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A polgármesteri hivatal egyko-
ri kertészetének helyén, az új 

ANL-tömbházak közelében tervezik 
megépíteni a 180 férőhelyes lelátó-
val ellátott sportcsarnokot, amely-
nek megvalósításához 11 millió lejért 
pályáztak sikeresen a CNI-nél – tud-
tuk meg Lőrincz Csaba szentegyházi 
polgármestertől. Mint mondta, egy 
konzulens céggel együttműködve 
tavaly ősz óta dolgoznak a projek-
ten, egyebek mellett elvégeztették a 
topográfi ai felméréseket, földtani ta-

nulmányokat készíttettek, és besze-
rezték a szükséges jóváhagyásokat. 
Az anyagi források megszerzésében 
nagy szerepe volt a cél érdekében 
összefogó magyar parlamenti kép-
viselőknek és miniszternek is. „Na-
gyon örülök a lehetőségnek, hiszen 
Szentegyháza 17 éve nem pályázott 
sikeresen a CNI-nél. Nekünk ez nagy 
dolog, hiszen rengeteg pénzről van 
szó” – fogalmazott a polgármester.

Diákok, sportolók

Jelenleg hatszáz diák jár a Gábor 
Áron Iskolaközpont intézményeibe, 
akiknek meg kell osztozniuk egy 

tornatermen, ahol csak nagyon szű-
kösen férnek el – fejtette ki Lőrincz 
Csaba, hogy milyen problémára 
jelent majd megoldást az új sport-
csarnok. Az elsődleges cél, hogy 
megfelelő helyszínt teremtsenek a 
tanulóknak a tornászáshoz, vala-
mint a csapatsportok – kézilabda, 
teremfoci, kosárlabda – gyakorlá-
sához. Mindemellett az is fontos, 
hogy a sportcsarnok megépülése 
után lesz olyan környezet Szentegy-

házán, ahol meg lehet rendezni kü-
lönböző bajnokságokat. „Városként 
erre lehetőséget kell teremtenünk a 
Homoród mentiek számára” – fogal-
mazott Lőrincz.

Az üzemeltetésről

A sportcsarnok egy típusterv alap-
ján fog megépülni, amit össze kell 
hangolni a helyi területi viszonyok-
kal – magyarázta. Rámutatott, a ki-

vitelező és a még szükséges terve-
ket elkészítő vállalat megtalálása a 
CNI munkatársainak feladata lesz, 
ennek érdekében közbeszerzési 
eljárást fognak indítani. A helyi 
hivatal munkatársainak az épít-
kezést kell felügyelniük. A 
sportcsarnok tulajdono-
sa a helyi önkormányzat 
lesz. Azt tervezik, hogy az 
üzemeltetést a Gábor Áron 
Szakközépiskolára fogják 
bízni, hiszen hétközna-
pokon úgyis többnyire a 
diákok használják majd 
a létesítményt. Az intézmény 
bérbe adhatná a sportcsarnokot 
rendezvények – például bajnok-
ságok – lebonyolítására, az ebből 
származó bevételek felét pedig az 
önkormányzatnak utalná át.

Lényeges beruházás a csapatsportok kedvelőinek Szentegyházán
• Összesen tizenegymillió lejért pályázott sikeresen az 
Országos Beruházási Társaságnál (CNI) a szentegyházi 
önkormányzat, amiből 180 férőhelyes lelátóval ellátott 
sportcsarnokot építhetnek. A cél, hogy sportolási lehető-
séget teremtsenek a helyi diákoknak; a helyszín ugyan-
akkor bajnokságok megrendezésére is alkalmas lesz.

Látványos külső. 180 férőhelyes 
sportcsarnok épül Szentegyházán

◂  FORRÁS: CNI

• Már most borítékol-
ható, hogy nem sikerül 
befejezni a marosvá-
sárhelyi ligeti stadion 
átépítését a leszöge-
zett 2023-as határidő-
ig. A jelek szerint még 
az azt követő esztendő-
ben sem fogják átadni 
a szinte két évtizede 
nyilvános labdarú-
gó-mérkőzésre vagy 
atlétikaversenyre nem 
használt létesítményt.

