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Igénylik  az új létesítményt
Novembertől a sátortetős pálya is működni fog Gyergyószentmiklóson
• Tavaly késő ősszel üze-
melték be a Székelyföldi 
Jégkorong Akadémia által 
térítésmentesen felépített 
mobil jégpályát Gyergyó-
szentmiklóson. Az első év 
a tapasztalatok gyűjtésé-
vel telt, idén már minde-
zek ismeretében üzemelik 
be november 1-től a sátor-
tetős műjégpályát. 

B A R A B Á S  O R S O L Y A

A Székelyföldi Jégkorong Akadémia 
jóvoltából Gyergyószentmiklóson 
is felépült 2018-ban a mobil mű-

jégpálya. A Román Jégkorongszövetség 
engedélye alapján U18-as korosztályt 
bezáróan lehet hivatalos mérkőzéseket 
is rendezni rajta.

„Már van egy szezon mögöttünk, és 
úgy néz ki, hogy szükség is van párhuza-
mosan a két jégpályára. A ballonpályán 

kapott helyet a korisuli program, 
amit folytatni szeretnénk. A 
tárgyalások szerint Alfaluból, 
Csomafalváról, Újfaluból, Re-
metéről, Ditróból érkeznek gyer-
mekek, akik korcsolyázni tanul-
nak, és ezzel nagy vonalakban a 

hétköznap délelőtti órák le lesznek fedve” 
– ismertette Tatár Előd. A gyergyószent-
miklósi Városi Sport Klub menedzsere 
elárulta, hogy a környező települések 
időpontot bérelnek, ezzel is hozzájárulva 
a pálya jelentős fenntartási költségeihez. 
Délután a sportiskola jégkorongedzései 
közül néhánynak lesz itt a helyszíne, mert 
az edzőknek problémát jelent a megfelelő 
órarend kialakítása a nagy műjégpályán. 
Emellett, ahogyan tavaly is, hetente két 

alkalommal a lányok számára tartanak 
műkorcsolya-edzéseket, mert korábban is 
nagy igény mutatkozott erre.

Hidegre várva

„Meg kell várjuk, hogy megfelelően és hu-
zamosabb időre lehűljön az időjárás, mert 
nem kifi zetődő elindítani korábban a bal-
lonpályát. Ezért döntöttünk úgy, hogy no-
vember 1-től üzemeltetjük be, addig a kör-

nyékbeli falvak is meg tudják szervezni a 
korisuli program rendjét” – mondta Tatár 
Előd, aki felhívta a fi gyelmet arra is, hogy 
várják amatőr csapatok, baráti társaságok 
jelentkezését is, hiszen óránként 300 lej 
ellenében bárki bérelhet jégfelületet a mo-
bilpályán. Jó hír azok számára, akik már 
várták, hogy október 13-án, vasárnaptól 
lesz szabad korcsolyázás a nagy műjégpá-
lyán, ezúttal is 18 és 20 óra között várják a 
korcsolyázni vágyókat. 

Tapasztalatból állítják: szükség van 
az új létesítményre

▾  FOTÓ: BARABÁS ORSOLYA

S Z U C H E R  E R V I N

A románság négy 19–20. századi kép-
viselőjével, az Erdély Romániával 

való egyesüléséért küzdő Petru Maiorral, 
Samuil Micuval, Gheorghe Șincaijal és Ion 
Budai Deleanuval „őriztetné” a Borsos Ta-
más erdélyi magyar jegyző és városbíró 
által a 17. század első felében épített ma-
rosvásárhelyi várat Dorin Florea polgár-
mester. Mint azt Az Erdélyi iskola (Școala 
Ardeleană) szoborcsoportja „őrzi” majd a 
marosvásárhelyi várat! című közlemény-
ből megtudhatjuk, a polgármesteri hiva-
tal elindította a városrendezési engedély 

megszerzésének folyamatát a négyek 
szobrának felállításához.

