
Átszervezik a teljes marosvásárhelyi sportéletet
Soós Zoltán polgármester csütörtökön sajtótájékoztatón számolt be 
arról, hogy átszervezik a Városi Sportklubot, kifizetik a felhalmozott 
adósságokat, megpróbálják visszacsábítani azokat a sportolókat, akik 
kényszerből, a fizetések elmaradása és az edzési lehetőség hiánya 
miatt elhagyták Marosvásárhelyt. A Városi Sportklub beköltözhetett a 
Víkendtelep melletti Sportakadémia épületébe, továbbá annak vezetői 
fogják ügykezelni a városi sportbázisokat és összehangolni a városi 
sportéletet. Soós Zoltán beszélt arról is, hogy előreláthatón már nyárig 
megkapja a város a Sportcsarnok ügykezelését, de kérték a miniszté-
riumtól a jelenleg épülő, olimpiai méretű uszoda adminisztrálását is. A 
víkendtelepi sátortetős uszoda üzembe helyezése is napirenden van, 
jelenleg mérik fel, hogy milyen károk keletkeztek a ponyva leszere-
lésekor és hogyan lehet ezeket helyrehozni. 2022 végéig lehet arra 
számítani, hogy elkészül a Ligetben lévő, az Országos Befektetési 
Ügynökség által kivitelezett fedett korcsolyapálya.

A stadiont és az ott zajló 
munkálatokat szakcéggel 
őriztetik, nem lehet körülnézni
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M
ar

os
sz

ék
egyetem

ek
2021.  JANUÁR 22–24.,  PÉNTEK–VASÁRNAP6 A K T U Á L I S #DNA  #feljelentés  #felsőoktatás

Megkezdődött a tisztogatás?
Hárommillió lejes kár ügyében vizsgálódnak Marosvásárhelyen
• A városi stadionnál 
végzett munkálatok 
kapcsán tett felje-
lentést az Országos 
Korrupcióellenes 
Ügyészségnél (DNA) 
Soós Zoltán, Marosvá-
sárhely polgármeste-
re. A városháza előze-
tes felmérése szerint 
több mint hárommillió 
lejes kár keletkezett 
az ügyben.

SIMON VIRÁG

A Székelyhon szerkesztőségé-
nek birtokába jutott felje-
lentésben az áll, hogy az új 

városvezetés felülvizsgálta a polgár-
mesteri hivatal és a Kronos Life cég 
közötti, a marosvásárhelyi atlétikai 
központ és a városi stadion javításá-
nak és felújításának céljából kötött 
szerződést. Az ellenőrzés során – a 

városháza által megfogalma-
zott feljelentés szerint – ki-
derült, hogy a munkálatok 
helyszínéről több, leltárban 
szereplő tárgy is hiányzik. 
Ezek értéke 1 000 000 lej. A 
Soós Zoltán által benyújtott 

feljelentésben az áll, hogy 
a szóban forgó egymillió lejes, a 
leltárból hiányzó anyagok mel-
lett a városházát a szerződés miatt 
2 592 874 lejes kár érte, ehhez hoz-
záadódik annak a bankkölcsönnek 
a kamata is, amit a város azért vett 
fel, hogy ezt a beruházást fi nan-
szírozni tudja. A feljelentettek: a 
kivitelező, a Kronos Life Construct 

Kft ., az építőtelep vezetője, Á. Gy. 
magánvállalkozó és a városháza 
részéről a munkálatokat felügyelő 
M. M. igazgató. Őket hűtlen kezelés, 
bizalommal való visszaélés, csalás 
és okirat-hamisítás elkövetésével 
gyanúsítják.

Kivárnak

Az ügy kapcsán Soós Zoltán azt 
mondta, hogy egyelőre a stadi-
onnál és az atlétikai pályánál a 
munkálatok fel vannak függesztve. 
Kiemelte: érdekes módon a helyszí-
ni vizsgálataik nyomán elkezdték 
teherautókkal hozni az építőanya-
gokat a munkálat helyszínére, azo-
kat az építőanyagokat, amelyeket a 
városnak kiszámlázták 2,5 millió lej 
értékben. „A szerződés értelmében 
a cég a munkálatot 2023-ig kell be-
fejezze. A jogi vizsgálat után derül 
ki, hogy a már megkötött szerződés 

alapján folytatódik-e a munkálat 
vagy új céggel kötünk szerződést.”

