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„Fogjunk össze, és tegyük rendbe a 
kis műfüves edzőpályát, hogy gyer-
mekeinknek legyen hol rúgniuk a 
labdát” – egy mondatban így fogal-
mazható meg az az elképzelés, amit 
a Gyergyói Jövő színeiben sportoló 
szülők fogalmaztak meg. A városve-
zetés ugyan örül a közösségi kezde-
ményezésnek, de egyelőre arra kéri 
őket, hogy várjanak még ezzel: úgy 
tűnik, komoly esély van arra, hogy 
a meglévő stadion mellett egy másik 
labdarúgópálya és egy több sportágra 
alkalmas kisebb műgyepes pálya is 
épülhet.

Egyeztetik a terveket

Az utánpótlás-nevelést működtető 
Gyergyói Jövő, a felnőtt csapatot és 
a létesítményeket fenntartó VSK ille-
tékesei és az önkormányzatot képvi-
selő Nagy Zoltán polgármester jelen-

létében zajlott egy nyilvános fórum 
november végén, ahol mintegy het-
ven érdeklődő előtt vázolták, hogy 
milyen kilátások vannak a labdarúgó 
sportbázis jövőjével kapcsolatosan. 
Szükség volt erre a találkozóra, mert 
– mint a Jövő alelnöke, Málnási Hu-
ba fogalmazott – nem lenne jó, ha a 
közösségi kezdeményezés ütközne a 
város sportfejlesztési elképzeléseivel.

A focis gyermekek szülei ugyanis 
megelégelték, hogy fi aiknak, lánya-
iknak leromlott állapotú pályákon 
kell rúgniuk a bőrt, és elindult egy 
kezdeményezés, amely azt célozza, 
hogy a jégpálya mellett található kis 
edzőpályát rendbe hozzák, kijavítsák 
az azt körülvevő dróthálót, és a pálya 
talaját is, amire új műgyepszőnyeget 
terítenének.

Ezt egyrészt a szülők hozzájárulá-
saiból valósítanák meg, de szélesebb 
körben is adománygyűjtést szervez-
nének. Hogy ez működhet, arra példa 
számukra a hokiszurkolók sikere, akik 
pár éve a jégpálya világításrendszeré-
nek cseréjét érték el saját kezdeménye-

zésből, amely később nemzetközi szin-
tű összefogássá nőtte ki magát.

Az egyik kezdeményező, Bartis 
Szabolcs által röviden ismertetett el-
képzelést elvben támogatja a polgár-
mester is, azonban arra kéri a kezde-
ményezőket, hogy várjanak még ezzel 
pár hónapot. Jó esély van arra, hogy a 
szülők által elképzelt fejlesztésnél jó-
val nagyobb jön, azonban ez ütközne 
a közösségi összefogás céljával.

A román kormány építhet pályát

A 2020-as labdarúgó Európa-bajnokság 
egyik szervezőjeként Románia vállalást 
tett arra, hogy több száz pályát épít szer-
te az országban, ahol erre igény mutat-
kozik. Ennek részeként Gyergyószent-
miklós bekerült azon helységek közé, 
ahol a tervezett 406 focipálya megépül. 
Mint Nagy Zoltán polgármester el-
mondta, az ígéret igencsak komolynak 
tűnik, hiszen Bukarestből már sürgetik 
a várost, hogy adja át annak a teleknek 
az iratait, amelyre majd az új sportléte-
sítmény épülhet.

Konkrétan egy új, világítással is 
ellátott, szabványméretű műfüves 
labdarúgópálya jönne létre, öltözők-
kel, lelátóval, parkolóval és egyéb 
kiszolgáló létesítményekkel, emellett 
pedig egy kisebb, több sportág műve-
lésére alkalmas pálya is épülne.

Mivel ez egy országos projekt, 
vagyis azonos tervek szerint való-
sulna meg, mint bármelyik másik 
hasonló, a kivitelezés gyorsan meg-
történhet – mutatott rá Nagy Zoltán. 
Egy bökkenő van: az új pálya egyik 
sarka éppen azon a helyen volna, 
ahol most az az edzőpálya található, 
amelyet a szülők felújítanának. Azaz 
kidobott pénz lenne, ha erre az edző-
pályára költenének.

