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K étmillió lejt fordított 2019-ben 
Gyergyószentmiklós a váro-
si sportélet működtetésére. 

Még nem lehet tudni, hogy idén mi-
képp fog kinézni a költségvetés, de 
a polgármester szándéka az, hogy 
2020-ban is ennyit költenek sportra. 
Hogy sok-e vagy kevés a kétmillió lej 
egy város sportéletének fenntartásá-
ra, az nézőpont és a helyi adottságok 
kérdése. Nagy Zoltán polgármester 
leszögezi: ez az összeg arányaiban 
jóval nagyobb, mint például a Csík-
szereda önkormányzata által sportra 
költött pénz.

Gyergyószentmiklósnak ugyanis 
ezt 24 milliós saját jövedelméből kell 
megoldania, ami jóval kisebb, mint a 
megyeszékhely saját költségvetése. 
Ha így nézzük, akkor élen járunk a 
megyében a sporttámogatások te-
kintetében – mutat rá Nagy. Ennek 
a kétmilliónak a háromnegyedéből a 
város klubja, a VSK gazdálkodik, eb-
ből tartják fenn a jégpályát és a lab-
darúgópályát, és ebből jut a megyei 
labdarúgó-bajnokság címvédője, a 
VSK Gyergyó működtetésére is.

Az önkormányzat pályázati kere-
téből támogatáshoz jutnak még más, 
kisebb klubok, egyesületek, csapa-
tok is, mint például az Inter Gyergyó 
teremlabdarúgói vagy a Fox Hockey 
női jégkorongcsapat. „Aki jelentő-
sebb számú gyermeket, sportolót tud 
megmozgatni, és kéréssel fordul hoz-
zánk, azt lehetőségeinkhez mérten 
mindig igyekszünk segíteni” – szö-
gezi le a polgármester.

A gyergyószentmiklósi sport zász-
lóshajója a Gyergyói Hoki Klub. A jég-
korong Erste Ligában és a romániai 
bajnokságban szereplő piros-fehérek 
számára de minimis támogatásként 
évi 300 ezer lejt ad az önkormányzat. 
A csapat működéséhez ennek az ösz-
szegnek a többszörösét teszik hozzá 
a klub vezetői és egyéb támogatók. A 

városi költségvetésben így is komoly 
tétel ez.

Bár állami fenntartású intézmény 
a Gyergyószentmiklósi Iskolás Sport-
klub, ismertebb nevén a Sportiskola, 
ez is segítségre szorul. Múlt évben 
az ISK által fenntartott Basilides Ti-
bor Sportcsarnok közel állt a bezá-
ráshoz, mivel az intézménynek nem 
volt pénze fi zetni ennek fenntartá-
si költségeit. A város 40 ezer lejes 
hozzájárulása kellett ahhoz, hogy a 
csarnokra ne kerüljön lakat. Ez sem 
jó jel, és lehet, hogy egy még nehe-
zebb jövő előjele. „A kormány egyre 
kevésbé fordít fi gyelmet a sportisko-
lákra, utánpótlássportra, és a terhet 
az önkormányzatokra hárítja. Ez 
egyenlőtlenségeket okoz: egy kisvá-
rosnak, mint Gyergyószentmiklós, 
sosem lesz annyi lehetősége sportra, 
utánpótlás-nevelésre költeni, mint az 
államnak vagy egy nagyobb város-
nak, ezért nem helyes ez” – mondja 
Nagy Zoltán.

Minek a sportra költeni, 
ha rosszak az utak?

