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Románia kĳ utott a női
röplabda-Európa-bajnokságra
Sérült csapatkapitánya, a csík-
szeredai nevelésű Adina Salaoru 
nélkül is győzni tudott a román 
női röplabda-válogatott a házi-
gazda Bosznia-Hercegovina ellen 
Lukavacon (3:2), így kijutott az 
augusztusban és szeptemberben 
esedékes, magyar társrendezésű 
Európa-bajnokságra. A tornára a 
négy rendező ország – Magyaror-
szág, Szlovákia, Törökország és 
Lengyelország – válogatottján kívül 
az előző kontinenstorna legjobb 
nyolc együttese – Szerbia, Hollan-
dia, Azerbajdzsán, Olaszország, 
Oroszország, Fehéroroszország, 
Németország és Bulgária – már 
korábban biztosította részvételét. 
Hozzájuk csatlakoztak szerdán a 
hat selejtezőcsoport első és máso-
dik helyezettjei: Belgium, Görögor-
szág, Horvátország, Ukrajna, Fran-
ciaország, Portugália, Finnország, 
Spanyolország, Románia, Svájc, 
Észtország és Szlovénia. Az Eb-t 
– melyen először szerepelhet 24 
csapat – augusztus 23. és szeptem-
ber 8. között rendezik, Budapesten 
kívül Pozsonyban, Ankarában és 
Łódźban. Az Eb-résztvevőket a 
január 23-ai isztambuli sorsolá-
son négy hatcsapatos csoportba 
sorsolják úgy, hogy a házigazdák 
biztosan hazai pályán szerepelnek.
 
Tenisz: razzia bundagyanú miatt 
Spanyolországban
Bundagyanú miatt 15 személyt, 
köztük profi  teniszezőket tartóz-
tatott le a spanyol rendőrség egy 
nagyszabású akció keretében. 
A hatóságok 28, egyelőre meg nem 
nevezett játékos ellen indítottak el-
járást, akik közül az egyik részt vett 
tavaly a US Openen. Azzal gyanú-
sítják őket, hogy együttműködtek 
egy örmény bűnszervezettel, amely 
fogadási csalásokat követett el. 
A vétkesek állítólag 97 mérkőzést 
adtak el future vagy challenger 
besorolású tornákon.

ELHÁRULHATNAK A MAROSVÁSÁRHELYI CSARNOK BEFEJEZÉSÉT GÁTLÓ AKADÁLYOK

Műjégpálya-építés tízéves csúszással

 » Nemcsak az 
élsportolók miatt 
lenne fontos 
a jégcsarnok 
átadása: Ma-
rosvásárhelyen 
évszázados ha-
gyománya van a 
korcsolyázásnak.

 » A szerző-
désbe foglalt 
költségek 500 
százalékos meg-
növekedésétől a 
telek tulajdonjo-
gának az elvita-
tásáig számtalan 
akadály jelent 
meg.

forrásból csak apránként és késéssel 
érkezett pénz, a munkálatok elhú-
zódtak, ráadásul az infl áció miatt az 
árak egyre kerekedtek. A jégcsarnok 
építése mellett lobbizó RMDSZ-po-
litikusok az első kapavágás előtt 
mindössze másfél millió eurós be-
ruházást emlegettek. Aztán kiderült, 
hogy a párthoz közel álló építkezési 
fővállalkozónak, a magyarországi 
KÉSZ Group romániai leányválla-
latának az eddig elköltött 7,5 millió 
euró sem volt elegendő ahhoz, hogy 
befejezze az elkezdett munkálato-
kat. Az építkezéssel 2009 végén leáll-
tak, addig – a 2008-ban még Borbély 
László által vezetett – a fejlesztési 
minisztérium 4 millió euróval, az 
ifj úsági és sporttárca egymillióval, a 
kormány – a saját tartalékalapjából 
– 2,5 millióval járult hozzá a költség-
vetéshez. Eközben Miskolcon 4 mil-
lió euróból „húzták fel” a vásárhely-
inél korszerűbb arénát. A vásárhelyi 
építkezéssel hosszú ideje nem ha-
ladtak – néhány munkás ugyan még 
megjelent a 2012-es helyhatósági 
választási kampány alatt, de mihelyt 
Frunda György polgármesterjelölt és 

