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Az eddigi 7,5 millió euró mellé 
legalább még ugyanannyira van 
szükség a mintegy 70 száza-
lékban elkészült marosvásár-
helyi műjégpálya befejezésére. 
Miután többéves huzavona után 
sikerült tisztázni a létesítmény 
alatti telek tulajdonjogát, a fej-
lesztési minisztérium jóváhagy-
ta a beruházás fi nanszírozását.

 » SZUCHER ERVIN

A ligeti telek tulajdonjoga tisz-
tázódott, a pénz megvan, el 
kell indítani a közbeszerzési 

eljárást, szerződést kell kötni a nyer-
tes vállalkozóval, majd tizenöt hó-
nap alatt be kell fejezni a 2008-ban 
elkezdett fedett műjégpálya építését 
– ideális esetben ez a forgatókönyv 
körvonalazódik a marosvásárhelyi 
jégcsarnok átadására. Cseke Attila 
fejlesztési tárcavezető, a kormány-
határozat előterjesztője annak elfo-
gadása után rendkívül derűlátónak 
bizonyult. A miniszter úgy fogalma-
zott: „a fedett jégpálya felépítésével 
a marosvásárhelyiek régi törekvését 
viszi sikerre az RMDSZ. Az okta-
tásügyi, egészségügyi és a sportinf-
rastruktúra fejlesztése az erdélyi 
magyar közösségek gyarapodásához 
vezet, a jégpálya felépítésének Ma-
rosvásárhely a nyertese”.

Már 2009-ben avatni kellett 
volna
Az eredeti elképzelés – amely még  
Borbély László minisztersége idején 
fogalmazódott meg – szerint a 2008 
júniusában elkezdett építkezést ti-
zenegy hónappal később, 2009 áprili-
sában kellett volna átadni. Az elején 
minden jel arra utalt, hogy ha némi 
késéssel is, de ez sikerül. Az építkezé-
si versenytárgyalást a KÉSZ Kft ., a ma-
gyarországi KÉSZ Group tagja nyerte. 
Az anyaországiak alvállalkozóként 
bevonták a marosvásárhelyi Izorep 
Kft .-t is, amely a falakat húzta fel, a 
vízszerelést és a szellőző berendezé-
seket az Ecoterm Ardeal szakembere-
ire bízták. Csakhogy miután az épület 
tető alá került, és mintegy 70 száza-
lékban elkészült, elfogyott a pénz. Bő 
tizenegy éve, 2010-től jóformán már 
senki nem dolgozik a Ligetben. Amint 
annak idején megírtuk, néhány mun-
kás még előkerült a kamerák ked-

véért 2012 nyarán, amikor a polgár-
mester-választási kampány hevében 
Frunda György egy egész autóbusznyi 
újságíróval a helyszínre látogatott. 
A politikus akkor arról beszélt, hogy 
amint megnyeri a választásokat, a vá-
rosháza átveszi a műjégpályát, és be-
fejezi az építkezést. Ez volt riválisa, a 
győztesen kikerülő Dorin Florea álma 
is, csakhogy a szinte összes román 
pártot megjárt városatyának az épület 
alatti terület telekkönyvezésén kívül 
egyébre nem futotta. Újraválasztása 
után a polgármester azzal az elképze-
léssel fordult az akkori miniszterhez, 
hogy amennyiben a szaktárca átadja 
a városházának a sportlétesítményt, 
az önkormányzat előkeríti a szüksé-
ges mintegy hárommillió eurót, és öt 
hónapon belül befejezi az építkezést.

Szűnni nem akaró huzavona
Utólag kiderült, hogy a telek „átvéte-
le” nemhogy nem segítette az ügyet, 
hanem egyenesen gáncsolta. Cosmin 
Pop, a Mureşul Sportklub igazgatója a 
Krónikának elmesélte, hogy a gondok 
lényegében 2013-ban kezdődtek, ami-
kor a városháza a maga nevére íratta 
a csarnok alatti telket. Négy évnek 
kellett eltelnie ahhoz, hogy 2017-ben 
a Mureşul adminisztrálási jogot kap-
jon, azonban kiderült, a fejlesztési 
minisztérium és az alárendeltségébe 
tartozó Országos Befektetési Társaság 
(CNI) számára ez nem elegendő. „Bu-
karestben megmondták, hogy addig, 

amíg a terület nem kerül vissza a mi 
nevünkre, jogilag nem fi nanszíroz-
hatják a beruházást. Újabb négy esz-
tendőnek kellett eltelnie ahhoz, hogy 
végre kibogozzuk a szálakat” – ma-
gyarázta Pop.

