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A marosvásárhelyiek közel fél 
évszázados álma látszik va-
lóra válni, miután múlt hét 

végén felavatták az ország legkor-
szerűbbnek számító olimpiai méretű 
uszodáját. A fedett medence építé-
sének gondolata még a ’70-es évek 
elején született meg, amikor úszók, 
vízilabdázók és szüleik, a kor divat-

jának megfelelően, közmunkázni 
kezdtek, és két kezükkel ásták 
ki a majdani medence alapját. 
A Kinizsi Pál utcai sportiskola 
udvarán jó ideig tátongott a 
gödör, azonban kibetonozása 
helyett a hatóságok vissza-

tömték, majd aszfaltburkolat-
tal borították. Téli időszakban a 

sportolóknak 1984 őszéig egyetlen 
edzési lehetőségük volt: az orvosi 
egyetem alig 12 méter hosszú, „hulla-
áztatónak” nevezett medencéje.

13 évnyi papírmunka

A pénteken átadott uszoda megvaló-
sításáért indított papírmunka 13 évvel 
ezelőtt, Borbély László akkori fejlesz-
tési miniszter kezdeményezésére vet-
te kezdetét. A pénzhiány, a politikai 
csatározások és a bürokrácia a mai 
napig „nyújtotta” a Gogolák Zsolt és 
csapata által tervezett létesítmény el-
készültét. A formaságoknak nevezett 

hatósági aktalökdösés az igazi meg-
nyitót ennél is későbbre tolta ki. „Ha 
ennyit vártunk, mi az a két-három 
hónap, amennyit még várnunk kell?!” 
– replikázott lapunknak Cosmin Pop, 
az uszoda üzemeltetési jogát meg-
kapó Mureșul Sportklub igazgatója.

Nem vártak a politikusok

A politikusoknak azonban nem volt 
türelmük kivárni az említett idősza-

kot: szép számban sorakoztak fel 
a bejárat mellett, és néztek az ope-
ratőrök és fényképészek lencséibe. 
A beruházás sikerét magáénak tudó 
RMDSZ képviseltette magát a leg-
népesebb „küldöttséggel”: Kelemen 
Hunor miniszterelnök-helyettestől 
a mezőgazdasági szaktárca állam-
titkáráig szinte mindenki helyet ka-
pott. Coroș László, a marosvásárhelyi 
gyorskorcsolya egykori kiválósága 
volt az egyetlen sportember, aki a ti-
zenkilenc avató közé állhatott.

A többszörös országos bajnok, az 
1980-as Lake Placide-i téli olimpián 
részt vevő román válogatott tagja 
mint a Mureșul volt elnöke lehetett 
jelen az eseményen, amelyre viszont 
még a sportmesteri címmel rendel-
kező egykori bajnokokat sem hívták 
meg. Miután hatan elvágták a sza-

lagot és megnyílt a bejárati ajtó, a 
házigazdák bemutatták a két – egy 
50 méteres, tízpályás, illetve egy 25 
méteres, bemelegítésre szánt – me-
dencével, egy szükség esetén mobil 
lelátóval bővíthető 800 férőhelyes 
tribünnel, erőnléti teremmel, tágas 
büfével, számos különböző mellék-
helyiséggel rendelkező sportlétesít-
ményt. Az ünnepi beszédek során 
Cseke Attila fejlesztési tárcavezető 
beismerte: nem helyes, hogy egy 
ilyenfajta létesítmény átadása tizen-
három éves folyamatot igényeljen. 
Megígérte, minisztersége alatt min-
dent elkövet annak érdekében, hogy 
a további fejlesztési tervek esetében 
felgyorsítsa a bürokratikus folyama-

tot. Kelemen Hunor RMDSZ-elnök 
arról a május elsejei napról beszélt, 
amikor 1986-ban a genetikai könyvet 
tanulmányozva éppen a vásárhelyi 
strandon készült a felvételire.

A szalagvágást megelőző éjsza-
kán a Mureșul személyzetének egy 
része egy csónakkal szelte keresz-
tül-kasul a medencét, és porszívózta 
a lerakódott törmeléket. Az már csak 
részletkérdés, hogy a megjelent po-
litikusok tiszteletére rövid bemuta-
tóval előrukkoló ifj ú úszók, vízilab-
dázók és vízi tornászok a számukra 
szokatlanul hideg, 22 fokos vízben 
voltak kénytelenek megmártózni. Az 
uszoda működtetéséhez ugyanakkor 
hiányzik az öltözők és az adminiszt-
ratív helyiségek felszerelése.

Nincsenek alkalmazottak

A sportközpont bejáratára azonban 
egészen más okból kifolyólag került 
lakat: a klubnak egyetlen alkalma-
zottja sincs, akit az uszodához tudna 
delegálni. Állami intézmény lévén a 
személyzet alkalmazása verseny-
vizsgához kötött. Ezt viszont csak 
minisztériumi jóváhagyással lehet 
szervezni. A szaktárca azonban 
csak abban az esetben adhat zöld 
jelzést, ha sikerül pénzt elkülöníte-
ni a fi zetésekre és a működtetésre. 
Erre csak a költségvetés kiigazítása 
után kerülhet sor. Az avatón felszó-
laló Soós Zoltán, Marosvásárhely 
polgármestere megismételte azt, 
amit a nyár elején is elmondott: az 
önkormányzat kész átvenni és mű-
ködtetni a sportlétesítményt. Eddi-
gi nyilatkozatai alapján úgy tűnik, 
Novák Eduárd sportminiszter is a 
központosítás lebontásának a híve, 
és hajlandó volna a klub ügykezelé-
séből a városháza alárendeltségébe 
utalni a sportlétesítményt.