a sajtó befejezte a ligeti „munkalá-
togatását”, a lézengő szakik csoma-
goltak, és hazamentek. Az RMDSZ 
politikusa akkor azt ígérte, hogy 
amint megnyeri a választásokat, át-
veszi és befejezi a csarnok építését. 
Hasonlóan nyilatkozott a választá-
sokon diadalmaskodó Dorin Florea 
is, aki az önkormányzat nevében el 
is indította a folyamatot, de a buka-
resti bürokráciában elakadt. Közben 
a városba látogató sportminiszterek 
kivétel nélkül arról beszéltek, hogy – 
a tervezettnél lényegesen magasabb 
költségek ellenére – be szeretnék fe-
jezni az építkezést.

Jogi akadályok is megjelentek
Miután a tárcavezetők komolyab-
ban beleásták magukat a vásárhelyi 
jégcsarnok ügyébe, kényelmesebb-
nek tartották, ha nem ártják bele 
magukat. Kiderült ugyanis, hogy 
egy sor jogi kérdés is tisztázatlan. 
A szerződésbe foglalt költségek 500 
százalékos megnövekedésétől a te-
lek tulajdonjogának az elvitatásáig 
számtalan akadály jelent meg. „Egy 

adott pillanatban arra ébredtünk, 
hogy a csarnok alatti terület tudtunk 
és beleegyezésünk nélkül átvándo-
rolt a város tulajdonába – mutatott 
rá a furcsaságok egyikére Cosmin 
Pop. – Négy évbe tellett, amíg sike-
rült visszaszereznünk, és 2017-ben 
a Maros Sportklub nevére telekel-
tetnünk”. Ilyen körülmények közt a 
minisztérium még ha akarta volna, 
akkor sem tudta volna törvényes ke-
retek közt folytatni az építkezést.

Egyre nagyobb az igény
a jégpályára
Miközben a csarnok épületének ál-
laga napról napra romlik, a város 
gyorskorcsolyázói és jégkorongozói 
a Székelyföldön vagy éppenséggel 
Ausztriában edzenek. Idővel a kis 
hokisok közül számos gyermek úgy 
hagyta félbe kedvenc sportágát, hogy 
életében nem léphetett pályára szü-
lővárosában. Hasonló helyzetben 
vannak a Maros SK élsportolói is: 
külföldön futamokat, bajnokságokat 
nyernek, a válogatott színeiben ver-
senyeznek, de Vásárhelyen még sen-
ki nem látta őket korcsolyázni.

Nemcsak az élsportolók miatt 
lenne fontos a jégcsarnok átadása: 
Marosvásárhelyen évszázados ha-
gyománya van a korcsolyázásnak. 
Valamikor éppen a jelenlegi pálya 
közelében, az Erzsébet ligetben 
csúszkáltak a téli sportok kedve-
lői, de a Maros, illetve a víkendte-
lepi csónakázómedence jegére is 
kimerészkedtek. Az önkormányzat 
az év elején a második szabadtéri 
műjégpályáját is megnyitotta. A Li-
getben lévő, igencsak nagy népsze-
rűségnek örvendő jégfelület után a 
város legnagyobb lakónegyedében, 
a Tudorban is felállított egy pályát. 
A Gyémánt parkba kimondottan a 
kisgyerekeket várják. A felső kor-
határt 12 évre szabták meg, a más-
fél órás turnusok jegyárát pedig 8 
lejben határozták meg. A városban 
nagy igény mutatkozik a csúszkálás 
iránt: egy hónap leforgása alatt a 
nagyobbik pályát több mint 12 ezren 
vették igénybe, közülük nyolcezren 
gyerekek. A csúcsot a január má-
sodikai részvétel jelentette, amikor 
1500-an látogattak ki a Ligetbe.
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Minden esély adott a 2008-ban 
elkezdett és évek óta félkész ál-
lapotban lévő marosvásárhelyi 
jégcsarnok befejezésére – állít-
ja Cosmin Pop, a Maros Sport-
klub igazgatója. Az építkezés 
utolsó szakaszát az Országos 
Beruházási Társaság vállalná 
át. Közben az önkormányzat a 
második szabadtéri műjégpá-
lyát szerelte fel a napokban.