Semmit nem tudnak

A Székelyhon megkeresésére a vád-
iratban szereplő városházi igaz-
gató, M. M. azt nyilatkozta, hogy 
súlyos betegség miatt betegsza-
badságon van már múlt év végétől, 
és semmit nem tud az ellene felho-
zott vádakról, a bűnügyi feljelen-
tésről. A Kronos Life Construct Kft . 
cég vezetősége megkeresésünkre 
levélben foglalt állást, kiemelve, 
sajnálatosnak tartja, hogy a közbe-
szédben alapos ellenőrzés nélkül 
keringenek információk. „Nem iga-
zak azok az információk, miszerint 
a mi cégünk mögött Claudiu Maior, 
a volt marosvásárhelyi városvezető 
tanácsadója állna. A Soós Zoltán 
polgármester által benyújtott fel-
jelentés kapcsán megjegyezzük: 

nem tudunk arról, hogy ilyen lé-
tezik, tartalmát sem ismerjük. 
Amennyiben azok a személyek, 
akik a minket is érintő szerződése-
ket vizsgálják, nem értik vagy nem 

látják át azokat, minden informá-
ciót megadunk nekik, hogy semmi 
ne maradjon tisztázatlan. Hangsú-
lyozzuk: nem kívánunk semmiféle 
politikai vitának részesei lenni.”

A hibrid forgatókönyv szerint, 
vagyis egyrészt online, más-

részt jelenléti oktatással kezdődik el 
a második félév az erdélyi egyeteme-
ken. Az erre vonatkozó döntés már 
meg is született a brassói Transilva-
nia Egyetemen. A felsőoktatási in-
tézmény szenátusának határozatát 

ismertető közlemény szerint február 
22-én a hallgatók visszatérhetnek az 
egyetem falai közé, ám csak a szemi-
náriumokra, laboratóriumi és más 
gyakorlatokra, az előadások tovább-
ra is az online térben maradnak. Jó 
hír viszont a távolról érkező egyete-
mistáknak, hogy a kollégiumok is 

újra megnyitják kapuikat. A Cenk 
alatti város egyetemén különben az 
október 28-ai tanévkezdés óta kizá-
rólag online zajlott az oktatás, és a 
január 16-án megkezdődött vizsga-
időszakot is online bonyolítják le, ki-
vételt a zeneművészeti kar, illetve az 
orvosi kar néhány tantárgya jelenti.

Szintén a hibrid körvonalazódik 
a kolozsvári székhelyű, ám Erdély 
számos városában karokat működ-
tető Babeș–Bolyai Tudományegye-
temen. Hivatalos döntés ugyan még 
csak jövő héten várható, de Daniel 
David rektor a Hotnews.ro portál 
érdeklődésére közölte, valószínű-
leg minden kar a „vegyes” megol-
dást fogja választani. „A BBTE-n 
nem lesz egyetlen forgatókönyv, 
22 nagyon különböző kar van, így 
mindenik maga határoz a hallgatók 

száma, a rendelkezésre álló tér és a 
profi l mentén” – mondta a rektor, 
hozzátéve, hogy a karoknak hétfő-
ig kell dönteniük, majd összeül az 
igazgatótanács. A Temesvári Nyuga-
ti Egyetemen is jövő héten várható 
döntés, de Marilen Pirtea rektor be-
jelentése szerint a javaslat az, hogy 
tizennyolc kar közül a legtöbbön 
maradjon az online térben az okta-
tás, és csak egyes tevékenységeken 
kelljen a személyes jelenlét. Pirtea 
problémásnak nevezte ugyanakkor 
a kollégiumok megnyitását olyan kö-
rülmények között, hogy a Béga-parti 
városban a fertőzöttségi ráta meg-
haladja az 5 ezreléket, konkrétumot 
viszont egyelőre nem mondott.

A Marosvásárhelyi George Emil 
Palade Orvosi, Gyógyszerészeti, 
Tudomány- és Technológiai Egye-

temen is hibrid módon kezdődik a 
második félév, ugyanúgy, ahogyan 
tavaly elkezdték az egyetemi évet – 
tudtuk meg az egyetem munkatársá-
tól. Kifejtette, ez azt jelenti, hogy az 
egészségügyi, a mérnöki és 
az informatikai szakokon a 
gyakorlati képzés a hallga-
tók jelenlétével zajlik, min-
den egyéb marad továbbra 
is online.

A Sapientia Erdélyi Ma-
gyar Tudományegyetemen, 
a Partiumi Keresztény Egyetemen, 
valamint a Marosvásárhelyi Mű-
vészeti Egyetemen csak jövő héten 
döntenek arról, hogy milyen forga-
tókönyv mentén kezdődjön el a má-
sodik félév, részleteket egyelőre nem 
közöltek.

Bálint Eszter

Nem szabadulnak meg az online óráktól az egyetemek hallgatói
• Azt már tudjuk, hogy amennyiben nem ugrik meg 
drasztikusan a koronavírussal fertőzöttek száma, 
akkor február 8-án a legtöbb óvoda és iskola megnyit-
hatja kapuit. Azt viszont, hogy milyen forgatókönyv 
mentén rajtol el a második szemeszter az egyeteme-
ken, a bukaresti hatóságok – az autonómiára hivatkoz-
va – a felsőoktatási intézményekre bízták. A legtöbb 
helyen hibrid rajt körvonalazódik, a döntést a többség 
jövő héten hozza meg.




