott munkálatok. A jégcsarnok megépítését tíz évvel ezelőtt kezdték el

Vitafórum a magyar–román kapcsolatokról

A magyar–román kapcsolatok 
aktuális kérdéseiről szervez vi-
tafórumot szombaton, a kolozs-
vári Agapé Hotel dísztermében 
(Szentegyház utca 4. szám, első 
emelet) Magyarország kolozs-
vári főkonzulátusa és a Kincses 
Kolozsvár Egyesület. A szerkesz-
tőségünkhöz eljuttatott meg-
hívó szerint a 18 órakor kezdő-
dő rendezvényen Németh Zsolt, 
az Országgyűlés külügyi bizott-
ságának elnöke (képünkön), 
Porcsalmi Bálint, az RMDSZ ügy-
vezető elnöke, valamint Toró T. Tibor, az Erdélyi Magyar Néppárt 
(EMNP) ügyvezető elnöke tart előadást. A moderátori szerepet Mile 
Lajos, Magyarország kolozsvári főkonzulja vállalja.
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