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Várni kell az úszásoktatásra
A tanévvel együtt nyit a városi uszoda is Marosvásárhelyen
• Marosvásárhelyen 
hagyományosan az 
iskolai tanévvel együtt 
nyit meg a városi, Mi-
rcea Birău mérnökről 
elnevezett uszoda, így 
lesz ez idén is. Mint 
megtudtuk, számos 
változás várható, de 
a program és a be-
lépődíjak év végéig 
változatlanok marad-
nak. Megkérdeztük, 
hogy mikor indul el az 
iskoláskorú gyerme-
kek városszintű úszá-
soktatása, és biztató 
válaszokat kaptunk.

SIMON VIRÁG

Marosvásárhelyen jelenleg 
két úszásra, úszásoktatásra 
használható létesítmény van 

a város tulajdonában, a városi uszo-
da és a Víkendtelepen lévő sátortetős 
úszómedence. Szó volt ugyan arról, 
hogy a városnak átadják a nemrég 
felépített 50 méteres olimpiai meden-
cét, de erre egyelőre nem került sor. 
A legoptimistább becslések szerint is 
jövő évben vehetik birtokukba a mo-
dern uszodát a vásárhelyi sportolók, 
és remélhetőleg nem csak ők.

Kedden nyit az uszoda

A városi uszoda igazgatója, Harai 
István a Székelyhonnak elmondta, 
szeptember 14-én nyit a létesítmény, 
amelyet ezután közösen használnak 
a sportoló gyerekek és az amatőr 
úszók. A járvány miatti létszámkor-
látozás megmarad, de a tapasztala-
tok alapján nincs szükség előzetes 
időpontkérésre. Harai István el-
mondta, hogy a program (kedd–va-
sárnap) és a jegyárak maradnak a 
régiek, bérletet is lehet váltani, de a 
nagymedencét együtt fogják hasz-
nálni a 10 évnél kisebb sportolók és 
azok, akik kedvtelésből vagy orvosi 

javallatra járnak úszni. Megtudtuk, 
hogy elkezdődik a babaúszás és a 
vízitorna, de az úszásoktatásra is 
lesz lehetőség. Ezek a foglalkozások 
a kismedencében lesznek, ezért a 
pezsgőfürdős elemek és a nyakzu-
hatag csak 6–10 és 18–22 óra között 
fog működni. 10–18 óra között a kis-
medencéből leválasztanak egy részt 
a foglalkozásokra, és a fennmaradó 
részen lubickolhatnak azok, akik 
nem tudnak úszni vagy szeretik a 
melegebb vizet. A nagymedencé-
ben 12–18 óra között lesz edzés a 
gyermeksportolóknak, így ebben 
az időpontban 2–3 sávot ők fognak 
használni, a többit az amatőr úszók. 

A teljes nagymedence sávokra lesz 
osztva, hogy rendeltetésszerűen le-
hessen használni.

Megfelelő lesz a víz, 
és lesz öltöző is

A 10 évnél nagyobb sportolók a 
Víkendtelepen lévő sátortetős, 50 
méteres hosszúságú medencében 
edzenek, ezt a létesítményt ezután 
is kizárólag a hivatásos úszók hasz-
nálhatják. Mint a Víkendtelep igaz-
gatója, Mátyási Levente elmondta, 

jelenleg ennek az uszodának nincs 
öltözője, de az elkövetkező napok-
ban visszahelyeznek néhány konté-
nert a régebbiek közül, és így megfe-
lelő körülmények között öltözhetnek 
át a gyermekek, fi atalok. Mivel több 
sportoló gyermek szülei jelezték, 
hogy egyre hidegebb a medencében 
a víz, rákérdeztünk, hogy mit 
lehet tudni ezzel kapcsolat-
ban. Az igazgató elmondta, 
hogy bár a vizet folyamato-
san melegítették, az éjszakai 
alacsony kinti hőmérséklet 
miatt az átlagosnál hűvösebb 
volt a levegő a ballonban, és ez 
a vízre is kihatott. Pénteken azonban 
sikerült az egyik légfújó berendezést 
megjavíttatni, bekapcsolták, és az 
melegíti a ballon belsejében lévő 
levegőt. Így biztosítani tudják a me-
dencében a 27 fokos vizet.

Készül a városszintű 
úszásoktatás

Csíkszereda példájára Marosvásár-
helyen is szeretnék megszervezni a 
diákok úszásoktatását. Mint Portik 
Vilmos alpolgármestertől megtud-
tuk, a szakemberek jelenleg azt a 
határozattervezetet készítik elő, 
amelynek alapján a város kérni fog-
ja a tanfelügyelőségtől, hogy a tan-
terv része legyen az úszásoktatás, 
helyettesítve az egyik tornaórát. 
Mivel ezt alaposan elő kell készíte-
ni, és lehetséges, hogy a tantervet 
tanév közben nem lehet módosíta-
ni, megtörténhet, hogy ezt csak a 
2022–2023-as tanévtől tudják majd 
életbe ültetni. De az sem kizárt, 
hogy a hamarosan kezdődő tanév 
második felétől már szervezetten 
tanulhatnak úszni a kisiskolások, 
kedvezményes áron.

