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Superenduróval „durrantanának”
Korszerű terepmotorozási pályát terveznek a Maros megyei Csittszentivánon
• Az ország legna-
gyobb és leglátványo-
sabb terepmotorozási 
pályáját készülnek 
megépíteni a Maros-
vásárhely közelében 
fekvő Csittszentivá-
non. A cél visszahozni 
a múlt század második 
felében megélt hangu-
latot, amikor a vásár-
helyi Hidegvölgybe 
tízezrek látogattak 
ki egy-egy országos 
bajnoki futamra. 

S Z U C H E R  E R V I N

H uszonkét és fél hektáros 
terület ingyenes átadásá-
ra-átvételére írt alá szerző-

dést Mezőpanit polgármesteri hiva-
tala a megyei önkormányzattal. A 

nagyközség terepmotorozási 
pálya kialakítása céljából 
adományozta a csittszenti-
váni határban lévő hatalmas 
területet. Az elképzelések 
szerint itt autó-, motor-, ke-
rékpár, quad- és szánver-

senyekre hoznának létre két 
pályát. A természetes körülmények 
adottak: a pályák a falutól félreeső 
helyen, nem távol a Marostól, az 

erdő szélén, dombok közt kacska-
ringóznának. A létesítményt két 
irányból is meg lehetne közelíteni: 
Csittszentiván, illetve Malomfalva 
felől. Ugyanakkor az sem elhanya-
golandó, hogy a beruházás nem a 
nulláról kezdődne, hisz helyi lelkes 
fi atalok hat évvel ezelőtt kialakítot-
tak egy krosszmotorozásra alkalmas 
terepet. Bajnoki futamot ezen még 
nem rendeztek, de több hangulatos 
és színvonalas versenynek volt a 
helyszíne, amelyre akár nyolcvan 
sportoló, valamint két-háromezer 
néző is begyűlt.

Előbb tanakodnak, utána építenek

A megyei tanács az általa épített és 
működtetett Transilvania Motorringre 
és annak szakembergárdájára bízta a 
projekt megvalósítását. A Csergedi-te-
tő szomszédságában lévő gyorsasági 
pálya menedzsere, Thomas Moldovan 
lapcsaládunknak elmondta, hogy ta-
nulva a ring létesítése körül elkövetett 
hibákból, ezúttal sokkal körültekin-
tőbben állnak neki a tervezésnek. 
„Azt akarjuk, hogy amint meglesz, 
kapja is meg a versenypálya minő-
sítést. Éppen ezért hazai és külföldi 

szövetségekhez és szakemberekhez 
fordultunk, akik még a tervezési sza-
kasz előtt elláthatnak tanácsaikkal” 
– mondta el Thomas Moldovan. A 
gyorsasági pálya vezetője ezzel a ring 
visszásságaira utalt, amelyről átadása 
után derült ki, hogy bizonyos szaka-
szokon módosításokra szorul. A me-
gyei tanács a krosszpályákra is EU-s 
pénzeket hívna le, de amennyiben 
ez nem sikerül, saját költségvetésé-
ből látna neki a terep kialakításának. 
„Elképzelésünk szerint két pályát 
építenénk, az egyik hagyományos te-
rep-, a másik meg superenduro lenne, 

mindenféle látványos akadállyal, ho-
mokkal, farönkkel, sziklákkal, gumi-
abroncsokkal. Úgy gondoltuk el, hogy 
a két kört össze is lehessen kötni” – 
vázolta az elképzeléseket Moldovan. 
Hogy mindez mennyibe kerülne, még 
csak hozzávetőlegesen sem lehet tud-
ni. Egy biztos: az önkormányzat idén 
az előtanulmány elkészítésére fóku-
szál, a tervezési és építkezési tender 
kiírása 2021-re marad.

Határidőt szabtak

A Maros megyei tanácsnak már csak 
azért is komolyan kell vennie a meg-
állapodásban szereplő határidőt, 
mert a szerződésben a mezőpaniti 
önkormányzat kikötötte, hogy 2021 
végéig a beruházást el kell kezdeni – 
különben a terület visszakerül a köz-
ség nevére. „Merem remélni, hogy a 
másfél éves határidő nem okoz gon-
dot, mert azt látom, hogy a politikai 
szándék mellett szakmai érdeklődés 
is létezik” – adott hangot derűlátásá-
nak Bodó Előd Barna, a nagyközség 
polgármestere. A szentiványi Gálfi  
Csaba Zalán, aki az amatőr terep-
motorosok kategóriájában országos 
címmel büszkélkedhet, gazdasági és 
turisztikai fellendülést is vizionál, 
amennyiben a jelenlegi 950 méteres 
pályát sikerül meghosszabbítani, 
kiszélesíteni, érdekesebbé tenni. Kü-
lönben a csittszentivániak és paniti-
ak terület-felajánlását a megyei ön-
kormányzat elképzelése megelőzte. 
Péter Ferenc tanácselnök elárulta, 
ők azon voltak, hogy a Transilvania 
Motorring szomszédságában vásá-
roljanak telket, amikor érkezett a 
megkeresés. 