„Az alkotást a Vársétányon állítják fel, 
a bejárat és a játszótér közötti övezetben. 
A fi nanszírozás függvényében 2019 végéig 
elkészülnek a szimbolikus elemek és Pet-
ru Maior alakja. Jelenleg az oszlop bizo-
nyos részei és a négy személy alakja közül 
az egyik egy Kolozs megyei bronzöntödé-
ben található” – olvasható a szerkesztősé-
günknek eljuttatott írásban. A közlemény-
hez a városháza bel- és külkapcsolatokért 
felelős osztálya egy látványtervet is mel-
lékelt, amelyből kiderül, hogy a turista-
parkolónak kialakított kockaköves felület 
egy részére képzelik el a több mint három 
méter magas, terjedelmes műalkotást.

Meglepte az RMDSZ-t

Az ügy pikantériája, hogy 2016-ban a helyi 
önkormányzat tanácsi határozatban való-
ban arról döntött, hogy a két elfogadott em-
lékmű, a magyar politikusok által javasolt 
Bethlen-szobor és a román kollégáik által 
kért Erdélyi iskola képviselőinek szobor-
csoportja a vár környékén kap helyet. Két 
évvel később azonban, 2018. május 30-án a 
képviselő-testület már arról döntött, hogy 
Bethlen Gábornak a főtéren lesz a helye, a 
Monarchia idejében az erdélyi románság 
jogaiért küzdő mozgalom négy képviselő-
jének szoborcsoportját pedig a Győzelem 
téren, Nicolae Bălcescu büsztje helyében 
állítják fel. Dorin Florea lépése meglepte az 
RMDSZ vezetőségét, amely attól tart, hogy 
a tegnapi bejelentés a nacionalista kam-
pány részeként újabb provokáció lehet. 
Megkeresésünkre Kovács Levente, a párt 
Marosvásárhelyért felelős megyei ügyve-
zető elnöke úgy fogalmazott, kényes ügy-
ről van szó, amely odafi gyelést és körülte-
kintést igényel. Mint mondta, a kölcsönös 
tisztelet és békés együttélés jegyében 

természetes módon mindkét műalkotás-
nak helye van a belvárosban, a szobrok 
felállításához azonban szigorúan fi gye-
lembe kell venni a helyi önkormányzat 
legutóbbi döntését. Vass Levente, a helyi 
RMDSZ lemondatott elnöke is meglepődött 
a polgármester bejelentésén. Mint kifejtet-
te, Florea polgármesterként önkényesen, 
újabb tanácsi határozat nélkül 
nem mozdíthatja a szoborcsopor-
tot. „A mi dolgunk a Bethlen-szo-
bor felállítása, azt végezzük úgy, 
ahogy elterveztük” – szögezte le 
a parlamenti képviselő, aki egy 
nappal korábban bejelentette, 
hogy jól haladnak az engedélyek beszer-
zésével, ezért Harmath István alkotása 
remélhetőleg november közepéig a kijelölt 
helyére kerül. Kováccsal és Vassal ellentét-
ben a polgármester személyes tanácsadó-
ja, Claudiu Maior úgy tudja, még nincs le-
szögezve, hol álljon a szoborcsoport. Mint 
lapunknak kifejtette, két-három helyszín is 
szóba került, ám jelenleg nem ez, hanem 
az RMDSZ-szel folytatott költségvetési vi-
ták okozzák a legnagyobb gondot.

Petru Maiorék „őriznék” Borsos Tamás várát?
• A román–magyar viszony mérgezési kísérletét látja az 
RMDSZ Dorin Florea marosvásárhelyi polgármester legújabb 
kezdeményezésében, amely szerint az elöljáró a 2018-ban el-
fogadott önkormányzati határozat semmibevételével nem a vá-
rosközpontban, hanem a vár bejáratához helyezné el az Erdélyi 
iskola négy kiemelkedő személyisége alkotta szoborcsoportot.

HELYI CIKKEK, REJTVÉNYEK AJÁNDÉKBA!
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