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A jövő év végére elkészülhet 
az észak-erdélyi autópálya Ko-
lozsvár és Marosvásárhely kö-
zötti része a nagyberuházá-
sok alakulását figyelemmel kí-
sérő Infrastruktúráért Egyesü-
let (Asociaţia Pro Infrastructură) 
szerint, amely légi felvételt ké-
szített az építőtelep egy részé-
ről. A szervezet közleményében 
rámutat: noha látszólag a mun-
kálatok nincsenek előrehaladott 
állapotban, figyelembe kell ven-
ni, hogy a szakaszra csak 2017 
novemberében bocsátották ki az 
építkezési engedélyt, az elmúlt 
hónapokban pedig többé-kevés-
bé téli időjárási körülmények 
között zajlott a tevékenység. Az 
egyébként az autópálya-projek-
tekkel szemben igencsak kriti-
kus egyesület így elégedett a Ko-
lozsvár–Marosvásárhely-sztrá-
da állapotával, és az eddigiek 
alapján valós esélyt látnak arra, 
hogy 2019 végére elkészül a sza-
kasz. Amennyiben ez megvaló-
sul, az észak-erdélyi sztrádán 
megszakítás nélkül lehetne köz-

lekedni a Kolozsvár mellett Ma-
gyarnádas és a Marosvásárhely-
hez közeli Nyárádtő között. 

Az egyesület Gyulafehérvár-
tól északra, a Szászsebes és 
Torda közötti autópálya építő-
telepéről is készített légi felvé-
teleket a napokban, ezzel a be-
ruházással azonban már ko-
rántsem annyira elégedettek. 
Mint rámutatnak: a munkála-

tok jól láthatóan kezdetleges ál-
lapotban vannak, így a kivitele-
ző Impresa Pizzarotti cégnek 
komoly erőfeszítéseket kell ten-
nie annak érdekében, hogy az 
ugyancsak 2019 végi határidő-
re elkészüljön a szakasz. A fel-
vételek alapján a kivitelezőnek 
az egyenlőtlen felületű talajjal, a 
lejtőkkel gyűlt meg a baja. 

K. A.

Már nagyon régóta hú-
zódik a marosvásárhe-
lyi jégkorongozás körül 

kialakult kellemetlen helyzet, 
amelyet mint ismert, a több mint 
egy évtizede elkezdett és azóta 
be nem fejezett jégcsarnok meg-
építése idézett elő. A városban 
2009 óta működő korosztályos 
jégkorongcsapat, a Nagy Ár-
pád vezette HCM fiatal sporto-
lói számára ugyanis a Ligetben 
található jégpályán nem adóttak 
a megfelelő körülmények (a jég 
felülete, de annak hiánya is bo-
nyodalmat okoz) ahhoz, hogy a 
sportágat magas szinten űzzék.

A marosvásárhelyi jégkoron-
gozásért nagy erőkkel küzdő 
Csata Éva megkeresésünkre el-
mondta, ehhez viszonyítva biz-
tató teljesítményt nyújtanak, 
pedig rengeteget, szinte minden 
hétvégén kell utaztatni a gyere-
keket – akik közül éppen ezért 
sok tehetség felhagyott a sport-
ággal – jórészt a Felcsíki mű-
jégpályára, ahol más klubok-
kal közösen külön korcsoport-
okban felkészítő táborokban 
vesznek részt, edzők és külföl-
di szakemberek vezetésével pe-

dig sokat fejlődnek játékukban. 
„Mindez nagy erőfeszítést kö-
vetel a gyerekek és a szülők ré-
széről, de az intenzív felkészü-
lés mindenképpen megéri, hi-
szen ezen központosított tábo-
rokban a csapatépítés mellett a 
gyerekek személyiségfejlődésé-
re is nagy hangsúly helyeződik” 
– közölte Csata Éva, akinek a 
gyerekei is tagjai a marosvásár-
helyi jégkorongcsapatnak.