2020 választási év, és ilyenkor rendre 
feldobja az ötletet valaki, hogy mi-
ért is fordít pénzt a város a sportra, 
hokira, jégpályára, amikor az utak 
nagyon rossz állapotban vannak. Mit 
szól ehhez az érveléshez a polgár-
mester? „A várost a kulturális intéz-
mények és a sport teszik várossá, ez 
teszi Gyergyószék központjává is. A 
jégpálya, a Gyergyói Hoki Klub mecs-
csei jelentik az egyedüli színteret, 
ahol hétről hétre összegyűl 1000–
1500 gyergyószéki ember és együtt 
érez, együtt dobban a szíve. Közösen 
kiáltják, hogy Hajrá, Gyergyó!, Hajrá, 
Gyergyószentmiklós! Ez olyan érték, 
aminek jelentősége túlmutat azon, 
hogy az adott évben egy utcában asz-
faltozunk. Nem csak az infrastruk-
túrát kell fejleszteni, a közösséget 
is építeni kell. Nézzük a számokat 

is! Most zajlik a teherforgalmi út fel-
újítása, ez 4,5 millió lejbe kerül. Te-
gyük fel, hogy megszüntetjük a hoki 
támogatását és bezárjuk a költséges 
jégpályát, ezzel elvéve a sportolási 
lehetőséget a gyermekektől: ebben 
az esetben megspórolunk durván 2 
millió lejt évente. 65 kilométernyi 
utunk van, azaz ha minden sportot 
felszámolunk, 30 év alatt lenne ebből 
a város minden utcája leaszfaltozva. 
Ez így nem megoldás. Persze kell 
aszfaltozni, kell fejleszteni, de nem 
érdemes azon gondolkodni, hogy ezt 
a sport kárára tegyük.”

A polgármester hozzáteszi még, 
hogy a város és a térség imázsa szem-
pontjából is fontos a gyergyói jégko-
rong, és nagyon sok olyan vendég 
érkezik csak azért Gyergyószentmik-
lósra, mert itt működik a felnőtt és 
utánpótlás jégkorong. Ez az idegen-
forgalom számára is jelentős tény, 
a szálláshelyek, éttermek bevételén 
érződik, és a pénz egy része közvetve 
a befi zetett adókból visszatérül.

Focipálya, uszoda, 
ökölvívó-akadémia épül

A 2020-as év látványos fejleszté-
seket hoz a gyergyószentmiklósi 
sportban. A város fejlődése szem-
pontjából is különleges jelentőségű, 
hogy megnyílik a fedett uszoda. Ed-
dig nemhogy 12 hónapon át működő 
medencéjük, de nyári strandjuk sem 
volt a gyergyóiaknak. A kormány-
program részeként megvalósuló lé-
tesítmény elsődleges rendeltetése, 
hogy lehetőleg minden gyermek 
megtanuljon úszni. A következő 
tanévtől az óvodákkal, iskolákkal 
együttműködve be is indul a rend-
szeres úszásoktatás.

Azonban nem csak a gyermekek-
nek lesz ez jó. A medence hossza, 
mélysége jó úszók számára is megfe-
lelő lesz a kikapcsolódáshoz, sporto-
láshoz, és az önkormányzat szeretné 

is, ha minél többen használnák. Nem 
titok, szükség lesz a bevételre, hiszen 
az uszoda működtetése sem lesz cse-
kély költségű. Hosszabb távon pedig 
egy élményfürdő, wellness-szolgál-
tatásokat nyújtó részleggel is bőví-
tenék az új létesítményt – mondja a 
polgármester.

Amint az időjárás engedi, neki-
kezdenek egy szabványméretű, esti 
megvilágítással és kisebb lelátóval 
is felszerelt műfüves labdarúgópálya 
építésének. Ez a Székelyföldi Labda-
rúgó Akadémia beruházása lesz, és 
a jelenlegi stadion mellett jön létre. 
A terv szerint ezt már idén nyáron 
át is adják a helyi focisoknak. Szó 
van még egy másik pályaépítésről is, 
amely az Román Labdarúgó-szövet-
ség Európa-bajnoksághoz kapcsoló-
dó programjának részeként valósul-
na meg. Ha ez is meglesz, kisméretű 
edzőpályákkal bővül a sportbázis. 
Ezzel megoldódnak a megyei baj-
nokság megnyerésére készülő és a 3. 
Ligába jutást újra megcélzó Gyergyói 
VSK felnőttcsapatának, valamint a 
labdarúgó-utánpótlás nevelését vég-
ző Gyergyói Jövő edzőpályagondjai.