Az igazgató szavait erősíti meg Cse-
ke Attila nyilatkozata is, aki szerint 
az ügy megoldásában a tavaly lekö-
szönt városvezetés nem volt partner. 
„A létesítmény telkének tulajdonjoga 
tisztázatlan volt. Az RMDSZ javasla-
tára a telket az Ifj úsági és Sportmi-
nisztérium tulajdonába helyezték át, 
és a helyi sportklub használhatja. A 
2013-ban félbehagyott munkálatokat 
a miniszteri rendelet alapján befejez-
hetik. A tervezés lejárt, a szakbizott-
ságok megfelelőnek ítélték a tervezett 
munkálatokat. A rendelet alapján 
elindulhat a közbeszerzési folyamat, 
amely során megtalálják az építőt és 
kezdődhet az építkezés” – sorolta a 
teendőket a miniszter. 

A szaktárca közleménye szerint a 
fedett jégpálya épületének tartószer-
kezetét megerősítik, felújítják az el-
hanyagolás miatt kárt szenvedett ele-
meket, és új berendezéssel látják el. 
A 60x30 méteres jégpálya mellett hat 
öltöző, edzőterem és egy sportterem is 
lesz, továbbá orvosi rendelők és kon-
ferenciaterem is helyet kap benne. A 
lelátókon kétezer néző fér majd el, 
és a sportlétesítmény minden szük-
séges feltételt biztosít az élsportolók 
edzésére és mérkőzésére. A műszaki 

TÖBB MINT HÁROM MISKOLCI JÉGCSARNOK ÁRÁBÓL FEJEZNÉK BE A MAROSVÁSÁRHELYI SPORTLÉTESÍTMÉNYT

Oldódik a jégpálya körüli patthelyzet

Rengeteg pénzre lesz még szükség. Folytatódhat a marosvásárhelyi jégcsarnok megépítése
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felmérést végző szakemberekre hi-
vatkozva Cosmin Pop elmondta, a 
parlagon heverő félkész épületet 
valóban megviselte az idő, azonban 
a tartószerkezet nem szorul megerő-
sítésre, mint ahogy új berendezésre 
sincs szükség.

Marosvásárhely és a sport nyer
A hírnek leginkább a sportemberek 
örülnek, akiknek a tavasszal ugyan 
adott volt, hogy a magyar kormány 
által fi nanszírozott Maros-parti sá-
tortetős műjégpályán eddzenek, 
azonban tisztában vannak azzal, 
hogy az csak középtávú megoldást 
jelent. Coroş László gyorskorcso-
lya-edző lapunknak elmondta, 
jelentős segítséget jelentett a spor-
tolók felkészítésében a komp szom-
szédságában felhúzott „ballon”, 
mint ahogyan a volt Május 1. strand 
területén újjáépült görkorcsolya-
pálya is, viszont egy fedett műjég-
pálya mégiscsak nagyot lendítene 
a jeges sportágakon. Az egykori 
olimpikon az elmúlt két évtizedben 
– edzőként, a Mureşul elnökeként, 
a szövetség titkáraként – sokat lob-
bizott a marosvásárhelyi jégcsarnok 
megépítéséért. Elhivatottságában 
követte a Mureşul élére kinevezett 
utódja, Cosmin Pop is, aki úgy véli, 
a minap hozott kormányrendelet, 
valamint az abba foglalt 7,7 millió 
eurós pénzösszeg végre lehetőséget 
kínál a tizenhárom évvel ezelőtt el-
kezdett munkálat befejezésére. „A 
kormányrendelet az eddigi erőfe-
szítéseink megkoronázását jelenti. 
Nem az a fontos, ki fogja működtet-
ni a jégcsarnokot, hanem az, hogy 
Marosvásárhely egy országos fon-
tosságú sportlétesítménnyel gazda-
godik” – jelentette ki a Krónikának 
nyilatkozva Pop. Szavaival a klub-
vezető egyben arra is utalt, hogy 
akárcsak a nemrég átadott olimpiai 
fedett uszodát, a sportminisztérium 
a műjégpályát is a Mureşul ügykeze-
léséből a helyi önkormányzat tulaj-
donába utalná át. Amint megírtuk, 
a vásárhelyi jégcsarnok építése ed-
dig 7,5 millió eurót emésztett fel a 
központi költségvetésből, miközben 
ugyanabban az időszakban a jóval 
korszerűbb miskolci létesítmény 4 
millióból készült el, míg a brassóira 
9,1 millió eurót költöttek. A jelenlegi 
állás szerint a Ligetben épülő mű-
jégpálya megépítésének költsége 
meg fogja haladni a 15 millió eurót.

 » A lelátókon 
kétezer néző 
fér majd el, és a 
sportlétesítmény 
minden szüksé-
ges feltételt biz-
tosít az élsporto-
lók edzésére és 
mérkőzésére. 

 » „A ren-
delet alapján 
elindulhat a 
közbeszerzési 
folyamat, amely 
során megtalál-
ják az építőt, és 
kezdődhet az 
építkezés” – so-
rolta a teendőket 
a miniszter.




