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Évi 3 millió lejbe kerül majd 
az új uszoda üzemeltetése

▴  KORÁBBI  FELVÉTEL:  RAB ZOLTÁN
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A városnak ígérték  az új uszodát
A minisztérium nem tudná fenntartani a marosvásárhelyi sportlétesítményt

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

P énteken délután a helyszí-
nen jelentette be Novák 
Eduárd, hogy az egykori 

Május 1. strand területén megépült 
fedett uszodát a szaktárca a városi 
önkormányzatnak készül átadni. 
A miniszter a hónapokkal ezelőtt 
elkezdett decentralizációs folyamat 
újabb lépéseként képzelte el a kor-

szerű létesítmény tulajdon-
jogának átruházását. Bár a 
szándék borítékolható volt, 
és a lehető legtermészete-
sebbnek számít, hogy az 
önkormányzat gazdálkod-
jon a város sportbázisaival, 

a jelenlévők közül sokan a 
bejelentés pillanatában szereztek 
immár hivatalosan is tudomást a 

tervről. Többek között a telket az 
építő rendelkezésére bocsátó és a 
bürokratikus folyamat java részét 
eljáró, Bukarestben számtalanszor 
kilincselő Mureșul Sportklub ille-
tékesei.

A minisztérium nem tudná 
fenntartani

Novák Eduárd azzal érvelt, hogy 
az ifj úsági és sportminisztérium 
képtelen több ezer sportbázist fenn-
tartani, miközben az ezeket igénylő 
önkormányzatok sokkal jobb gaz-
dái lehetnének. „Nem szabadulni 
szeretnénk ettől a valóban nagyon 
szép uszodától, hanem jó kezek-
be adni. A minisztériumi kontroll 
és segítség a továbbiakban sem 
szűnne meg” – biztosította a jelen-
lévőket a tárcavezető. Novák azt is 
fontosnak tartotta kiemelni, hogy 

még ha tetemes költségekkel is jár, 
könnyebb egy sportlétesítményt fel-
építeni, mint üzemeltetni. Soós Zol-
tán polgármester számításai szerint 
a vásárhelyi olimpiai medence ese-
tében ez évi 3 millió lejt jelentene. 
Megítélésében az uszoda átvétele 
újabb lépés lenne Marosvásárhely 
sportközponttá alakítása irányába. 
Az elöljáró ugyanakkor abbéli re-
ményét fejezte ki, hogy a korszerű 
létesítmény és az általa biztosított 
munkakörülmények hazacsábítják 
a város távolabbra igazolt sportolóit 
és szakembereit. Emellett azt sze-
retné, hogy a sport az oktatá s min-
dennapi ré sze legyen. Soós reméli, 
hogy a városháza jö vő re újraindít-
hatja az iskolai ú szá soktatá st is.

További merész tervek

Az uszodával egy időben a ligeti 
sportcsarnok is a helyhatóság tulaj-
donába kerülhet. Az önkormányzat 
a napokban már megtette az első 
lépést, és immár hivatalosan is je-
lezte a sportminisztériumnak, hogy 
készen áll átvenni a '70-es években 
épült és felújításra szoruló, mintegy 
kétezer férőhelyes arénát. A polgár-
mesteri hivatal ugyanakkor a bő két 
évtizede parlagon heverő, félkész 
állapotban lévő gázas sportbázist 
is átvenné. A harminc évvel ezelőtt 
tervezett, pirosban lévő sportcsar-
nok, fedett uszoda és szálloda épü-
letének állapota, amely a medgyesi 
székhelyű Romgaz tulajdonát képe-

zi, rengeteget romlott. Dorin Florea 
volt polgármester hallani sem akart 
arról, hogy a város pénzt adjon a 
gázvállalat által félbehagyott épít-
ményekért. Egy adott pillanatban 
a gázasok már hajlottak arra, hogy 
akár ingyen is átadják az épülete-
ket, azonban a terv Jakab Elek ve-
zérigazgató halálával meghiúsult. 
Soós Zoltán pénteken arról bejelen-
tette, hogy tárgyalásokat kezdemé-
nyez a medgyesi vezetőséggel, és 
nem zárkózik el attól, hogy a város 
pénzéből megvásárolja az épülete-
ket meg a körülöttük lévő hatalmas 
területet.

