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Úszás és sportolás
Használható a marosvásárhelyi sátortetős medence

Péntektől irány a Víkendtelep

SIMON VIRÁG

A volt városvezetés által gyor-
san lebontott és nem meg-
felelő körülmények között 

tárolt ponyva néhol penészes, de 
szakértők szerint a napsugarak ha-
tására kitisztul majd. A pár napja 
feltöltött medence vize jelenleg 24 
fokos, de napról napra melegebb. A 
ballon visszaállítása 350 000 lejbe 
került, de a munkálatokat folytatják, 

hiszen egy megfelelő öltözőt kell épí-
teni a létesítmény mellé, hogy ősztől 
jó körülmények között tudjanak le-
vetkőzni és felöltözni a sportolók – és 
nem csak. Jelenleg kint faszerkezetű 
öltözők vannak, ezek a meleg nyári 
időszakban megfelelők. A helyszí-
nen megtudtuk, hogy egyelőre csak 
a sportolók számára lesz nyitott az 
50 méteres sátortetős medence, de 
tervezik, hogy beengedik a nagykö-
zönséget is, ennek időpontja azon-
ban még nincs kitűzve. A városi 
uszodából, ahol jelenleg edzenek a 

sportolók, csak a 10 évnél idősebbek 
költöznek át hétfőtől a ballonba, a 
kisebbek még a 28 fokos vizű uszo-
dában maradnak. Harai István, a vá-
rosi uszoda vezetője elmondta, hogy 
keddtől fogadják az úszni vágyókat, 
de a továbbiakban is szükség 
van előzetes időpontkérésre. 
A tervek szerint a város átve-
szi a most megépült olimpiai 
méretű medencét is, amely a 
volt Május 1 strandon kapott 
helyet, és Soós Zoltán szerint 
akkor három létesítmény lesz a 
város tulajdonában, így megfelelő 
körülményeket tudnak biztosítani 
az úszóknak. Azt szeretnék, ha be-
indítanák a városszintű úszásokta-
tást, és minden iskoláskorú gyermek 
megtanulna úszni. Ennek az átfogó 
programnak a kidolgozásán már 
most munkálkodnak.

K is késéssel, de az elmúlt napok-
ban feltöltötték a medencéket 

vízzel, és péntektől fogadják a ven-
dégeket is Marosvásárhelyen a Ví-
kendtelepen. Mátyási Levente, a sza-
badidőközpont igazgatója elmondta, 
a múlt pénteki vihar hátráltatta a 

medencék feltöltését, de már 
sikerült behozni a lemara-
dást, és pénteken tiszta és 
teli medencékkel várják a 
strandolókat. A belépőárak 
évek óta változatlanok: fel-
nőtteknek 7 lej az egész na-

pos strandolásra lehetőséget 
biztosító jegy, míg a nyugdíjasoknak 
és a gyermekeknek 3,5 lej. Mátyási Le-
vente azt is elmondta, hogy hivatásos 
életmentőket is foglalkoztatnak, így 
gyermekek és felnőttek biztonságban 
lehetnek. 

Elfér hétezer személy

Ami a járványügyi szabályokat illeti, 
megtudtuk, hogy volt olyan szombati 
nyári nap, amikor a Víkendtelepen 
13 ezren voltak bent, de ez csak egy-
szer fordult elő, ekkora tömegre azért 
nem számítanak. A medencéket és 
napozóhelyeket 70 százalékban lehet 
betölteni, ez azt jelenti, hogy ha 7 ezer 
személy jön el fürdeni, csúszdázni 
és napozni, csónakázni, akkor őket 
be tudják engedni. A szabadidőköz-
pontban tervezik, hogy kerítéssel 

elválasztják a vendéglátóipari egy-
ségeket a medencéktől, hogy nyáron 
bárki kávézhasson, fagyizhasson, és 
ne kelljen jegyet váltania. Ezzel az in-
tézkedéssel szeretnék kizárni azokat, 
akik nem fürdeni, hanem mosakodni 
jönnek a medencékbe. A kerítés elő-
reláthatóan idén készül el, addig is 
már péntektől egy őrző-védő szolgálat 
felügyeli éjszaka a telepet, megakadá-
lyozva az éjszakai fürdéseket, esetle-
ges rongálásokat.

Fejlesztési tervek

Marosvásárhely polgármestere, Soós 
Zoltán a Víkendtelep fejlesztési tervei 
között említette, hogy szeretnének a 
sátortetős medence mellé egy sókam-
rát létrehozni, hogy oda beülhessenek 
azok, akik nemcsak napozni és úszni, 
hanem gyógyulni is szeretnének. De 
hosszú távon egy igazi aquaparkot 
akarnak a telep bővítésével kiépíteni, 
hogy még jobb körülmények között 
tudják fogadni elsősorban a helybé-
lieket, de a más megyéből érkezőket 
is. A polgármester, újságírói kérdésre 
válaszolva elmondta, idén nem lehet 
kibérelni a városháza vendégházát, 
mert ott egy alapos felújításra van 
szükség, így csak jövőre lehet ott szál-
lást foglalni. (Simon Virág)

Kész a sátortető, hétfőtől lehet 
használni a medencét is
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Párlat- és pálinkavásárral zárul az Ákovita
Lejárt az ÁKOVITA Nemzetközi Párlat- és Pálinkaverseny legnehezebb 
időszaka, a minősítők meghozták döntésüket, július 1–3. között pedig 
kulturális és szakmai események sorozata mellett fény derül a nyerte-
sek névsorára is a csíkszeredai városi parkban – jelezték a szervezők.
A díjátadó ünnepségen kívül különböző kulturális programokon is részt 
vehetnek, illetve helyi termelők és kézművesek ínyencségeit, valamint 
remek párlatokat kóstolhatnak. Július 2-án 10–13 óra között a Pálinka 
Szakmai Sátorban egy igen színvonalas szakmai konferencián is részt 
vehetnek az érdeklődők. A városi parkban rendezett eseménysorozat 
számos kulturális programmal is szolgál az odalátogatóknak. Csütörtö-
kön 17 órától Csíkszentsimoni Ifjúsági Fúvós Zenekar, 19 órától Codex 
Régizene Együttes, 20.30-tól 4SSTREET-koncert; pénteken 10–13 óra 
között szakmai előadások, 17 órától díjkiosztó ünnepség (helyszín 
Hunguest Hotel Fenyő), 18 órától Mihó Attila és zenekara, 18.30-tól 
Hargita Nemzeti Székely Népi Együttes, 20.30-tól Heveder Zenekar. 
Egész napos programok 9–21 óra között: pálinka, helyi és kézműves 
termékek vására, sajtkóstolás, párlatkóstolás, látványpékség.

• RÖVIDEN 

• Sok huzavona után úgy tűnik, újra szabadon 
sportolhatnak és úszhatnak a vízimádók Marosvá-
sárhelyen. A Víkendtelepen tartott kedd délelőtti 
sajtótájékoztatóján Soós Zoltán polgármester ugyanis 
bemutatta a visszaállított sátortetős medencét, ame-
lyet jövő hétfőtől már használhatnak a sportolók.

• Pénteken már lehet használni a tiszta vízzel feltöltött 
és napról napra melegebb úszó- és gyermekmedencé-
ket Marosvásárhelyen a közkedvelt Víkendtelepen. A 
belépők árai továbbra is kedvezőek, de a más telepü-
lésről érkezőknek egyelőre nem tudnak szálláshelyet 
biztosítani a szabadidőközpontban.

Még körbe vannak kerítve 
a medencék, de péntektől 
szabad a fürdés




