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Fennakadást okoz Marosvásárhelyen az önkormányzati finanszírozás hiánya

Vakvágányra terelt támogatás

A Kovászna megyei prefek-
tus, Sebastian Cucu mintá-
jára a kormány Maros me-

gyei képviselője, Lucian Goga is 
a közigazgatási bírósághoz for-
dult a megyeszékhely sportfi-
nanszírozásai miatt. Cristian 
Cherteș, a Marosvásárhelyi ASA 
csődvédelem alatt álló labdarú-
góklubjának ügyvezető igazgató-
ja a Krónikának elmondta: a pre-
fektus a múlt héten támadta meg 
azt a határozatot, amely a mű-
ködésükhöz is támogatást nyúj-
tott volna, ezért bár tevékenysé-
gük átszervezését a bíróság jó-
váhagyta, most mégis pénzügyi 
fennakadással szembesültek. 
„De nemcsak a labdarúgásban, 
hanem minden sportágban gon-
dot okoz” – ecsetelte. Meglátása 
szerint jelen helyzetben nem te-
hetnek mást, csak reményked-
nek, és várják a talárosok ítéle-
tét. Kérdésünkre jelezte, egyelő-
re nincs „B tervük”, mint ahogyan 
az aktuális szezonra megfogal-
mazott célkitűzésük fenntartá-
sáról sem egyeztettek azt követő-
en, hogy a Bálint Lóránt vezetette 
edzői stáb és Gheorghe Dinu me-
nedzser távozott a klubtól. A leg-
utóbbi mérkőzésen, mint ismert, 
már a kapusedző, Fekete Kár-
oly vezényelte győzelemre a Liga 
2-es csapatot a FC Argeș vendé-
geként, Cherteș pedig lapunknak 

most leszögezte, hogy a folytatás-
ban is ő irányítja majd a csapatot. 
„Ideiglenesen, amíg nem érkezik 
új edző, de egyelőre még senki 
mással nem tárgyaltunk” – fűzte 
hozzá a pénzügyi helyzetük meg-
oldását kereső sportvezető.

A városházán egyelőre nem 
tudják pontosan milyen kivetni-
valót talált a tanácsi határozat-
ban Goga. Cosmin Blaga szóvi-
vő lapunknak elmondta, hogy a 
polgármesteri hivatal semmifé-
le hivatalos értesítést nem ka-
pott a kormányhivataltól, a pre-
fektus döntését csak hallomás-
ból ismerik. „Mi megpróbáltunk 
egyeztetni Lucian Gogával, de a 
prefektus nem volt hajlandó tár-
gyalni” – jelentette ki az önkor-
mányzat sajtószóvivője. A kor-
mány megyei képviselője la-
punkkal közölte, hogy a héten 
hivatalos kiküldetésben van, 
és az alprefektushoz irányított 
minket, ám Nagy Zsigmond épp 
most tért vissza a szabadságról, 
ezért állítása szerint nem ismeri 
a kifogásolt határozatot.

A prefektúra által megtáma-
dott határozatban a Maros KK 
korábban tervezett finanszíro-
zása még nem szerepelt, ugyan-
akkor Béres Lóránt klubelnök 
szerint a majdani döntés hatás-
sal lehet a jövőbeli támogatása-
ikra. Az élvonalbeli férfi kosár-

labdacsapatot működtető egye-
sület vezetője úgy véli, hogy ha a 
város magánszférája most moz-
gósítja magát, kiderülhet, hogy 
mennyire tud életképes len-
ni a marosvásárhelyi sportélet 
az önkormányzattól függetle-
nül. „Az már más kérdés, hogy 
milyen szinten” – fűzte hozzá. 
Megjegyezte, hogy a kosárlab-
da támogatására pozitív jelzése-
ket kapott helyi vállalkozóktól, 
ugyanakkor a jövőben ők is szá-
moltak önkormányzati támoga-
tással. „Minket nem is az érde-
kel, hogy a prefektúra miért tá-
madta meg a határozatot, ha-
nem hogy helyes finanszírozási 
utat találjunk” – mondta lapunk-
nak Béres.