Székelyföldön, de valószínű-
leg egész Erdélyben is egyedülálló 
feltételeket kínál a küzdősportok-
nak és elsősorban a boksznak a 
Madárfészek – Godako Ökölvívó 
Akadémia által Magyarország kor-
mányának támogatásával meg-
valósuló sportközpont. Tavasszal 
kezdődik az építkezés, és év végére 
tervezik a létesítmény megnyitását. 
A gyergyószentmiklósi központtal 
működő akadémia több székelyföldi 
településen irányít alegységeket, és 
a hálózatot bővíteni fogják Erdély 
más vidékein is. A megépülő sport-
bázison összpontosul majd a kiemelt 
sportolók képzése, és cél, hogy innen 
világbajnokságok és olimpiák dobo-
góira jussanak el. Itt egy 800 férőhe-
lyes versenycsarnok is helyet kap, de 
egyebek közt kispályás labdarúgás-

hoz, kézilabdához vagy kosárlabdá-
hoz is megfelelő szabadtéri pályák, 
illetve futópálya is létesül.

A jégpálya felújításra vár, és eb-
ben az évben neki is kezdenek. A 
bukaresti kormány erre a célra 42,1 
millió lejt irányzott elő. A létesít-
ményt szinte alapjaiból építi újjá az 
Országos Beruházási Társaság (CNI). 
Jelenleg a tervezésre kiírt második 
közbeszerzés van folyamatban (az 
elsőre nem volt jelentkező), majd 
jöhet a további előkészítő folyamat. 
Várhatóan ősszel kezdődnek a mun-
kálatok. A fejlesztés során egyebek 
mellett átépítik a lelátókat, és meg-
történik az öltözők számának bőví-
tése is, ezek a nézőtér alatt kapnak 
majd helyet. Egyben pedig a csarnok 
befogadóképessége is megnő, 2128 
néző követheti majd a mérkőzéseket.

A munkálatok várhatóan 29 hó-
napig tartanak majd. Az edzések 
addig a sátortetős pályán zajlanak, a 
GYHK-nak azonban új helyszínt kell 
találnia hazai mérkőzéseinek meg-
rendezéséhez.

Szurkol és sízne a polgármester

Amikor ideje engedi, Nagy Zoltán 
polgármester jelen van a GYHK 
mérkőzésein. Ott volt a Román Ku-
pa Brassóban rendezett döntőjén is, 
amikor a csapat közel volt első nagy 
trófeájához. Máskor, ha nem is ér el 
a meccsekre, követi az eredménye-
ket, és a többi szurkolóhoz hason-
lóan várja, hogy sikerek jöjjenek a 
rájátszásokban. A labdarúgók és az 
Inter Gyergyó futsalcsapatának mér-
kőzésire is eljut időnként. Fiatalabb 
korában sífutó volt, karate- és ték-
vandóedzésekre járt. Szabadidejé-
ben sízne, de ezt fájó térde nem enge-
di. Ha minden jól megy, a következő 
télen magánbefektetésből sípályák is 
épülnek Gyergyószentmiklós közelé-
ben. Addigra talán a térde is rendbe 
jön – reméli.

Korszakos fejlesztések ideje jött el
Nagy éve lesz ez a gyergyószentmiklósi sportnak

• Látványos válto-
zások következnek 
ebben az évben a 
gyergyószentmiklósi 
sport infrastruktúrája 
terén. A jégkorongo-
zók, a labdarúgók, az 
ökölvívók, a sízők és az 
úszás kedvelői is rég 
látott fejlesztésekkel 
találkoznak, új létesít-
mények jönnek létre. 
Az eddigiek fenntartá-
sára, sporttevékenysé-
gekre idén is kétmillió 
lejt szán a város.

A jégpálya felújítása közel két 
és fél évig fog tartani
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