Megtudtuk, változó a maros-
vásárhelyi csapat létszáma, ép-
pen a fentebb említett okok mi-
att, és jelenleg 25 gyerek (ideá-
lis esetben 8, 10 és 12 éven alu-
li korosztály) tartozik a klubhoz, 
akik azonban több csapatnál, 
mint például Udvarhelynél is 
játszanak. A novembertől áprili-

sig tartó szezon során több baj-
nokságban, az erdélyi és a bu-
karesti ligában is megmérette-
tik magukat, melyekben számos 
csapat, Gyergyószentmiklós, 
Csíkszereda, Székelyudvarhely, 
Felcsík, Sepsiszentgyörgy, Bras-
só, Bukarest, Galac és Brăila 
érdekelt.

A marosvásárhelyi jégkoron-
gozás problémájára a megoldást 
a Székelyföldi Jégkorong Akadé-
mia jelentheti, amely Marosvá-
sárhely közelében idén októbe-
rig létrehozhat egy nagyméretű 
sátortetős műjégpályát, amely a 
jövőben külön központként mű-
ködne, mint amilyent hétvégén 
a magyar kormány támogatásá-
val Sepsiszentgyörgyön adtak 
át. Csata Éva elmondása szerint 

nagyon bízik a jégpálya megva-
lósításában, addig azonban foly-
tatódnak a folyamatos nehézsé-
gek a jégkorongozóik számára. 
Mindazonáltal úgy véli, nem en-
nek a megépítése jelenti a végle-
ges megoldást, utalva ezzel a be-
fejezetlen jégcsarnokra, amely-
nek szomszédságában zajlanak 
az edzéseik, látványa pedig el-
veszi a kedvüket. Végezetül Csa-
ta Éva hangsúlyozta, amikor az 
év második felében megépül a 
sátortetős műjégpálya, a város 
vezetése és a minisztérium szé-
gyellheti magát, hogy a magyar 
kormány és Orbán Viktor kellett 
jégpályát létrehozzon Marosvá-
sárhelyen.

HORVÁTH BÁLINT OTTÓ

Megoldásra várva: kitartanak céljuk és a sportág mellett a marosvásárhelyi hokisok

Erőfeszítéssel a jégkorongért

A marosvásárhelyi csapat is részt vett a sepsiszentgyörgyi műjégpálya megnyitóján

Meglepően jól haladnak a munkálatok

Új szakaszba léphet 

idén a marosvásárhelyi 

jégkorongozás, miután 

a Székelyföldi Jégko-

rong Akadémia felvál-

lalta a városban mos-

toha körülmények kö-

zött működő sportág 

ügyét, és a tervek sze-

rint ősszel beüzemel 

egy nagyméretű sátor-

tetős műjégpályát.

A marosvásárhelyi Gecse ut-
cai Kistemplom kuratóriumá-
nak szervezésében ma este 
7 órától a gyülekezeti házban 
Becsky Borbála pszichológus, 
családterapeuta többek között 
arról tart előadást, hogy mi kell 
ahhoz, hogy jól működjön egy 
párkapcsolat, milyen félelme-
ket kell leküzdenünk, és milyen 
érzések húzódnak meg a sze-
retet mögött; miként élhetünk 
harmonikus családi életet.

Beszéljünk a függőségről cím-
mel Petke Zsolt magyarorszá-
gi addiktológus tart előadást 
csütörtökön este 7 órától a 
marosvásárhelyi Jazz & Blues 
Clubban.

Szimfonikus hangversenyre 
várják a klasszikus zene ked-
velőit csütörtökön este 7 óra-
kor a Kultúrpalota nagyter-
mébe. Vezényel Paul Mann 
angliai karmester, zongorán 
játszik Horia Mihail. A kon-
certre a 17-es számú bérletek 
érvényesek.

Hova menjünk?
Épül a Kolozsvár–Vásárhely-sztráda
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