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„A Víkendtelepen megkezdtük 
a sátortetős uszoda helyreállítá-
sát” – újságolta el az örömhírt 
Soós Zoltán, Marosvásárhely 
polgármestere három hónappal 
ezelőtt a helyi lap riporterének. 
Utánanéztünk, miért nem sike-
rült befejezni ennyi idő elteltével 
a mindössze pár napos munkát, 
és meglehetősen érdekes hely-
zettel szembesültünk.

 » SZUCHER ERVIN

A rra hivatkozva, hogy már rég le-
járt az olimpiai medencét borí-
tó sátor szavatossági ideje, ami 

számos kockázatot rejt az alatta úszók 
számára, ennek lebontását még Dorin 
Florea, Marosvásárhely előző polgár-
mestere kezdeményezte tavaly május-
ban. Pár hónapos kiesés után a spor-
tolók viszonylag könnyen átvészelték 
a nyarat, az őszi lehűlés azonban ki-
tessékelte őket az immár szabadtérivé 
vált medencéből. A közfelháborodást 
kiváltó, a helyi önkormányzat dön-
tését mellőző elhatározás miatt az 
RMDSZ sokat támadta Floreát, majd a 
kampányban Soós Zoltán polgármes-
terjelölt kijelentette, visszaszerelteti az 
úgynevezett ballont. „Nagyon fontos, 
hogy a Víkendtelepen megkezdtük 
a sátortetős uszoda helyreállítását” 
– nyilatkozta a szeptemberben meg-
választott elöljáró a Népújság című 
megyei lapnak november 22-én. A 
helyszínen azonban sem sátortetőt, 
sem munkásokat nem találtunk.

Egyet mond Soós, mást Borsos
Három hónap elteltével Borsos 
Csabánál, a polgármester kommu-

nikációs tanácsadójától érdeklőd-
tünk az állítólag már zajló épít-
kezés stádiumáról. Elmondta, a 
sátortető visszaállítása el sem kez-
dődött, hisz a szakszerűtlen elbon-
tás, majd a nem megfelelő tárolás 
miatt megrongálódott. Javításáról 
és felállításáról viszont csak a költ-
ségvetés elfogadása után lehet szó. 
Ezután a helyszínen próbáltuk fel-
mérni a sportlétesítmény állapotát. 
A medencében térdig érő, koszos 
befagyott víz fogadott, a jégtáblák 
monotóniáját néhány bedobált 
piskótakő törte meg. A medence 
fölötti tetőt a felhős égbolt képezte. 
Körülötte egyetlen sátorszeget sem 
találtunk, van viszont egy román 
nyelvű felirat, amely arra hívja fel 
a fi gyelmet, hogy a medencék hasz-
nálata tilos.

Az úszók a követelményekhez ké-
pest fele annyi időt tölthetnek a me-
dencében, mint amennyire egy jó 
felkészüléshez szükség volna. „A ha-
tóságok decemberre ígérték a víkend-
telepi olimpiai medence újrafedését, 
ehhez képest február végén mi még 
mindig a két kis uszodában kínló-
dunk. A heti nyolc edzést meg tudjuk 
tartani, de a két-két óra helyett mind-
össze 60 percet maradhatunk a víz-
ben. Ez olyan, mintha csak négyszer 
edzenénk hetente, ami édeskevés” – 
panaszolta el lapunknak Szeghalmi 
Andrea, az Iskolás Sportklub (ISK) 
katedrafőnöke. Bár mindent megtesz-
nek a jó felkészülés érdekében, tanít-
ványain jócskán érződik a kimaradás. 
Szerinte ez leginkább a márciusban 
kezdődő versenyidény elrajtolásakor 
fog visszaütni.