 » SZUCHER ERVIN

É vekig tartó huzavona, több 
füstbe ment ötlet és számos 
be nem váltott ígéret után úgy 

tűnik, idén mégiscsak kimozdul 
a holtpontról a marosvásárhelyi 
jégcsarnok ügye. Központi szinten 
az a döntés született, hogy miután 
sikerül tisztázni a jogi kérdéseket, 
a sportminisztérium által elkez-
dett építkezést az Országos Beru-
házási Társaság (CNI) veszi át, és 
fejezi be. „A jövő héten egy újabb 

találkozónk lesz a sportminiszté-
riumban a jelenlegi tulajdonos, 
azaz a szaktárca, a haszonélvező 
Maros Sportklub és az építkezést 
befejező CNI között. Ha minden jól 
megy, és megszületik a szerződés, 
három-négy, legfeljebb öt hónap 
alatt be lehet fejezni a műjégpá-
lyát” – adott hangot derűlátásá-
nak Cosmin Pop. A minisztérium 
alárendeltségébe tartozó sport-
klub vezetője szerint az utolsó jogi 
akadályokat is sikerült elhárítani, 
és most már csak az országos be-
ruházási társaságon múlik, mikor 
veszi át a félkész létesítményt, 
hogy aztán nekilásson a munkála-
tok befejezésének. Pop úgy tudja, 
a hatóságok befoglalták a maros-
vásárhelyi beruházást az idei költ-
ségvetési tervbe.

Tíz éve épül a sportközpont
A beruházás 2008-ban kezdődött 
el, és a gazdasági válság beállta 
előtt még úgy tűnt, hogy az építő-
nek sikerül egy-két év alatt átadni a 
sportlétesítményt. Mivel a központi 

Megtörhet a jég. Legfeljebb öt hónap alatt be lehetne fejezni a marosvásárhelyi sportlétesítményt

H I R D E T É S

A kolozsvári Diakónia Keresztyén
Alapítvány SZOCIÁLIS MUNKÁSt

alkalmaz.
Feltételek: felsőfokú  szociális munka sza-
kos végzettség, hajtási jogosítvány, jó ma-
gyar- és románnyelv-tudás és íráskészség, 
legalább egy idegen nyelv (angol, német, 
stb.) középfokú ismerete, számítógép-ke-
zelői ismeretek, csapatmunkára és egyedi 
munkára való készség.
Előnyt jelent: szakmai kollégiumhoz való 
tartozás.
Jelentkezni lehet hétköznap 9–15 óra között  
2019. január 25-ig személyesen az alapít-
vány székhelyén (Kolozsvár, Zambilei u. 7. 
sz.), illetve a diakonia.cj.hr@gmail.com 
e-mail-címen. 
Szükséges iratok: önéletrajz (tartalmazzon 
címet és telefonszámot is), végzettséget 
igazoló oklevél, szándéknyilatkozat. A je-
lentkezés után interjúra kerül sor, melyen 
az önéletrajzok alapján kiválasztott szemé-
lyek vesznek részt. Az interjú időpontjáról 
telefonon értesítjük a jelentkezőket. Érdek-
lődni a következő telefonszámokon lehet: 
0264-441971, 0735-805101.

KÜLÖNFÉLE

Eladók német, jó minőségű, bontott fa és műanyag 
termopan ablakok, egy- és kétnyílósok; új bejá-
rati ajtók, teraszajtók többféle méretben, új fa- és 
műanyag ablakok – kedvező áron, Kápolnáson. 
Szállítás megoldható. Árak: 200–2000 lej. www.
szekelyhirdeto.info. Tel.: 0742-630838.




