
A medencében térdig érő koszos 
víz volt, befagyva
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Mindössze lufi volt az örömhír
Még várni kell a víkendtelepi medence sátortetejének visszaállítására
• „A Víkendtelepen 
megkezdtük a sátor-
tetős uszoda helyre-
állítását” – újságolta 
el az örömhírt Soós 
Zoltán marosvásárhe-
lyi polgármester ez-
előtt három hónappal 
egy újságírói kérdésre 
válaszolva. Negyed 
év elteltével utána-
néztünk, miért nem 
sikerült befejezni a 
mindössze pár napos 
munkát. Meglehe-
tősen érdekes hely-
zettel szembesültünk.

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

A rra hivatkozva, hogy már 
rég lejárt az úgynevezett 
ballon szavatossági ideje, 

ami számos kockázatot rejt az alatta 
úszók számára, a sátortető lebontá-
sát még Dorin Florea polgármester 
kezdeményezte 2020 májusában. 
Pár hónapos kiesés után a sportolók 
viszonylag könnyen átvészelték a 
nyarat, az őszi hőmérsékletek azon-
ban kitessékelték őket az immár 
szabadtérivé vált medencéből. A 
közfelháborodást kiváltó, tanácsi 
határozatot mellőző döntésük miatt 
az RMDSZ végig támadta Floreát, 
majd a kampányban Soós Zoltán 
polgármesterjelölt kijelentette, 
hogy visszaszerelteti a tetőt.

Egyet mond Soós, mást Borsos

Három hónap elteltével telefonon ke-
restük Borsos Csabát, a polgármester 
kommunikációs tanácsadóját, akitől 
a november 22-én állítólag már zajló 
építkezés stádiumáról érdeklődtünk. 
A városháza sajtósa egészen mást 
mondott, mint a polgármester: a sá-
tortető visszaállítása el sem kezdő-
dött, hisz a szakszerűtlen elbontás, 
majd nem megfelelő tárolás miatt az 
megrongálódott. Javításáról és felál-
lításáról viszont csak a költségvetés 
elfogadása után lehet szó.

A helyszínen próbáltuk felmér-
ni a sportlétesítmény helyzetét. A 
medencében térdig érő koszos víz 
volt, befagyva. A jégtáblák mono-
tóniáját néhány bedobált piskótakő 
törte meg. A medence fölötti tetőt 
a felhős égbolt képezte. Körülötte 
egyetlen sátorszeget sem találtunk. 
Volt viszont egy román nyelvű fel-

irat, amely arra hívja fel a fi gyel-
met, hogy a medencék használata 
tilos. Kedd délelőtti ottjártunkkor 
ezt mindenki tiszteletben tartotta.

Vergődnek, mint hal a parton

A követelményekhez képest fele-
annyi időt tölthetnek az úszók a 
medencében, mint amennyire egy 
jó felkészüléshez szükség volna. 
„A hatóságok decemberre ígérték a 
víkendtelepi olimpiai medence új-
rafedését, ehhez képest február vé-
gén mi még mindig a két kis uszodá-
ban kínlódunk. A heti nyolc edzést 
meg tudjuk tartani, de a két-két óra 
helyett mindössze hatvan percet 
maradhatunk a vízben. Ez olyan, 
mintha csak négyszer edzenénk he-
tente, ami édeskevés” – panaszolta 
el lapunknak Szeghalmi Andrea, az 
Iskolás Sportklub (ISK) katedrafő-
nöke. Az edző tanítványain, bár 

mindent megtesznek a jó felkészü-
lés érdekében, jócskán érződik a 
kimaradás. Szerinte ez leginkább a 
márciusban kezdődő versenyidény 
elrajtolásával fog visszaütni.

Az úszóknál is nehezebb hely-
zetben vannak a vízilabdázók, akik 
hetente mindössze két alkalommal 
szállhatnak medencébe. Akkor is 
kénytelenek nélkülözni a labdát, 
mert az önkormányzati tulajdonban 
lévő Birău Mircea Uszodában annak 
átadásakor, 1984-ben valaki kitalál-
ta, hogy adogatni és kapura lőni tilos. 
Az elmúlt közel négy évtized alatt 
többször is ígéret született arra, hogy 
a „külvilág” megóvása érdekében 
körbehálózzák a 25 méteres meden-
cét, de erre mindmáig nem került sor. 
„Hetente kétszer úszunk, azon túl a 
taktikát a tábla előtt, rajzok alapján 
gyakoroljuk. Magyarán: vergődünk 
a parton. Elképzelhető, mekkora 
hátrányt jelent az ellenfelekkel szem-

ben” – írta le az áldatlan állapotokat 
Cristian Ispir, a Városi Sportklub 
(CSM) edzője.

