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• Korábban a hiány-
zó pénz, újabban a 
bürokrácia miatt nem 
történt előrelépés a fé-
lig elkészült büdösfür-
dői kezelőközpont és 
mofetta befejezését és 
hasznosítását illetően. 
A Hargita megyei ön-
kormányzat igyekszik 
saját ügykezelésébe 
venni a létesítményt, 
de ez nem egyszerű.

KOVÁCS ATTILA

Tíz évnyi halogatás és hiába-
való próbálkozás után tavaly 
merült fel annak lehetősége, 

hogy a félkész épület befejezésére 
és hasznosítására megoldás szüles-

sen. Ehhez arra lenne szük-
ség, hogy az illetékes csík-
szentimrei önkormányzat 
a megyei tanács és a Csík-
szeredai Megyei Sürgősségi 
Kórház ügykezelésébe adja 

a kezelőközpontnak készült 
ingatlant. Az elmúlt egy év alatt 
viszont ezt nem sikerült megoldani.

Bürokratikus akadályok

„A június 23-ai tanácsülésre elő volt 
terjesztve a határozattervezet a Har-
gita Megye Tanácsa és Csíkszentim-
re tanácsa közti társulás ügyéről, 
hogy tudjuk elindítani a folyamatot. 
De sajnos az új közigazgatási tör-
vénykönyv nagyon rosszul szabá-
lyozza a vagyoni kérdéseket és ezért 
mint előterjesztő vissza kellett von-

jam a prefektusi hivatal újabb, ha-
sonló esetben kifejtett elvitató állás-
pontja miatt” – ismertette a legújabb 
fejleményeket kérdésünkre Borboly 
Csaba. A Hargita Megyei Tanács el-
nöke szerint újra megpróbálják az 
együttműködést, ezúttal nem társu-
lással, hanem a csíkszentimreiek ré-
széről történő átadással, de meg kell 
várni, hogy a törvénykönyv alapján 
emiatt lesz-e kifogása a prefektusi 
hivatalnak. Az elnök azt mondta, 
mindenképp meg akarják oldani 
a helyzetet, mert egy büdösfürdői 

kezelőközpont működtetése a teljes 
Csíki-medence számára előnyöket 
hozhat a gyógyturizmus terén.

Nem sikertörténet

A Regionális Fejlesztési és Turisz-
tikai Minisztérium és a megyei 
tanács által biztosított támogatás 
tette lehetővé egy kezelőközpont-
nak szánt épület felhúzását még 
2009-ben Büdösfürdőn, ehhez 
viszont meg kellett szüntetni a 
legjobbnak tartott és a vendégek 

által sűrűn látogatott mofettát. A 
pénz csak a betonalap és a szer-
kezetkész faépület elkészítésére, 
valamint a nyílászárókra volt elég, 
a belső kialakításra már nem. Az 
ingatlan azóta bezárva áll, állaga 
romlik, mofettázni pedig ott nem 
lehet. 2012-ben adták át Csíkszent-
imrének az épületet, a hátralévő 
munkálatok elvégzésére akkor 
több mint 200 ezer euróra lett vol-
na szükség. A csíkszentimrei ön-
kormányzat ezt nem tudta biztosí-
tani, ezért azzal a szándékkal adta 

át hosszú távú bérleti szerződés 
alapján egy vállalkozónak, hogy 
az véglegesítse és működtesse a 
kezelőközpontot. A szerződést vi-
szont 2016-ban felbontották, mert 
a bérlő nem tudta teljesíteni válla-
lásait. Mivel a további bérbeadás 
nem sikerült, a község a megyei 
önkormányzattal próbál együtt-
működni a hasznosítás érdekében.

A tehetetlenség tizenegy éve
Továbbra is üresen áll a félkész kezelőközpont

A N T A L  E R I K A  

A Székelyföldi Jégkorong Akadé-
mia működésének alapfelté-

tele, hogy a régió minden pontján 
legyenek elérhetők azok az edzés-
feltételek, amelyek az egységes, mi-
nőségi munkát lehetővé teszik. Má-
ra Székelyföld legtöbb pontján már 
hazai jégen készülhetnek a kisho-

kisok. Marosvásárhely volt eddig 
az egyetlen székelyföldi megye-
székhely, ahol a jeges sportok gya-
korlására nem voltak megteremtve 
az infrastrukturális feltételek. A 
helyzet azonban hamarosan itt is 
megváltozik, hiszen elkezdődött a 
sátortetős jégpálya építése. 

A marosvásárhelyi hokis közös-
ségnek sok türelemre és kitartásra 
volt szüksége az utóbbi időszak-
ban, hogy megmaradjon a sportág 

mellett úgy, hogy közben nem állt 
rendelkezésére saját műjégpálya. 
Amióta csatlakoztak az akadémi-
ához, egyértelmű volt, hogy meg 
kell teremteni a megfelelő infra-
struktúrát a fejlődésre. Mostanra 
minden akadály elhárult, és a terep 
előkészítésével meg is kezdődött a 
sátortetős műjégpálya építése. A je-
lenlegi építkezést az SZJA a Maros 
Megyei Tanáccsal és a Marosmenti 
LEADER Egyesülettel partnerség-

ben kezdte meg, a területet pedig, 
amelyen a létesítmény állni fog, a 
marosszentgyörgyi önkormányzat 
bocsátotta rendelkezésükre. 

Óriási lehetőség

Az építtetők arra számítanak, hogy 
az új infrastruktúra a marosvásár-
helyi központ gyors bővülését, a 
gyereklétszám ugrásszerű növeke-
dését fogja eredményezni. Ennek 
következtében néhány éven belül 
kiépülhet egy igazán erős jégko-
rongműhely. „Hamarosan tehát 
azt is elmondhatjuk, hogy Székely-
föld minden térségében jelen va-
gyunk, 8 központban a megfelelő 
infrastruktúrát használva edzenek 
a növendékeink” – fogalmaz köz-
leményében az SZJA. Ugyanakkor 

abban bíznak, hogy a Csíkszéken, 
Gyergyószéken és Háromszéken 
kiváló eredményekkel működő Ko-
risuli program elindításával több 
ezer Maros megyei kisiskolás tanul 
meg korcsolyázni. 

A vásárhelyihez hasonló ballon-
pálya működik már Sepsiszentgyör-
gyön, Csíkszeredában és 
Gyergyószentmiklóson is. 
Mint arról korábban beszá-
moltunk, az épülő jégpá-
lyához tartozó öltözőkon-
ténereket megvásárolták, 
és le is szállították. „Ezeket 
ideig lenesen a Csíkszeredai 
Megyei Sürgősségi Kórház rendelke-
zésére bocsátottuk, hogy lehetősége-
inkhez mérten segíteni tudjuk a ko-
ronavírus elleni munkájukat” – írják 
a közleményben. 

Nemsokára Marosvásárhelynek is lesz jégpályája
• A tervek szerint már ősszel, a szezon elején megnyitja kapuit a marosvásárhelyi 
jégpálya is, amely a Székelyföldi Jégkorong Akadémia jóvoltából, a Maros Megyei Ta-
nács és a Marosmenti LEADER Egyesület támogatásával fog megvalósulni. Várhatóan 
szeptemberre kerül minden a helyére, ekkor szállítják át a jelenleg gyógyszerraktár-
ként hasznosított öltözőket is – áll a Székelyföldi Jégkorong Akadémia közleményé-
ben a jó hír, amelyre már régóta vártak a marosvásárhelyi jeges sportok kedvelői. 

A kihasználatlan, befejezetlen 
épület. Kezelőközpont lenne
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