A női kosárlabda-élvonalban 
érdekelt Marosvásárhelyi Siriust 
vezető Kiss István „minősíthe-
tetlennek” tartja azt, ami a vá-
rosháza sporttámogatásai körül 
zajlik, szerinte nem működik a 
rendszer. A Krónikának rámu-
tatott, hogy klubját nem sorolták 
az élvonalbeliek közé, ezért csak 
sportprojektekre kap finanszíro-
zást. Az is nagyjából a tíz száza-
léka annak az összegnek, mint 
amekkorábban bajnoki riválisai 
részesülnek más városokban. 
„Minden héten ötször-hatszor 
úgy fekszek le, hogy nem folyta-
tom tovább, de aztán reggel fel-

kelek, és ismét nekiveselkedünk, 
nyomorgunk tovább” – ecsetelte. 
Tudomása szerint az egyedüli-
ek az országban, akik élvonalbe-
li együttesként ilyen helyzetben 
vannak. Rámutatott, hogy még 
Szatmárnémetiben is rászánnak 
300-400 ezer eurót a női kosár-
labdacsapatra, és a Marosvásár-
helynél jóval kisebb sepsiszent-
györgyieknek sem jelent problé-
mát a bajnokcsapat kiemelt tá-
mogatása. „Ahhoz, hogy bajnok-
ságot nyerj, pénz kell. Tényleg 
nem képesek rájönni arra, hogy 
élsport nélkül nincs utánpótlás 
és tömegsport. Példaképek kel-
lenek a gyermekek számára, és a 
versenysport gazdasági hasznot 
is hoz a városnak. De jogi kifogá-
sok mögé bujkálnak, majd pedig 
a vásárhelyi napokon felszólal-
nak, hogy milyen jól támogatják 
a sportot” – vélekedett Kiss.

Kacsó Endre, az élvonalbe-
li teremlabdarúgó-bajnokság-
ban szereplő Marosvásárhelyi 
City’us technikai igazgatója rá-
mutatott, hogy mindegyik klub 
helyzetét ellehetetleníti az ön-
kormányzati támogatás hiánya. 
Megjegyezte, nekik már most 
vannak elmaradásaik a számlák 
kifizetésében, és kíváncsi lenne, 
hogy a prefektúra miért épp a le-
hetséges legutolsó napon támad-
ta meg a határozatot. „Szerintem 
önkormányzati támogatás nélkül 
nem tudunk működni. Reméljük, 
hogy megoldódik a helyzet, mert 
különben az egész sport meghal 
Marosvásárhelyen” – mutatott rá.
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Pénzügyi fennakadással szembesült a Marosvásárhelyi ASA labdarúgó-

klubja, miután a prefektus megtámadta a városi tanács sportfinanszírozá-

si határozatát. A Maros KK-nál a helyes utat keresik, míg a Siriusnál „mi-

nősíthetetlennek” tartják az önkormányzati támogatások körüli helyzetet.

Kellemetlen meglepetés érte Ro-
mániát kedd este, amikor te-
remlabdarúgó-válogatottja csak 
2-2-es döntetlent ért el Déván 
az Európa-bajnokság Grúzia el-
leni pótselejtezőjében. A jól vé-
dekező vendégek az első félidő-
ben hatékonyan fékezték meg 
Ropert Lupu tanítványainak tá-
madásait, és szemfülesen ki-
használták az elkövetett hibái-
kat. A szünetig kétgólos hátrány-
ba került hazaiakat végül a nem-
rég honosított Savio Valadares 
mentette meg, akinek duplázá-
sa életben tartotta a piros-sárga-

kékek továbbjutási esélyeit. A já-
tékos-edző Lupu érthetően elé-
gedetlen volt az eredménnyel, de 
hangsúlyozta, hogy a kvalifiká-
ció még nem veszett el, csak töb-
bet kell érte dolgozniuk. Meglá-
tása szerint keménynek kell len-
niük, mert az Eb nem a gyengék 
tornája. Románia eddig 2007-
ben, 2012-ben és 2014-ben tu-
dott jegyet váltani a kontinens-
viadalra. Lupu és Valadares mel-
lett ezúttal Vlad Iancu, Petrișor 
Toniță és Andrei Grigoraș ka-
pusok, továbbá Felipe Oliveira, 
Szőcs László, Mimi Stoica, 

Csoma Alpár, Adrian Pânzaru, 
Florin Ignat, Robert Matei, Cristi 
Matei, Paulo Ferreira és Andrei 
Răducu pályázik a jövő évi, szlo-
véniai seregszemlére. A Grú-
zia elleni párharc visszavágó-
ja Tbilisziben lesz szeptember 
26-án. Ugyanakkor lép majd 
pályára Koszalinban Magyar-
ország együttese is, miután a 
székelyudvarhelyi Gál Istvánnal 
a soraiban 2-1-re megnyerte a 
lengyelországi párharc kedd es-
ti, miskolci összecsapását.
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Honosított futsalos mentette meg Romániát