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

M inimális az esélye annak, 
hogy idén valaki még egy 
szögbeütéssel is hozzájá-

ruljon a marosvásárhelyi ligeti stadi-
on korszerűsítéséhez. Pedig ráférne 
az újjáépítés vagy legalább a ránc-
felvarrás arra a sportlétesítményre, 
amely évtizedekkel ezelőtt az erdélyi 
labdarúgás legjobb csapatának, az 
ASA-nak adott otthont. Itt rúgták a 
bőrt és a sok-sok gólt Bölöniék, Haj-
nalék, Ispirék, Fazakasék, ugyanak-
kor itt edzettek a város legjobb atlétái 
is. A jelek szerint a marosvásárhelyi 
önkormányzat szempontjából az idei 
esztendő „megvalósítása” az építővel 
való szerződésbontás lesz. Erre való-
színűleg még a napokban sor kerül, 
miután a felek hetek óta keresik az 
egyezségre jutás lehetőségét.

Mint ismeretes, az új városvezetés 
semmiképp nem akar azzal a céggel 
dolgozni tovább, amely még Soós Zol-
tán megválasztása előtt az akkor még 
csak polgármesterjelölt feketelistáján 
szerepelt. Az időközben megválasz-
tott elöljáró elődje és személyes taná-
csosa házi cégének nevezte a Kronos 
Life Construct Kft .-t. Nem sokkal a 
polgármesteri szék átvétele után az 
új városvezető és csapata számos 
hibát vélt felfedezni a Marosvásár-
hely-szerte több munkálatot végző 
Kronos ténykedésében.

Hiányzó leltári tárgyak

Egy gyors belső ellenőrzés során a 
polgármesteri hivatal kiderítette, 
hogy a munkálatok helyszínéről 
több, leltárban szereplő tárgy is hi-
ányzik. Ezek értéke egymillió lej. 

A városháza azt is megállapította, 
hogy a szerződés miatt további 2,6 
millió lejes kár érte az önkormány-
zatot, amelyhez hozzáadódik annak 
a bankkölcsönnek a kamata is, amit 
Marosvásárhely azért vett fel, hogy 
ezt a beruházást fi nanszírozni tudja. 
Mindezért Soós Zoltán nemcsak hogy 
felfüggesztette a munkálatokat és be-
jelentette a szerződésbontási szándé-
kát, de az Országos Korrupcióellenes 
Ügyészséghez (DNA) is fordult.

Vihar utáni csend

Ilyen körülmények közt a vásárhelyi 
sportolók és szurkolók mikor vehetik 
ismét birtokukba a ligeti stadiont? – 
ez egy olyan kérdés, amely nemcsak 
a futballistákat és atlétákat foglal-
koztatja, hanem a város szinte teljes 
lakosságát. Annál is inkább, mivel a 

mintegy 130 ezer lakosú Marosvásár-
hely mindössze egyetlen másik olyan 
futballpályával rendelkezik, amelyet 
lelátók vesznek körül. Ez azonban 
Dorin Florea volt polgármester egy-
kori személyes tanácsadója, Claudiu 
Maior érdekeltségébe tartozik. Arra 
hivatkozva, hogy a Transil Stadion 
struktúrája életveszélyesnek számít, 
Soós Zoltán annak lebontására és 
elhordására szólította fel Maiort. A 
város atlétikapályákkal sem áll sok-
kal jobban. Mindössze a Református 
Kollégium és a Bolyai Farkas Gimná-
zium Fülöp György Sportközpontja 
kínál egy szerényebb edzésfelületet. 
A fenti kérdésre a választ sem a város-
háza, sem a kipakolt építő nem tudja. 
Mindkét fél képviselője, miközben 
megpróbálta a lényeget megkerülni, 
rendkívül szűkszavúan válaszolt. 
Ionela Ciotlăuş, a polgármester gaz-

dasági tanácsadója nagyjából csak 
annyit árult el, hogy miután fi gyel-
meztették a Kronost a szerződésbon-
tás lehetőségére, tárgyalóasztalhoz 
ültek a cég illetékeseivel. Az építkező 
részéről ezt Nucu Man is megerősítet-
te lapunknak, aki szerint lehet 
szó szerződésbontási egyez-
ségről, de nem kizárólag a 
városháza által szabott fel-
tételek mellett. Eddig abban 
sikerült egyetérteni, hogy a 
megállapodás felmondását 
jó volna közös megegyezéssel 
véghez vinni. Ezzel időt és pénzt 
lehetne megtakarítani, ugyanis a 
perek rendkívül költségesek, és akár 
évekig is elnyúlhatnak. Ha minden 
terv szerint halad, az egyezség kétol-
dali felmondását a felek akár a héten 
aláírhatják.

Áll a munka a stadionátépítésnél
Marosvásárhelyi labdarúgópálya: egyhamar nem népesül be Bölöni sikereinek helyszíne

Kérdés, hogy a marosvásárhelyi 
sportolók és szurkolók mikor 
vehetik ismét birtokukba 
a ligeti stadiont
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