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Már itthon is tudnak edzeni
Felavatták Maros megye első sátortetős műjégpályáját  
• A nemzeti újrakez-
dés évében az egyik 
legfontosabb össze-
kovácsoló erő a sport 
– mondta a Marosvá-
sárhely és Marosszent-
györgy határában 
épült, a megye első sá-
tortetős műjégpályájá-
nak vasárnapi avatóján 
Potápi Árpád János, 
a Miniszterelnökség 
nemzetpolitikáért fele-
lős államtitkára. 

SIMON VIRÁG

A vasárnapi ünnepség gyors-
korcsolya (short track), 
műkorcsolya és jégkorong 

bemutatóedzésekkel kezdődött. 
Marosvásárhelyi és Maros megyei 
hokisok mutatták meg, hogy mi 
mindent tanultak meg az elmúlt 
években, amikor Hargita megyei 
jégpályákon kellett edzenek, mert 
helyben nem volt erre lehetősé-
gük. Mellettük volt a pályán Novák 
Károly Eduárd ifj úsági és sportmi-
niszter, Vass Levente egészségügyi 
államtitkár és Sófalvi Szabolcs, 
Marosszentgyörgy polgármestere 
is. Mind közös szenvedélyüknek, a 
korcsolyázásnak hódoltak.   

A nemzeti újrakezdés évében

A hivatalos megnyitón Potápi Árpád 
János államtitkár köszöntőjében 
arról beszélt, hogy a Székelyföldi 
Jégkorong Akadémia (SZJA) és a 
Mens Sana Alapítvány által, ma-

gyar kormánytámogatással végzett 
építkezés az öt éve elkezdett, a szé-
kelyföldi jégkoronghoz kapcsolódó 
beruházások része. „2016 óta hason-
ló beruházás volt Csíkszeredában, 
Sepsiszentgyörgyön, Gyergyószent-
miklóson. Miért van erre szükség? 
Mert a nemzeti összetartozás éve 
után a nemzeti újrakezdés évében 
a legfontosabb összekovácsoló erő 
a sport, hiszen nem lehet nemzeti 
összetartozásról beszélni sportsze-
retet, közösségformálás nélkül. Az 
ilyen beruházások által több száz, 
több ezer gyermeket tudunk meg-
szólítani, át tudjuk adni a sport sze-
retetét, olyan magyar sportolókat, 
csapatokat tudunk kinevelni, akik a 
Kárpát-medencében, de világszerte 
viszik a magyarok hírnevét. Azért ad 
a magyar kormány ilyen beruházás-
ra pénzt, mert nemzetben, magyar 

egységben gondolkozik. A jégko-
rongban is egy egységes Kárpát-me-
dencei liga áll a rendelkezésünkre, 
Székelyföldön magyarországi csapa-
tokat és játékosokat láthatunk, Bu-
dapesten székelyföldi hokisoknak 
is szurkolhatunk” – mondta Potápi, 
aki átadta Orbán Viktor magyar mi-
niszterelnök üdvözletét, és idézte is-
mert mondatát: „Minden meccs ad-
dig tart, amíg meg nem nyerjük”. Azt 
kívánta a helyi csapatoknak, hogy 
mindig a győzelmet tartsák szem 
előtt. Az eseményen Brendus Réka, a 
Miniszterelnökség Nemzetpolitikai 
Államtitkárságának főosztályveze-
tője is jelen volt. 

Győztes csapat

Tánczos Barna környezetvédelmi 
miniszter, a Mens Sana Alapít-

vány elnöke rövid köszöntőjében 
arról beszélt, hogy örvend, hogy 
a helyi hokisok és szüleik álma 
valóra vált, és sikerült megépíte-
ni a sátortetős jégpályát, és ez a 
hely sok száz gyermeknek biztosít 
majd sportolási, fejlődési lehető-
séget. Péter Ferenc, Maros Megye 
Tanácsának elnöke szerint az ün-
nepségen résztvevők egy győztes 
csapat tagjai, hiszen valamilyen 
módon mindannyian hozzájárul-
tak ahhoz, hogy Marosvásárhely 
határában megépüljön a jégpálya, 
s újra felvirágozzon ez a sportág, 
amelynek régi hagyománya van a 
megyében. Megköszönte a magyar 
kormány, de a Felső Marosmenti 

Leader Egyesület támogatását is, 
hiszen Marosszentgyörgy révén 
ők is támogatták ennek a léte-
sítménynek a létrejöttét. Maros-
szentgyörgy polgármestere, Sófal-
vi Szabolcs szerint nem véletlen, 
hogy a szerelmesek napján adják 
át ezt a létesítményt a téli sportok, 
a korcsolyázás, a hoki szerelmese-
inek. Kiemelte, fontosnak tartja, 
hogy minél több gyerek tanuljon 
meg ezen a pályán korcsolyázni, 
minél többen fektessenek hang-
súlyt a sportolásra, az egészséges 
életmódra. Azt is elmondta, hogy 
a vásárhelyiek és Maros megyeiek 
közkedvelt helyén, a Maros-parton 
hamarosan egy focipálya létesül, 
illetve teniszpályák is lesznek, így 
mindenki találhat kedvére való 
sportolási lehetőséget. 

