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N Y E R E M É N Y S Z E L V É N Y

A SPORTMINISZTÉRIUM ÁTADJA MAROSVÁSÁRHELY ÖNKORMÁNYZATÁNAK AZ ÚJ SPORTLÉTESÍTMÉNYT

A városnak ígérték az új uszodát

Decentralizáció. Novák Eduárd (a mikrofon előtt) a városra bízza az új uszodát

Marosvásárhely önkormányzatáé 
lehet az átadás előtt álló új olimpiai 
fedett uszoda – jelentette be Novák 
Eduárd sportminiszter a helyszínen. 
A helyi önkormányzat a ligeti sport-
csarnokot is átvenné.
»  SZUCHER ERVIN

A decentralizációs folyamat folytatá-
saként Marosvásárhely önkormány-
zatának ígérte a 99 százalékban el-

készült, átadás előtt álló marosvásárhelyi 
olimpiai fedett uszodát Novák Károly Edu-
árd. Románia ifj úsági és sportminisztere 
a terveket péntek délután jelentette be a 
helyszínen, azzal érvelve, hogy a szaktárca 
képtelen több ezer sporttelepet fenntartani, 
miközben az azokat igénylő önkormányza-
tok sokkal jobb gazdái lehetnének. „Nem 
szabadulni szeretnénk ettől a valóban na-
gyon szép uszodától, hanem jó kezekbe 
adni. A minisztériumi kontroll és segítség a 
továbbiakban sem szűnne meg” – biztosí-
totta a jelenlévőket a tárcavezető. Novák azt 
is fontosnak tartotta kiemelni, hogy még ha 
tetemes költségekkel is jár, könnyebb egy 
sportlétesítményt felépíteni, mint üzemel-
tetni. Soós Zoltán polgármester számításai 
szerint a vásárhelyi olimpiai medence ese-
tében ez évi 3 millió lejt jelentene. Megítélé-
sében az uszoda átvétele újabb lépés lenne 
Marosvásárhely sportközponttá alakítása 
irányába. Az elöljáró ugyanakkor abbéli re-
ményét fejezte ki, hogy a korszerű létesít-
mény és az általa biztosított munkakörül-
mények hazacsábítják a város távolabbra 
igazolt sportolóit és szakembereit. Emel-
lett azt szeretné, hogy a sport az oktatá s 

mindennapi ré sze legyen. Soós reméli, 
hogy a városháza jö vő re újraindíthatja 
az iskolai ú szá soktatá st is. Az uszodával 
egy időben a ligeti sportcsarnok is a hely-
hatóság tulajdonába kerülhet. Az önkor-
mányzat a napokban már megtette az első 
lépést, és immár hivatalosan is jelezte a 
sportminisztériumnál, hogy készen áll át-
venni a 70-es években épült, és felújításra 
szoruló, mintegy kétezer férőhelyes aré-
nát. A polgármesteri hivatal ugyanakkor 
azt a harminc évvel ezelőtt tervezett, pi-

rosban lévő sportcsarnokot, illetve fedett 
uszodát és szálloda épületét is átvenné, 
amely a medgyesi székhelyű Romgaz tu-
lajdonát képezi, de mintegy két évtizede 
parlagon hever, és rengeteget romlott az 
állapota. Dorin Florea volt polgármester 
hallani sem akart arról, hogy a város pénzt 
adjon a gázvállalat által félbehagyott épít-
ményekért. Egy adott pillanatban a „gáza-
sok” már hajlottak arra, hogy akár ingyen is 
átadják az épületeket, azonban a terv Jakab 
Elek vezérigazgató halálával meghiúsult. 
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Elnapolt bajnokavatás
Négy mérkőzés után is döntetlen az állás 
a hazai férfi  vízilabda-bajnokság dön-
tőjének összetettjében: a Steaua ugyan 
szombaton 7-5-re legyőzte idegenben 
a Nagyváradi VSK-t, de a házigazda 
Körös-partiak vasárnap 8-5-re nyertek, 
és így 2-2-re módosították az egyik fél 
harmadik győzelméig tartó csata állását. 
A mindent eldöntő ötödik találkozót 
szerdán 19 órakor rendezik Bukarestben. 
A hazai sportági szövetségnek amúgy 
immár új vezetősége is van: az aktív 
játékosi pályafutásától idén visszavonult 
Alexandru Matei-t választották meg a 
szervezet elnökévé, miközben Cosmin 
Raud és Gabriel Stroe alelnöki mandátu-
mot kaptak az izvorani-i közgyűlés során. 
A Rapid volt vízilabdázója egyhangú sza-
vazással nyerte meg az elnökválasztást, 
a tisztségben pedig azt a Călin Găvrușt 
váltja, aki bár újrázni készült, a közgyű-
lés előtt benyújtotta lemondását, és így 
pályázata is érvényét vesztette a tisztújí-
tás során. A volt elnök amiatt mondott le, 
mert a sportminisztérium arra kötelezte 
őket, hogy a tevékenység nélküli tagjaik 
szavazatait is vegyék számításba.