Az olimpiai méretű uszodára 
egyelőre várni kell. A víkendtelepi 
sátortetős medencébe csak 
sportolók mehetnek

▾  FOTÓ: HAÁZ VINCE

N em ismeri el Kovács Levente 
elnökké választását a maros-

vásárhelyi RMDSZ Kali István-szár-
nya, mint ahogy az új körzeti elnö-
köket sem. Kaliék arra hívják fel 

a közvélemény fi gyelmét, 
hogy a Területi Állandó 
Tanács (TÁT) döntése – 
amelynek alapján a Maros 
megyei RMDSZ vezetői 
a tisztújítási folyamatot 

szervezik Marosvásárhelyen 
– újra kivizsgálás alatt áll, követke-
zésképpen azt nem lehet alkalmazni 
mindaddig, amíg szabályosságáról 
nem döntött a szabályzatfelügyelő 

bizottság. „Az a tény, hogy erről a 
megyei vezetők nem hajlandók tu-
domást venni, kettős mércét alkal-
mazva, egy kivizsgálás alatt álló 
döntésre alapozva tovább erőltetik a 
marosvásárhelyi RMDSZ különböző 
testületeiben a tisztújítást, nem a de-
mokratikus elvek betartásáról, ha-
nem diktatúráról tanúskodik” – ol-
vasható a Kali és további hat körzeti 
elnök által megfogalmazott levél-
ben. Szerintük a szabálytalan ma-
gatartással Kovácsék azt szeretnék 
elérni, hogy a folyamat végén visz-
szafordíthatatlan döntések és kine-
vezések szülessenek, amelyeket már 

ne lehessen változtatni. „Mindennek 
semmi köze a szervezeten belüli au-
tonómiához, és köszönőviszonyban 
sincs a szubszidiaritás elvével. A 
szabálytalan tisztújító közgyűléseik 
és az elnökválasztó küldöttgyűlésük 
összehívása után a választmányi 
gyűlésük összehívása nem szolgál-
ja a két tábor közeledését, inkább a 
hidak felégetését eredményezi, ez 
pedig a marosvásárhelyi magyar 
közösség kettéhasadásához vezet-
het” – írják. Kali István a Krónika 
megkeresésére azt rótta fel a másik 
csapatnak, hogy míg „ők kinyitották 
a várkaput, hogy a bizonyos kérdé-
sekben ellenvéleményt képviselők 
is lépjenek be és próbáljanak meg 
együtt élni és dolgozni, Kovács Le-
ventéék úgy szeretnének bejönni, 
hogy őket kitessékelik onnan”. Kali 
szerint az ellentábor minden egyes 
eddigi lépése erre utal. Példaként 
említette az iroda zárának lecserélé-
sét, a Facebook-oldal kezelési jogá-

nak átvételét, valamint Péter Ferenc 
megyei elnök nyilatkozatát, amely 
szerint Kaliék jogtalanul használják 
az RMDSZ logóját. „A tulipán nem 
valakinek a tulajdona, hanem közös 
szimbólum. Amíg nincsenek új, elis-
mert körzeti elnökök, a régiek hasz-
nálhatják azt” – fejtette ki lapcsalá-
dunknak Kali István, hangsúlyozva, 
hogy a körzeti elnököknek egyenlő 
státusuk van a megye egyéb telepü-
léseinek RMDSZ-elnökeivel.

Kovács ferdítést említ

A másik fél által két héttel ezelőtt 
megválasztott városi elnök, Kovács 
Levente kérdésünkre úgy vélekedett, 
hogy a sajtónak kiküldött közlemény 
egy újabb ferdítés a régi gárda részé-
ről, ami nem felel meg a valóságnak. 
A megyei ügyvezetői elnöki tisztséget 
is betöltő politikus nem ért egyet az-
zal, hogy egy megkérdőjelezett vagy 
akár megfellebbezett döntés miatt fel 

kellene függeszteni annak végrehaj-
tását. „Gondoljunk csak bele, ilyen 
alapon akár működésképtelenné le-
hetne tenni az RMDSZ-t” – reagált a 
nyílt levél aláíróinak álláspontjára 
Kovács, aki nem kívánta kommentál-
ni a leírtak további tartalmát.

Mint arról korábban beszámol-
tunk, hosszas csend után a már ha-
gyományosnak számító két tábor 
ismét összecsapott, a szabályzat sa-
játos értelmezése miatt párhuzamos 
választások szervezésébe kezdtek. 
Mindkét csoportosulás azt állítja 
magáról, hogy ő az, amely szabály-
szerűen jár el, míg a másik tévesen 
értelmezi a játékszabályt. Az ügy a 
megyei szabályzatfelügyelő bizott-
ság elé került, amely Kovács Leven-
tééknek adott igazat, a fellebbezés 
nyomán viszont az országos testület 
semmisnek nyilvánította az alapfo-
kú döntést, és az ügy újravizsgálatát 
rendelte el.

Szucher Ervin

Nem közelednek az álláspontok a marosvásárhelyi RMDSZ háza táján
• Továbbra sem ismeri el egymás tisztújítási folyama-
tát a marosvásárhelyi RMDSZ két csoportosulása. A 
megyei szabályzatfelügyelő bizottság a Kovács Levente 
által vezetett csapatnak adott igazat, de Kali Istvánék 
fellebbezése következtében az országos testület az ügy 
újravizsgálásáról döntött.