MAROSVÁSÁRHELY: ÚSZNI VÁGYÓK, SPORTOLÓK LÁTJÁK KÁRÁT, HOGY KÉSIK A VÍKENDTELEPI MEDENCE BALLONJÁNAK HELYREÁLLÍTÁSA 

Lufi  volt a sátortető újjáépítésének elkezdése

Partra vetve. Felirat is jelzi, hogy jelenleg tilos a medencék használata a Víkendtelepen
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Vergődnek, mint hal a parton
Az úszóknál is nehezebb helyzet-
ben vannak a vízilabdázók, akik 
hetente mindössze két alkalommal 
szállhatnak medencébe. Akkor is 
kénytelenek nélkülözni a labdát, 
mert az önkormányzati tulajdon-
ban lévő Birău Mircea Uszodában 
még annak átadásakor, 1984-ben 
kitalálta valaki, hogy adogatni és 
kapura lőni tilos. Az elmúlt közel 
négy évtized alatt többször is ígé-
ret született arra, hogy a „külvi-
lág” megóvása érdekében körbe-
hálózzák a 25 méteres medencét, 
de erre mindmáig nem került sor. 
„Hetente kétszer úszunk, azon 
túl a taktikát a tábla előtt rajzok 
alapján gyakoroljuk. Magyarán: 
vergődünk a parton. Elképzelhe-
tő, mekkora hátrányt jelent ez az 
ellenfelekkel szemben” – írta le az 
áldatlan állapotokat Cristian Ispir, 
a Városi Sportklub (CSM) edzője. 
Az önkormányzati fennhatóság 
alatt álló klubnak három csapata 
vesz részt a különböző országos 
bajnokságokban: fi úknál az U15-
ös kategóriába iratkoztak be a vá-
sárhelyiek, lányoknál az U17-esbe 
és U19-esbe.

Nem csak felkészülési hiányos-
ságokat, szervezési gondokat is 
okoz az illetékesek komolytalan-
sága. Abban a tudatban, hogy a 
sátortető visszakerül a víkend-
telepi medence fölé, a Román 
Vízilabda-szövetség két tornát is 
Marosvásárhelyen szervezett vol-
na a tavasz folyamán. A márciusit 
kénytelenek voltak más városba 
költöztetni, az áprilisira várják az 
önkormányzat megoldását, vagy 
esetleg az átadás előtt álló, kor-
mánypénzekből épülő uszoda át-
adását és beüzemelését.
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 » BÁLINT ESZTER

H ivatalos védettséget kapott a nagy-
váradi Sonnenfeld-palota, amely-

ben kulturális központot készül ki-
alakítani az Iskola Alapítvány. Az 
ingatlan B-kategóriás bejegyzéséről 
szóló határozat megjelent a Hiva-
talos Közlönyben – tájékoztatott az 
RMDSZ. A közleményben kitértek 
arra is, hogy a műemlékké nyilvá-

nítás folyamatával párhuzamosan, 
2020 végére sikerült bejegyeztetni 
az ingatlan telekkönyvében a pon-
tos telekhatárokat és korrigálták 
az elmúlt években részben enge-
dély nélküli építkezések kataszteri 
nyilvántartását is. Az építkezési 
engedély megszerzése folyamatban 
van, az alapítvány rendelkezik vá-
rosrendezési engedéllyel, így elkez-
dődött a köztes hatósági engedélyek 

beszerzése, valamint az építkezési 
és kivitelezési tervek véglegesítése.

Mint írták, az épületegyüttes 
felújítása várhatóan idén nyáron 
elkezdődik. Rámutattak, az ingat-
lan bérlőinek szerződései 2020. de-
cember 31-én lejártak, az épületet 
a nagyközönség előtt április elejé-
től lezárják, ugyanis építési terület 
lesz, amely fölött a rendelkezési jo-
gokat átadják egy fővállalkozónak. 

A munkálatok ideje alatt minden 
egyéb tevékenység szünetelni fog. 
„Az Iskola Alapítvány számára, 
amikor ingatlant készült vásárolni 
Nagyváradon, elsődleges szempont 
volt a helynek magyar jellege, és 
az is, hogy a nagyváradi magyar 
közösség által ismert ingatlan le-
gyen– idézte a közlemény Nagy Zol-
tán Leventét, az Iskola Alapítvány 
elnökét.

Felújítás miatt áprilistól bezárják a közönség előtt a Sonnenfeld-palotát

 » Az épülete-
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