Nem csak felkészülési hiányos-
ságokat, szervezési gondokat is 
okoz a jelenlegi helyzet. Abban a tu-
datban, hogy a sátortető visszakerül 
a víkendtelepi medence fölé, 
a Román Vízilabda-szövet-
ség két tornát is Marosvá-
sárhelyen rendezett volna 
meg a tavasz folyamán. A 
márciusit a föderáció kény-
telen volt más városba köl-
töztetni, az áprilisira várja az 
önkormányzat megoldását, vagy 
esetleg az átadás előtt álló, kor-
mánypénzekből épülő uszoda áta-
dását és beüzemeltetését.

ANTAL ERIKA

Nem csupán a Nyárád, Kükül-
lő és Görgény mentét, de a 

Hargita és Kovászna megyei erdő-
tulajdonosokat is érinti az, hogy 
amennyiben nem saját nevükre van 
telekeltetve az erdő, az erdészeti 
hivatal nem hagyja jóvá az évi faki-
termelési tervet, így nincs mivel fű-
teniük, illetve meg kell vásárolniuk 
a tűzifát. Ahogy Kiss Tibor István 
görgényszentimrei alpolgármester 
a Székelyhonnak elmondta, „meg-
fagyhatnak a kályhájuk mellett, 
mert a saját erdejükből a saját fá-

jukat nem vághatják ki”. Ha mégis 
megtennék, súlyos bírságot kellene 
fi zetniük, de akár még a fát szállító 
járművet is elkobozná a hatóság tő-
lük, amennyiben rajtakapná őket a 
törvénytelen fakivágáson.

A Nyárádmente Kistérségi Társu-
lás elnöke, Dászkel László érdeklő-
désünkre arról számolt be, hogy a 
közelmúltban összeült tizenhárom 
közigazgatási egység elöljárója és 
arról tanácskozott, miképpen le-
hetne ezt a kérdést megoldani úgy, 
hogy a tulajdonosok hozzájuthassa-
nak a fájukhoz. Egy javaslatot fogal-
maztak meg, amit eljuttattak Csá-
szár Károly szenátorhoz, Tánczos 
Barna környezetvédelmi, erdőgaz-

dálkodási és vízügyi miniszterhez, 
arra kérve őket, módosítsák az erdé-
szeti törvényt úgy, hogy a tulajdon-
jog igazolására elégséges legyen az 
illetékes polgármesteri hivatal által 
kiállított igazolás is, amely megje-
löli az illető erdőparcella azonosító 
adatait is.

Tisztázatlan tulajdonjog

Balogh István, Csíkfalva polgár-
mestere a Székelyhonnak elmondta, 
egész Székelyföldön gondot jelent 
az, hogy annak ellenére, hogy a 
tulajdonosok adót fi zetnek az er-
deik után, mégsem termelhetik ki 
azokból a fát, mivel az erdészeti hi-

vatal nem köt szerződést velük. Az 
ok, hogy a tulajdonjogi viszonyok 
legtöbb esetben tisztázatlanok, az 
eredeti tulajdonos elhunyt, az örö-
kösök pedig csak hagyatéki eljárás 
útján telekeltethetik saját nevükre 
az erdőparcellát. A hagyatéki eljárás 
azonban olyan költséges, hogy nem 
éri meg, ha kis területről van szó. A 
legtöbb tulajdonosnak pedig csak 
alig néhány tízáras területe van.

Nem új keletű ez a probléma – 
válaszolta megkeresésünkre Csá-
szár Károly szenátor, aki éppen 
szerda délutánra tervezett egy 
megbeszélést a környezetvédelmi 
miniszterrel a témában. „Azt javas-
lom, hogy a minisztérium hozzon 
létre egy munkacsoportot, amely 
találjon megoldást erre a kérdésre” 
– mondta a Székelyhonnak a szená-
tor, hozzátéve, hogy szerinte ha szö-
vetkeznének a gazdák, akkor egye-

sületként kérhetnék az erdészeti 
hivataltól a jóváhagyást, és akkor 
ki-ki a birtoka nagysága szerint 
vághatna fát saját erdejéből.

Nyárádmagyaróson már folya-
matban van az erdőtulajdonos 
gazdák egyesületének megalaku-
lása. Ahogy Kacsó Lajos polgár-
mester érdeklődésünkre 
beszámolt róla, már csak 
a törvényszéki határoza-
tot várják. „Több erdészeti 
hivatallal is egyeztettünk 
korábban, és csak így van 
lehetőség arra, hogy a tu-
lajdonosok kitermeljék a 
törvényes keretek által megszabott 
famennyiséget” – fogalmazott az 
elöljáró, aki bízik abban, hogy a te-
lekeltetés költségei is módosulnak 
majd, hogy egy-egy örökölt birtok-
nak az átíratása ne kerüljön olyan 
nagy összegbe.

Saját erdejükből nem vághatják ki a saját fájukat
• Nem tudnak saját erdeikből saját használatra fát kitermelni, mivel a jogviszo-
nyok tisztázása hiányában az erdészeti hivatal nem engedélyezi azt. Ezen szeret-
nének törvénymódosítással változtatni a Nyárád menti erdőbirtokosok.