Felpörgetve. A csittszentiváni 
pályán eddig is látványos 
versenyeket rendeztek
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A LACTATE HARGHITA RT.
várja a jelentkezőket

a következő
munkahelyekre (betanítással):

• VÁLTÁSVEZETŐ
• GÉPSZERELŐ

• PASZTŐRÖZŐ SZEMÉLY
• CSOMAGOLÓ (férfi munkaerő)

• SZENNYVĺZTISZTĺTÓ-ÁLLOMÁS KEZELŐ

Amit ajánlunk: vonzó bérezés, túlórák kifizetése, éjszakai- és 
hétvégi pótlék, ételjegyek, szakmai fejlődési lehetőség.

Az érdekeltek elküldhetik szakmai önéletrajzukat 
(feltüntetve a megpályázott állást) 

a klara.fazakas@covalact.ro e-mail-címre, 
a 0266–371818-as faxszámra vagy a gyár székhelyére 

(Csíkszereda, Szentlélek utca 49. szám).

Programozót keresünk csíkszeredai munkapontunkra.
Jó algoritmikus gondolkodású, gyorsan és szívesen tanuló, az elvállalt 

feladatokat időre és jól teljesítő munkatársat keresünk. Előny, ha 

tapasztalt vagy valamelyik OOP programozási nyelv illetve adatbázisok 

területén. Teljesítményarányos fizetés és szakmai fejlődés mellett 

folyamatosan újuló érdekes kihívásokra

számíthatsz, ha csapatunk tagja leszel.

Önéletrajzot a hr@autoid.ro címre várunk.

„A jelenlegi helyzetre való tekintettel 
úgy gondoljuk, széles körű politikai 
konszenzusra van szükség a válasz-
tások dátumát illetően. Minden olyan 
politikai szervezet támogatására 
számítunk, amely az RMDSZ által 
javasolt dátum mellett foglalt állást 
az elmúlt időszakban – idézi a szená-
tort a szövetség hétfői közleménye, 
amelyet az Agerpres szemléz. Ebben 
rámutatnak, hogy a járványhelyzet 
miatt a helyhatósági választások 
elhalasztására volt szükség, így a 
parlament az önkormányzati man-
dátumok meghosszabbítása mellett 
döntött. „A mandátumok meghosz-
szabbítása kapcsán is a törvényhozó 
testület javaslata bizonyult helyes-
nek a kormány kezdeményezésével 
szemben, illetve a választások dátu-
máról is a parlamentnek kell dönte-
nie, ezért iktattuk ma (hétfőn, szerk. 
megj.) a két frakcióvezető aláírásával 

ellátott RMDSZ-es törvénykezdemé-
nyezést” – fogalmazott Cseke Attila.

A tervezet a két ház szavazatát és 
az államelnöki kihirdetést követően 
léphet érvénybe. Mivel a kormánynak 
a tervezet életbe léptetésétől számítva 
5 nap áll majd rendelkezésére ahhoz, 
hogy a szükséges ütemtervet, költ-
ségvetést és szervezési szabályokat 
kidolgozza és elfogadja, az RMDSZ azt 
kérte, hogy a tervezetről sürgősségi 
eljárásban tárgyaljon a parlament, így 
legkésőbb július 15-ig érvénybe léphet.

Már készült egy tervezet

A képviselőház június 15-én fogadta 
el döntő házként a helyi választott 
tisztségviselők mandátumának meg-
hosszabbításáról szóló tervezetet. 
Ennek értelmében 2020. november 
1-jéig hosszabbítják meg a polgár-
mesterek, megyei tanácselnökök, 

valamint a helyi és megyei tanácsok 
tagjainak mandátumát. A törvény 
azt is előírja, hogy a 2020-as hely-
hatósági választások időpontjáról a 
parlament dönt sarkalatos törvény-
nyel, legalább 60 nappal a szavazás 
napja előtt. Mint arról beszá-
moltunk, az Állandó Vá-
lasztási Hatóság (AEP) ko-
rábban már kidolgozott egy 
törvénytervezetet, amely-
nek értelmében szeptember 
27-én, vasárnap tartanák 
a helyhatósági választáso-
kat. A javaslat szerint az ed-
digi gyakorlattól eltérően a 
szavazókörzeteket könnyűszerke-
zetű építményekbe, konténerekbe, 
sátrakba is be lehet rendezni, egy 
másik módosító indítvány szerint 
pedig audio-video rendszerrel fo-
lyamatosan rögzítenék a választási 
bizottságok munkáját.

Szeptember 27-én választana az RMDSZ
• Törvénykezdeményezést iktatott hétfőn a parlamentben az RMDSZ, melynek értel-
mében szeptember 27-én szervezhetnék meg a helyhatósági választásokat Romániá-
ban – jelentette be a szövetség szenátusi frakcióvezetője, Cseke Attila. 