Szalagvágás  után máris lakat
Felavatták az új marosvásárhelyi fedett uszodát, majd gyorsan bezárták

KOVÁCS ATTILA

B evezetőjében Korodi Attila pol-
gármester nemcsak a városban 

zajló és következő út- és járdajaví-
tásokat ismertette, hanem arra is 
kitért, hogy szeretnék, ha minél több 
lakástulajdonosi egyesület kapcso-
lódna be a tömbház-hőszigetelési 
programba, mivel erre számos eu-
rópai uniós fi nanszírozási lehetőség 
kínálkozik a következő időszakban. 
Erről a testület egy határozatot is 
elfogadott, amely tartalmazza a je-
lentkező lakószövetségek által be-

nyújtandó dokumentumok listáját 
és a megbízási szerződés mintáját is.

Napirenden szerepelt még a Xan-
tus János Általános Iskola hargitafür-
dői épületének felújítása érdekében 
készült dokumentáció elfogadása, 
amelynek társfi nanszírozásához a 
Környezetvédelmi Alaptól igényeltek 
támogatást. A dokumentáció szerint 
az összköltség áfával együtt 3,2 millió 
lej, ebből a városnak 1,6 milliót kell 
fedeznie. A döntés szerint két szakasz-
ban végzik a felújítást, először az épü-
let újul meg, ezt követően az udvart 
rendezik és játszóteret alakítanak ki. 
Arról is döntött a testület, hogy nem 
él a tulajdonosok által felajánlott, a 

Petőfi  Sándor utca 61. szám alatti, mű-
emléknek nyilvánított, eléggé tönkre-
ment ingatlan elővásárlási jogával.

Meghosszabbították a városi lab-
darúgópálya haszonbérleti szerző-
dését az FK Csíkszereda számára, 
illetve ugyanez történt a Szakszer-
vezetek Művelődési Háza esetében 
az ezt működtető Pro Cultu-
ra Siculi Közösségi Fejlesz-
tési Egyesülettel is. Elfo-
gadta a képviselő-testület 
a Szent Kereszt Plébánia és 
a város közötti megállapo-
dást, amelynek értelmében 
a Mihai Eminescu utcában a plébá-
nia parkolót, járdát és bicikliutat hoz 
létre a készülő Márton Áron Kulturá-
lis Központ mellett. Miután a pre-
fektus korábban kifogásolta, most 
visszavonták a Szécseny városrész 
utcaneveinek elfogadásáról szóló 
határozatot, egyúttal új formában el 
is fogadták az utcanévjegyzéket.

Újabb tömbház-hőszigetelésekre készülnek
• Csíkszeredában további tömbházak hőszigetelését 
szeretné a városi önkormányzat, ezért a pénteki rendes 
havi tanácsülésen erre vonatkozó határozatot fogadott 
el a képviselő-testület. Döntöttek arról is, hogy két sza-
kaszban újítják fel a hargitafürdői iskolát.

• Néhány órával a pénteki ünnepélyes átadása után 
bezárták a marosvásárhelyi fedett uszodát, amelynek 
beüzemelése előtt egyelőre bürokratikus és műszaki 
akadályok merültek fel. A korszerű sportlétesítmény 
tulajdonjogáért a minisztériumi alárendeltségbe tartozó 
Maros (Mureșul) Sportklub és a helyi önkormányzat küzd.

Kamerák sűrűjében. Kelemen 
Hunor RMDSZ-elnök is részt vett 
az avatóünnepségen

▾  FOTÓ: HAÁZ VINCE 

„Újabb lépést tettünk városunk 
uszodájának megépítéséhez, hisz 
Marosvásárhelyen aláírtuk a sport-
létesítmény kivitelezési szerződé-
sét” – számolt be közösségi oldalán 
Csibi Attila Zoltán, Erdőszentgyörgy 
polgármestere. Az Erdőszentgyörgy 
számára újabb fejlődést hozó esemé-
nyen jelen volt többek között Cseke 
Attila fejlesztési, közigazgatási és 
közmunkálatokért felelős miniszter, 
Péter Ferenc Maros megyei tanácsel-
nök, Kovács Levente Maros megyei 
tanácsalelnök, Manuela Pătrășcoiu, 
az Országos Beruházási Társaság 
(CNI) igazgatója és Nistor Alexand-
ru, a licitet megnyert vállalatok kép-
viselője is. A közel 10 millió lejből 
készülő uszoda a sportpálya mellett, 

a hamarosan épülő sportcsarnok 
közvetlen szomszédságában helyez-
kedik majd el. Paraméterei: 25 méter 
hosszú, 12,5 méter széles medence 
lesz, amelynek mélysége 1,2 és 1,8 
méter között változik. Az Erdő-
szentgyörgyi Polgármesteri 
Hivatal közleménye szerint 
a beruházás célja a helyi 
diákok számára bevezetni 
az állandó úszásoktatást, 
mivel a sportágak közül 
kiemelkedő e mozgásfor-
ma hatékonysága: az ízületek 
drasztikus megterhelése nélkül fej-
leszti a test teljes izomzatát, javítja 
a légzéstechnikát, illetve a vérkerin-
gést, így növelve a szervezet ellenál-
ló képességét.

Uszoda épülhet Erdőszentgyörgyön
• Közel tízmillió lejből épül uszoda Erdőszentgyör-
gyön, a sportpálya mellett. Az erről szóló kivitelezési 
szerződést pénteken írták alá.




