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• Több mint nyolc 
hónapja, hogy a nagy-
közönség előtt zárva 
tart Csíkszeredában a 
Csíki Csobbanó uszo-
da és a Molnár Lajos 
Műjégpálya. A tavaszi 
teljes leállás után most 
mindkét létesítmény 
újra üzemel, de csak 
sportolókat fogad, a 
járványügyi előírások 
betartásával.

KOVÁCS ATTILA

A koronavírus-járvány miatt 
márciusban bevezetett kor-
látozásokkal a Csíki Csob-

banó uszoda és a sátortetős Molnár 
Lajos Műjégpálya is beszüntette 
tevékenységét, amely azóta is csak 

részlegesen indult újra. Az 
uszoda szeptembertől nyi-
totta meg kapuit, de csak az 
úszás szakággal rendelkező 
sportegyesületek leigazolt 
sportolói számára, akiknek 

a felkészülésükhöz van er-
re szükség – tudtuk meg Lászlófy 
Botondtól. A több városi sportléte-
sítményt, így a Csíki Csobbanót is 
irányító VSK Csíkszereda igazga-

tója elmondta, a tanévkezdéssel a 
kori-úszás program keretében a di-
ákok úszásoktatása is elkezdődött, 
ez azonban csak másfél hétig tar-
tott, amíg az iskolák át nem tértek 
az online oktatásra. A létesítmény 
most a hétvégéket kivéve napon-
ta üzemel, rövidített programmal. 
Mint megtudtuk, mivel év elején 
két hónapot működött rendesen 
az uszoda, így a tervezett bevétel 
felét sem tudta idén megvalósíta-
ni, a költségek pedig a téli hóna-

pokban még nagyobbak. Lászlófy 
szerint viszont a téli időszakra nem 
lehet leengedni a medencéket, a 
működtetésre szükség van, hogy 
ne károsodjon a sok berendezés, a 
légtechnika, a fűtésrendszer, amely 
sokkal nagyobb kárt jelentene, 
mint a megtakarítás.

Szigorú előírások

A sátortetős Molnár Lajos Műjég-
pálya szintén márciusban függesz-

tette fel tevékenységét, utána fel-
olvasztották a jeget. A nyári szünet 
után októberben kezdett üzemelni 
ismét a létesítmény – tudtuk meg 
Burista Csillától. A polgármesteri 
hivatal illetékese elmondta, az ér-
vényben lévő szabályoknak meg-
felelően csak sportolók léphetnek 
jégre, így a Székelyföld Jégkorong 
Akadémia gyerekcsapatai, illetve 
a műkorcsolyázók tartanak edzé-
seket, valamint amatőr jégkorong-
csapatok is használták a pályát. 

Közkorcsolyázás nincs, a sporto-
lókra is a szigorú járványügyi elő-
írások érvényesek, a zuhanyzók 
nem használhatók, a szülők pedig 
csak a bejáratig kísérhetik el a 
gyerekeket. A kori-úszás program 
részeként iskolakezdéskor a kor-
csolyaoktatás is elkezdődött, de az 
online oktatásra való áttérés miatt 
ez is leállt – tudtuk meg.

Korlátozott úszás, korcsolyázás
Csak sportolókat fogad a Csíki Csobbanó és a Molnár Lajos Műjégpálya

A Csíki Csobbanót nem zárják be 
télire, mert több lenne a kár, mint 
a megtakarítás
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GERGELY IMRE

Vannak, akik a szép szóból is 
értenek és az első felszólí-
tásra elhagyják a települést, 

mások azonban agresszívek és 
ellenszegülnek. Ilyenkor rendőrt 
hívnak a polgárőrök – ismertette 

tapasztalatait a szárhe-
gyi polgárőrség vezetője, 
Katona Tibor. Az utóbbi 
hetekben egyre több kére-
gető, házaló jelent meg a 
gyergyószéki helységek-
ben, és most, a járvány 

idején ez kicsit sem elha-
nyagolható. Amellett, hogy meg-
próbálják átverni az embereket, 
kihasználni a hiszékenységüket, 
a vírust is magukkal hozhatják – 
mutatott rá Katona. Az utóbbi he-

tekben Vrancea megyéből érkező 
ócskavas-felvásárlókkal találkoz-
nak gyakran.

Többször figyelmeztettek

A polgárőrség többször fi gyelmez-
tette már az embereket a veszélyre, 
amit azzal vállalnak, ha beengedik 
portájukra az idegeneket. A házalók, 
ha tehetik, nem elégednek meg az 
ócskavason keresett haszonnal, és 
ha lehetőségük van rá, mást is visz-
nek. Egy ilyen esetkor két személy 
érkezett üzletelni: miközben egyikük 
pakolta a megvásárolt fémet, a másik 
feltette a szállítójárműre az új kerék-
párt is az udvarról. A meglopott házi-
ak hívták a polgárőröket, így az elkö-
vetők nem jutottak messzire, a bicikli 
pedig visszakerült a tulajdonosához. 
A polgárőrség felhívásában arra kéri 
az embereket, ne vásároljanak háza-

lóktól, ne üzleteljenek idegenekkel, 
hiszen az ilyenfajta kereskedés a fal-
vak területén nem is engedélyezett. 
Ugyanakkor azt javasolják, hogy ha 
ilyen eseteket látnak, szólítsák fel az 
idegeneket a távozásra, és ha kell, 
hívjanak segítséget, akár egy szom-
szédot, akár a polgárőrséget vagy a 
rendőrséget. 

Nyomatékosítják, hogy minden-
képpen tartsák az idegenektől a meg-
felelő távolságot, hogy elkerülhessék 
a vírusfertőzés lehetőségét, hiszen a 
távolról érkezők akár a betegséget is 
magukkal hozhatják. Katona Tibor 
elmondta, nagyon jó a kapcsolatuk 
az alfalvi polgárőrökkel, így ha há-
zalókat látnak Szárhegyen, erről a 
szomszéd faluban is azonnal tudo-
mást szereznek, felkészülve fogad-
ják, hogy onnan is távozásra késztes-
sék őket. A polgárőrök hivatalosan 
nem intézkedhetnek senkivel szem-
ben semmilyen kihágás esetén, de 

jelenlétük már önmagában sok káro-
kozásnak elejét tudja venni. 

A lakosságon múlik

A többszöri felhívás, fi gyelmeztetés 
valóban hatásos – jelezte Katona –, 
az emberek kezdik megérteni az üze-
net fontosságát, és kezdik megszok-
ni, hogy értesítsék a polgárőröket. 
Vasárnap három ilyen telefonhívást 

kapott, de hétfőn is érkezett ilyen 
jelzés az emberektől. Ha a faluban 
több ember telefonál, akkor ez alap-
ján követni lehet az idegen gyanús 
személyek mozgását is, és könnyebb 
megtalálni őket. 

A lakosság részéről érkezett jel-
zések segítettek abban is, hogy az 
őszi betakarítás idején minimális 
volt a terménylopás a szárhegyi föl-
deken – mutatott rá. 

A járvány sem zavarja a házalókat, legalábbis Gyergyóban
• Legyenek óvatosak, hogy kivel állnak szóba, kit 
engednek be az udvarukba – figyelmeztetik a helyieket 
a gyergyószárhegyi és gyergyóalfalvi polgárőrök. Az 
idegen kéregetők, más megyéből érkező házaló ócska-
vasasok ismét megjelentek.

A polgárőr jelenléte önmagában is meg 
tud akadályozni számos károkozást

▸  KORÁBBI  FELVÉTEL:  HEGYI  ZSUZSÁNNA