Novák Károly Eduárd ifj úsági és 
sportminiszter nosztalgiázva emlé-
kezett arra, hogy az ő gyermekko-
rában milyen edzési lehető-
sége volt a korcsolyázóknak, 
hokisoknak, és örvendett, 
hogy a mostani gyermekek-
nek ennél sokkal több ada-
tik. Arról is beszélt, hogy az 
általa vezetett minisztérium 
eredményeket vár el azoktól 
a sportolóktól, csapatoktól, akiket 
támogat. 

Az ünnepség megható része volt, 
amikor egy több éve hokizó testvér-
pár édesanyja, Csata Éva felszólalt, 
arról beszélve, hogy rengetegszer 
kérték az illetékeseket, hogy se-
gítsenek, biztosítsanak edzési le-
hetőséget a hokisoknak. A hosszú 
küzdelem megérte. A hivatalos jég-
pályaavató az Ismerős Arcok együt-
tes Nélküled című dalával zárult, és 
azzal a reménnyel, amit Kui Csaba, 
az SZJA marosvásárhelyi központ-
jának edzője fogalmazott meg: ez a 
pálya a közösségé, itt minden gyer-
meknek lehetősége lesz tanulni, 
fejlődni.

Potápi Árpád János összetartó 
erőnek nevezte a sportot 
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H óolvadáskor látható igazán, 
milyen sok szemét gyűlt fel a 

tél folyamán – hívta fel a fi gyelmet 
Sára József gyergyószentmiklósi 
mezőőr, aki a Visszafolyó felé eső 
területekre vezető utak egy részét 
bejárva összegzett: szétzúzott tévé-
készülék, állatbőrök, pelenka, fl a-
konok, építkezési hulladék, és még 
hosszan lehetne sorolni. A mezőőr 
egyébként több ilyen kupacnak is 

megtalálta az eredetét otthagyott 
számlák, esetenként iskolásfüzetek, 
sőt eredeti keresztlevél alapján, így 
tudni véli, kinek az udvaráról került 
a szemét az út mellé. Volt is rá pél-
da, hogy felszólította az illetőket, 
akik ennek hatására eltakarították 
a szemetüket. „Ennél jóval több 
eredményt is el lehetne érni” – véle-
kedett, hozzátéve, hogy egyedül in-
kább csak megfi gyelő tud lenni, sem 
eszközei, sem hatásköre nincs, hogy 
intézkedjen a kihágások elkövetői 
ellen. A rendőrséghez kell fordulnia, 
ha ilyen eseteket tapasztal.

Visszaállítani a polgárőrséget

A mezőőr legutóbbi terepszemléje a 
Visszafolyó felé történt, de mehetett 
volna bármelyik irányba a város-

ból kivezető mezei utakon, ugyanez 
a látvány fogadná – hangsúlyozta 
Sára, és ugyanezt tapasztalja az 
alpolgármester is. Rendszeresen 
igyekeznek felszámolni ezeket a 

szeméthalmokat, de mindig újra 
megjelennek – mutatott rá Len Emil. 
Sajnos az a tapasztalat, hogy nem 
csak a szekér derekából kerül ki az 
út szélére a szemét, egy helyen pél-
dául rengeteg törött, hibás 
műanyag alkatrészt talál-
tak az út mellett, vélhetően 
egy autószerelő-műhelyből 
származik. Az alpolgár-
mester az ilyen kihágások 
visszaszorítására egyetlen 
megoldást lát: a polgárőr-
ség visszaállítását. Úgy véli, ha ez 
megtörténik és rendszeresek lesznek 
a járőrözések a mezei utak mentén, 
kevesebb lesz a szemét is.

Kibújt a hó alól a szemét – polgárőrséggel talán megoldható a probléma

Sára József gyergyószentmiklósi mezőőr

◂  F O T Ó :  G E R G E L Y  I M R E

• Több szeméthalom található a gyergyószentmiklósi 
mezőgazdasági területekre vezető utak mentén. A prob-
léma nem új keletű, az alpolgármester viszont megosz-
tott lapunkkal egy megoldásjavaslatot.