A csűrkertekből lesz a focipálya

A gyergyószentmiklósi stadion fek-
vése miatt nem sok lehetőség van a 
nagyarányú bővítésre. Egyik oldalon a 
jégpálya zárja le a teret, más irányok-
ban részben lakóházak, kertek talál-
hatók. Ezekből a kertekből vásárol fel 
az önkormányzat, hogy a fejlesztésnek 
helyet adjon. A múlt évben egy kisebb 
részt már megszerzett a város, és most 
tartanak ott, hogy ebben a hónapban 
megtörténjen a vásár több másik kert 
tulajdonosaival is. Ehhez a megyei ön-
kormányzat 180 ezer lejes támogatást 
hagyott jóvá Gyergyószentmiklósnak. 
Annak érdekében, hogy minden elfér-
jen (két pálya, öltözők, parkolók stb.), 
jól ki kell gondolni, hová is rajzolják 
majd ezeket a terveken.

Megvan a lehetséges megoldás, és 
ehhez egy olyan ötlet is társul, hogy 
az új pályára ne építsenek lelátót, ha-
nem csak edzésekre használják, és a 
jelenlegi focipályán lévő tribünt újít-
sák fel, és itt legyenek a mérkőzések, 
ahová közönséget várnak.

Az jövő tavaszra mindenképpen 
kiderül, hogy miként valósul meg 
az építkezés. Ha megtörténik, akkor 
a tervezett közösségi kezdeménye-
zésre már nem lenne szükség ebben 
a formában, de mégsem kell lemon-
dani az összefogás szándékáról. 
Valamilyen más fejlesztés biztosan 
megvalósulhat így, ami szintén a lab-
darúgást szolgálná, és természetesen 
hozzátenné a magáét az önkormány-
zat is – hangzott el.

Ismét megpróbálják a feljutást

A helyi felnőtt csapatot két éve az ön-
kormányzat klubja, a Gyergyószent-
miklósi VSK működteti. Az együttes 
a 2018–2019-es évben megnyerte a 
megyei bajnokságot és a Román Ku-
pa megyei szakaszát is. Az osztályo-
zó azonban nem sikerült, így idén is 
a Hargita megyei 4. Ligában játszik, 
ahol vezeti a keleti csoportot. A cél 
ismét a megyei elsőség és a 3. Ligába 
való feljutás.

Az utánpótlás-nevelést a Jövő 
tartja kézben, több korosztályban 
százötven gyermek rúgja a labdát a 
színeiben – ők jelentik a jövőt a VSK-
nak. De fontos az is, hogy játékosokat 
neveljenek a Székelyföldi Labdarúgó 
Akadémia számára is – közölte Pus-
kás István klubelnök.

A gyergyószentmiklósi labdarú-
gás a 70-es és a 80-as években élte 
fénykorát, amikor C és több éven át B 
ligás csapata volt a városnak. Egyelő-
re a 3. Ligát szeretnék elérni.

Új pályára tennék a gyergyói focit
A szülők és az állam is fejlesztéseket terveznek
• Százötven gyermek 
focizik Gyergyószent-
miklóson, ők jelentik 
az utánpótlást a vá-
ros labdarúgásában. 
Azonban a körülmé-
nyek nem olyanok, 
amilyenek ezt elvár-
ható módon lehetővé 
tennék. Sportbázisuk 
egyre csak csökkent 
az utóbbi időben, így 
a különböző korosztá-
lyoknak nem jut elég 
hely az edzésekhez, 
meccsekhez. Ezen vál-
toztatnának a szülők, 
de kilátásban van egy 
komoly fejlesztés, több 
pálya építése is. A gyergyószentmiklósi stadion most. Hamarosan bővülhet ▴ FOTÓ: FEHÉR CSONGOR

Nem mondtak le álmaikról, 
a Gyergyói VSK 2020 nyarán 
feljut a 3. Ligába
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