A Chelsea nyerte a futball-BL-t
Története során másodszor nyerte meg 
a labdarúgó-Bajnokok Ligáját a Chelsea, 
miután Kai Havetz gólja révén 1-0-ra 
legyőzte a Manchester City-t a portói dön-
tőben. A fi nálén, mint ismeretes, szurko-
lók is jelen lehettek, és bár a szervezők 
szigorúan elkülönítették őket, a londo-
niak stadionbeli ünneplését követően 
egymásra találtak, és összeverekedtek a 
portugál városban. 

Bronzzal vigasztalódott a Győri ETO
A Győri ETO női kézilabdacsapatáé lett a 
Bajnokok Ligája bronzérme, miután 
32–21-re legyőzte a CSZKA Moszkvát. A 
magyar csapat a budapesti négyes döntő 
szombati elődöntője során büntetőkkel 
kapott ki a francia Bresttől, amely vasár-
napi lapzártánk után a norvég Vipers Kris-
tiansand ellen lépett pályára a fi náléban.

Tokióban búcsúzik Cseh László
Ötödik olimpiájának is nekifut a kétsze-
res világbajnok Cseh László, azonban az 
idei tokiói ötkarikás játékok után befejezi 
pályafutását. „Ezt most már tényleg ki 
kellett mondanom, mert abban a korban 
vagyok, és annyi munkával a hátam 
mögött, amikor csak időhúzás lenne, ha 
a folytatás kérdése bármilyen formában 
újra a napirendre kerülne” – nyilatkozta 
35 éves, négyszeres olimpiai ezüstérmes 
magyar úszó.

» V. NY. R.

Sepsiszentgyörgyön marad Leo Grozavu: 
az 53 éves labdarúgóedző jövő év júniu-

sáig hosszabbította meg szerződését a Sepsi 
OSK-val. A tréner, mint ismeretes, 2019 no-
vemberében vette át a háromszéki együttes 
irányítását László Csabától, az idei szezon-
ban pedig a klub történetének eddigi legjobb 
eredményét ünnepelhették meg, hiszen a 
negyedik helyen zártak a felsőházi rájátszás-
ban – az utolsó fordulóban 1-0-ra legyőzték 

otthon a Botoșani-t, ezért a playoffb  an a 
Kolozsvári CFR (54 pont), az FCSB (45) és a 
Craiovai Universitatea (41) mögött 40 ponttal 
végeztek, megelőzve a Clinceni (33) és a Bo-
toșani (31) csapatait. Ez lehetővé tette, hogy 
a nemzetközi kupaszereplésért is versenybe 
szálljanak: lapzártánk után a Chindiát 3-2-re 
legyőző Viitorult fogadták a Konferencia Li-
gában való indulásért.

Négy csapat ezalatt az élvonalbeli szerep-
lésért játszik: az osztályozó első mérkőzé-
sén a Mioveni gól nélküli döntetlent ért el 

otthon a Hermannstadttal, míg a Voluntari 
2-1-re legyőzte idegenben a Călărași gár-
dáját. A visszavágókat a héten rendezik: 
szerdán Medgyesen, csütörtökön pedig a 
Călărași pályáján dőlnek el a párharcok. Az 
már ismert, hogy a másodosztályból osztá-
lyozó nélkül feljutott a Craiovai U 1948 és 
a Rapid, előbbi vezetőedzője pedig Adrian 
Mutu lett. Az U21-es válogatott eddigi szö-
vetségi kapitánya péntek este írta alá szer-
ződését az Adrian Mititelu által fi nanszíro-
zott oltyán klubbal.

Szerződést hosszabbított Grozavu a Sepsi OSK-val

A szovátaiak az ifjúsági tábort kérik

Fülöp László, Szováta polgármestere és Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke 
azzal a kéréssel fordult Novák Eduárd sportminiszterhez, hogy a szaktárca adja át az 
alárendeltségébe tartozó, néhány éve felújított szovátai ifjúsági tábort. Fülöp kifejtet-
te: a városháza szívesen vállalná az ingatlan korszerűsítését és további működtetését. 