Egyenlő esélyek. A vendégek elgáncsolták a győzelmet remélő román csapatot

A csíkiak kiestek
a Román Kupából
A Székelyudvarhely után az 
FC Csíkszereda labdarúgócsa-
pata is elbúcsúzott a Román 
Kupa 2017–2018-as szezon-
jától, miután a harmadik kör 
keddi játéknapján 2-0-ra kika-
pott a Bákói Aerostar vendége-
ként. A harmadik ligában sze-
replő hargitai együttest edző 
Vágó Attila szerint a hozzáállá-
sukkal és a küzdőszellemükkel 
nem voltak problémák, hiszen 
végig „hajtottak”, gólhelyzete-
ik kihasználásával ugyanakkor 
elégedetlennek mutatkozott 
a találkozót követően. Idén, 
mint ismert, a Román Labdarú-
gó-szövetség már a negyedik 
körtől jutalmazza a csapato-
kat. Ebbe a szakaszba kedd ké-
ső délután a moldvai együttes 
mellett az Alexandria, a Filiași, 
a Șirineasa, a Resciabánya, a 
Lippai Solymok, a Magyarigen 
és a Petrolul együttesei jutot-
tak tovább, míg a tegnapi talál-
kozók lapzártánk után fejeződ-
tek be. Mivel a hargitai együt-
tesek a kupából már kiestek, 
a megye azzal vigasztalód-
hat, hogy a Székelyföldi Lab-
darúgó-akadémia két játéko-
sa, Casiadi Soma és Botorok 
János bemutatkozhatott a ma-
gyarországi U16-os válogatott 
Belgium elleni, 1-1-re végződött 
hazai mérkőzésén.
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Messi beköszönt 
Buffonnak
Az argentin Lionel Messi két 
góllal járult hozzá kedd este a 
Barcelona 3-0-s hazai győzel-
méhez a Juventus elleni rang-
adón, a labdarúgó-Bajnok Li-
gája D csoportjának első for-
dulójában. A kvartett má-
sik összecsapásán a Sporting 
3-2-re nyert Görögországban 
az Olympiacos ellen. A többi 
eredmény: A csoport: Man-
chester United–Basel 3-0, 
Benfica–Moszkvai CSZKA 1-2. 
B csoport: Celtic–PSG 0-5, 
Bayern München–Anderlecht 
3-0. C csoport: AS Róma–
Atlé tico Madrid 0-0, Chelsea–
Qarabag 6-0. A tegnapi mérkő-
zéseket lapzártánk után ren-
dezték, ma pedig már az Euró-
pa Liga csoportkörében ren-
dezik az első fordulót, közte a 
FCSB–Viktoria Plzen összecsa-
pást (22 órától, Pro Tv, Dolce 
Sport) a G csoportban. A buka-
resti együttes, mint ismert, a 
BL harmadik selejtezőkörében 
2-2-es döntetlent ért el hazai 
pályán a cseh csapattal szem-
ben, ám idegenben 4-1-re le-
győzte. Ennek ellenére a piros-
kékeket edző Nicolae Dică sem 
tartja magukat főesélyesnek, 
szerinte óvatosnak kell lenni-
ük, mert ellenfelüknek gyors já-
tékosai vannak a széleken, és 
ellentámadásból meglephe-
tik őket. A kvartett másik ösz-
szecsapását Izraelben rende-
zik, ahol a Hapoel Beer-Sheva a 
Luganót láttja vendégül.

Hagyományok útján

A Galaci Oţelul szurkolói klub-
jáé lett a megyeszékhely 
1964-ben alapított, de koráb-
ban csődbe ment labdarú-
gó-egyesületének márkája és 
dicsőséglistája, ezért a har-
madik ligában szereplő gárda 
immár hivatalosan is a 2011-
es bajnok jogutódjává vált. 
A brandet eredetileg év elején 
árverezték el 10 ezer euróért, 
de miután az összeget végül 
nem fizették ki, egy ügyvédi 
iroda közbenjárásával a szur-
kolói együttes szerezte meg. 
A márkanév egyébként koráb-
ban már érvényét veszítette, 
de a klub azt újra bejegyeztet-
te, és tegnap már a történe-
lem során szerzett serlegeiket 
is megkapták, hogy a szomba-
ti mérkőzésük alkalmával be-
mutassák a közönségnek. Az 
Oţelul a Liga 2-be való felju-
tást tűzte ki célul az aktuális 
szezonban.

Továbbjutottak
a címvédő spanyolok
A kolozsvári csoportkörben 
kezdő, címvédő Spanyolország 
férfi kosárlabda-válogatottja 
sorozatban tizedik Európa-baj-
noki elődöntőjére készülhet, 
miután kedd este 84:72-re le-
győzte Németországot az idei 
kontinensviadal isztambu-
li negyeddöntőjében. A játék-
nap másik továbbjutója Szlové-
nia lett, amelyik a letteket múl-
ta felül 103:97 arányban. A leg-
jobb négy között csütörtökön 
21 órától rendezik a Spanyolor-
szág–Szlovénia összecsapást, 
míg pénteken a tegnapi lapzár-
tánk után rendezett Görögor-
szág–Oroszország és Olasz-
ország–Szerbia párharcok to-
vábbjutói játszanak vasárnapi 
döntőért.




