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Néhány órával a pénteki ünne-
pélyes átadása után bezárták a 
marosvásárhelyi fedett uszo-
dát, amelynek beüzemelése 
előtt egyelőre bürokratikus és 
műszaki akadályok merültek 
fel. A korszerű sportlétesítmény 
tulajdonjogáért a minisztéri-
umi alárendeltségbe tartozó 
Mureșul Sportklub és a helyi 
önkormányzat küzd.

 » SZUCHER ERVIN

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

gén a politikum felavatta az ország 
legkorszerűbbnek számító olimpiai 
méretű uszodáját. A fedett medence 
építésének gondolata 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 medencének az alapját. A 
Kinizsi Pál utcai sportiskola udvarán 
jó ideig tátongott a gödör, azonban 
kibetonozása helyett a hatóságok 
visszatömték, majd aszfaltburko-
lattal borították. Téli időszakban a 
sportolóknak 1984 őszéig egyetlen 
edzési lehetőségük volt: az orvosi 
egyetem alig 12 méter hosszú, „hul-
laáztatónak” nevezett medencéje.

A pénteken átadott uszoda meg-
valósításáért indított papírmunka 13 
évvel ezelőtt, Borbély László akkori 
fejlesztési miniszter kezdeményezé-
sére vette kezdetét. A pénzhiány, a 
politikai csatározások és a bürokrá-
cia a mai napig „nyújtotta” a Gogolák 
Zsolt és csapata által tervezett létesít-
mény elkészültét. A formaságoknak 
nevezett hatósági aktalökdösés az 
igazi megnyitót ennél is későbbre 
tolta ki. „Ha ennyit vártunk, mi az a 
két-három hónap, amennyit még vár-
nunk kell?!” – replikázott lapunknak 
Cosmin Pop, az uszoda üzemeltetési 
jogát megkapó Mureșul Sportklub 
igazgatója.

Dicsfényben megmártózó
politikusok
A politikusoknak azonban nem volt 
türelmük kivárni az említett idősza-
kot: szép számban sorakoztak fel a be-
járat mellett, és néztek az operatőrök 
és fényképészek lencséibe. A beruhá-

zás sikerét magáénak tudó RMDSZ 
képviseltette magát a legnépesebb 
„küldöttséggel”: Kelemen Hunor mi-
niszterelnök-helyettestől a mezőgaz-
dasági szaktárca államtitkáráig szinte 
mindenki helyet kapott. Coroș László, 
a marosvásárhelyi gyors kor csolya 
egykori kiválósága volt az egyetlen 
sportember, aki a tizenkilenc avató 
közé állhatott. A többszörös országos 
bajnok, az 1980-as Lake Placid-i téli 
olimpiai játékokon részt vevő román 
válogatott tagja a Mureșul volt elnö-
keként lehetett jelen az eseményen, 
amelyre viszont még a sportmesteri 
címmel rendelkező egykori bajnoko-
kat sem hívták meg.  

Miután hatan elvágták a szalagot, 
és megnyílt a bejárati ajtó, a házigaz-
dák bemutatták a két – egy 50 méte-
res, tízpályás, illetve egy 25 méteres, 
bemelegítésre szánt – medencével, 
szükség esetén mobil lelátóval bő-
víthető 800 férőhelyes tribünnel, 
erőnléti teremmel, tágas büfével, 
számos különböző mellékhelyiség-
gel rendelkező sportlétesítményt. Az 
ünnepi beszédek során Cseke Atti-
la fejlesztési tárcavezető beismerte: 
nem helyes, hogy egy ilyenfajta lé-
tesítmény átadása tizenhárom éves 
folyamatot igényeljen. Megígérte, 
minisztersége alatt mindent elkövet 
annak érdekében, hogy a további fej-
lesztési tervek esetében felgyorsítsa 
a bürokratikus folyamatot. Kelemen 
Hunor RMDSZ-elnök arról a május el-
sejei napról beszélt, amikor 1986-ban 

a genetikai könyvet tanulmányozva 
éppen a vásárhelyi strandon készült 
a felvételire.

Műszaki gondok
Arról senki nem beszélt, hogy azt a 
szintén olimpiai méretű, jóval odébb 
lévő szabadtéri medencét meg lehe-
tett volna menteni, de a beruházó 
kikötötte, hogy az uszodának szánt 
területen nem lehet semmi más épít-
mény. Arról sem volt szó, hogy az 
építő bizonyos műszaki gondokkal 
adta át a létesítményt. A nagyobbik 
medence vizén már Novák Eduárd 
sportminiszter két hónappal ezelőtti 
látogatása alkalmával lehetett látni, 
hogy rendkívül zavaros. Akkor azt a 
magyarázatot kaptuk, hogy az első 
feltöltés után még nem forgatták meg 
teljesen. Az eltelt időszakban a hely-

SOK POLITIKUS ÉS EGYETLEN SPORTEMBER AVATTA FEL A MAROSVÁSÁRHELYI FEDETT MEDENCÉT, AMELY MÉG NEM HASZNÁLHATÓ

Szalagvágás után lakat került az új uszodára

Közel a megmártózás. Régi álom válhat valóra Marosvásárhelyen a létesítmény működésével

Öröm és üröm. Átadták az uszodát, de nincs személyzet
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zet mit sem változott: a szűrőberen-
dezésből továbbra is homok kerül a 
vízbe, amelynek egy része lerakódik 
a medence aljára. A szalagvágást 
megelőző éjszakán a Mureșul sze-
mélyzetének egy része csónakkal 
szelte keresztül-kasul a medencét, 
és porszívózta a lerakodott törmelé-
ket. Az már csak részletkérdés, hogy 
a megjelent politikusok tiszteletére 
rövid bemutatóval előrukkoló ifj ú 
úszók, vízilabdázók és vízi torná-
szok a számukra szokatlanul hideg, 
22 fokos vízben voltak kénytelenek 
megmártózni. Az uszoda működ-
tetéséhez ugyanakkor hiányzik az 
öltözők és az adminisztratív helyi-
ségek felszerelése.

Nincsenek alkalmazottak
A sportközpont bejáratára azonban 
egészen más okból kifolyólag került 
lakat: a klubnak egyetlen alkal-
mazottja sincs, akit az uszodához 
tudna delegálni. Állami intézmény 
lévén a személyzet alkalmazása ver-
senyvizsgához kötött. Ezt viszont 
csak minisztériumi jóváhagyással 
lehet szervezni. A szaktárca azon-
ban csak abban az esetben adhat 
zöld jelzést, ha sikerül pénzt elkülö-
níteni a fi zetésekre és a működtetés-
re. Erre csak a költségvetés kiigazí-
tása után kerülhet sor.

Az avatón felszólaló Soós Zol-
tán, Marosvásárhely polgármestere 
megismételte azt, amit a nyár elején 
is elmondott: az önkormányzat kész 
átvenni és működtetni a sportléte-
sítményt. Eddigi nyilatkozatai alap-
ján úgy tűnik, Novák Eduárd is a 
központosítás lebontásának a híve, 
és hajlandó volna a klub ügykezelé-
séből a városháza alárendeltségébe 
utalni a sportlétesítményt.

 » A sportköz-
pont bejáratára 
azért került 
lakat, mert a 
klubnak egyetlen 
alkalmazottja 
sincs, akit az 
uszodához tudna 
delegálni.