A L B E R T  E S Z T E R

G yergyószentmiklós több mint 
húszmillió lejből rendezhe-

ti a város főterét és újíthatja fel az 
egykori mozi épületét a fejlesztési 
minisztérium támogatása révén. „A 

tél elején lebontottuk a fő-
téri pergolát (árnyékolót), 
és fel kellett mondjuk az 
összes bérleti szerződést a 
régi mozi épületében, mert 
ezek a támogatás feltételei 
voltak. Most zöld utat kap-
tunk arra, hogy elkezdjük 

a munkát” – mondta Csergő 
Tibor gyergyószentmiklósi polgár-
mester, aki szerint várhatóan el-
nyúlik a beruházás, hiszen előbb a 

terveket kell elkészíttetni, majd köz-
beszerzést hirdetni a kivitelezésre. 
Mint megtudtuk, a beruházás ön-
része ugyan két százalék, de akár a 
négy százalékot is elérheti az el nem 
számolható költségek miatt. „Új, mo-
dern könyvtár, úgynevezett média-
téka lesz a mozi épületében, és ezál-
tal egy rangos kulturális intézménye 
lesz a városnak” – hangsúlyozta a 
polgármester.

Kiszorul a főtérről az autós 
forgalom

Gyergyószentmiklóson sokak szá-
mára fájó pont a jelenlegi sétálóutca, 
amely nem mindig tudja betölteni a 
neki szánt rendeltetést az ott parkoló 
autók miatt. A pályázat révén a főtér-
nek is más képe lesz. „A város törté-

nelmi magját át lehet úgy alakítani, 
hogy az autós forgalom nagy része 
kiszoruljon innen, ehhez természe-
tesen megfelelő parkolólehetősége-
ket kell majd biztosítanunk” – emel-
te ki Csergő Tibor. A polgármester 
reményét fejezte ki, hogy legkésőbb 
2024 elején át tudják majd adni a la-
kosságnak az átépített moziépületet, 
valamint a megújult főteret.

S zentegyházán új sportcsarnok, 
Gyergyóalfaluban pedig új 

sportpálya épülhet a fejlesztési, köz-
igazgatási és közmunkálatokért fele-
lős minisztérium fi nanszírozásával 
– jelentette be Cseke Attila fejleszté-
si miniszter. A tárcavezető rámuta-
tott: a sportcsarnok megépítésére 11 
millió lejt hagyott jóvá a szaktárca, 
mindemellett a sportpályára közel 
3 millió lejt. A sportcsarnokok lelá-

tója 180 férőhelyes lesz, kézilabda-, 
kosárlabda-, tenisz- és röplabda-
edzésekre és mérkőzésekre felfestett 
küzdőtérrel. A 26x44 méter nagy-
ságú sportpálya mellett öltözőket, 
mosdókat, raktárt és orvosi rendelőt 
tartalmazó épületet létesítenek. A 
Hargita megyei sportlétesítmények 
minisztériumi jóváhagyását követő-
en elkezdődhet a közbeszerzési fo-
lyamat – tájékoztat közleményében 
az RMDSZ.

Gyergyószentmiklós központja

▾  FOTÓ: PINTI  ATTILA

Szentegyháza bányai részén 
kaphat helyet az új létesítmény

▾  FOTÓ: PINTI  ATTILA
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• A decentralizációs folyamat folytatásaként Maros-
vásárhely önkormányzatának ígérte a 99 százalékban 
elkészült, átadás előtt álló marosvásárhelyi olimpiai 
fedett uszodát Novák Eduárd ifjúsági és sportminiszter.

A szovátaiak az ifjúsági tábort kérik 

Szováta korábbi és mostani polgármestere, Péter Ferenc jelenlegi 
megyeitanács-elnök és Fülöp László azzal a kéréssel fordult Novák 
Eduárd miniszterhez, hogy a szaktárca adja át az alárendeltségébe tar-
tozó, néhány éve felújított ifjúsági tábort. A szovátai találkozón Fülöp 
kifejtette, a városháza szívesen vállalná az ingatlan korszerűsítését és 
további működtetését. Mivel a terület már a város tulajdonában van, 
megkönnyítené a tábor működtetését, ha az épületek is saját tulaj-
donba kerülnének. A továbbiakban ifjúsági táborként, sportolóknak 
edzőtáborként, illetve turistáknak szálláshelyként szeretnék működ-
tetni – tette hozzá a Maros megyei önkormányzat elnöke, a fürdőváros 
korábbi elöljárója, Péter Ferenc.

Megújulhat a főtér és a régi mozi épületeSportcsarnok és sportpálya épül
• Pályázatokat hagyott jóvá Cseke Attila fejlesztési mi-
niszter Gyergyószentmiklós számára: a város főtere és a 
régi mozi épülete újulhat meg az elkövetkező években.




