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Csíkszereda sok tekintetben kakukktojás
A teljesítménysportot ott kell támogatni, ahol nagy a felhajtóerő mögötte

• A székelyföldi váro-
sok sportstratégiájáról 
szóló cikksorozatunk 
újabb részében Ráduly 
Róbert Kálmán csík-
szeredai polgármestert 
kérdeztük. Hargita 
megye székhelyén szá-
mos sportot űznek, de 
a polgármester szerint 
még vannak olyanok, 
amelyeket nem próbál-
tak ki.

D O B O S  L Á S Z L Ó

– Melyek Csíkszereda sportstraté-
giájának alapelvei?
– Onnan kell kiindulni, hogy a vá-
ros nem egy metropolisz, ehhez kell 
igazítani a stratégiát. Van egy tömeg-
mozgalmi része ennek a stratégiá-
nak, mert tudjuk, hogy ez a minőségi 
élet záloga. Amennyiben az ember 
megtanul rendesen járni, a testét 
birtokolni, ellenőrizni a mozgását, 
ez mind-mind jó a jövőre nézve. Az is 
jó, ha kialakul az egyensúlyérzék, a 
vízbiztonság. Kiteljesedett a diákok 
számára szervezett kori-úszás prog-
ram. Romániában 2013-ban úttörők 
voltunk ilyen tekintetben, sokan pró-
bálták ezt kisebb nagyobb sikerrel 
lemásolni, de végül elmondhatjuk, 
hogy a mi mintánkra ez rendszeres 
lett a térségben. Nagyon sokáig part-
nerünk volt a tömegsport-rendezvé-
nyek megszervezésben a szabadidős 
sportegylet, zajlott a minifoci-baj-
nokság, megépítettük számukra a Jó-
zsef Attila Általános Iskola udvarán 
a rekortán borítású pályát, mellette 
öltözőkkel, de – sajnos – ez a baj-
nokság már nem működik, ez nem a 
városvezetésen múlt. A szabadidős 
tevékenység a közösségben kell meg-
találja a csíráját és ott kell megerő-
södjön, a városnak csak a körülmé-
nyeket kell tudnia biztosítani.

Ha a másik végét vesszük ennek 
a dimenziónak, akkor ott a teljesít-
ménysportot találjuk. Arról kell dön-
teni, hogy hol, milyen téren, milyen 
területen képzeljük el a kiválóságot. 
Hol, milyen módon gondoljuk úgy, 
hogy a térségünket mások azonosí-
tani tudják bizonyos sportágakkal, 
sportolóink segítségével, és itt – tet-
szik, nem tetszik – a legfontosabb 
immáron 1931 óta a jégkorong. Ez 
egy olyan márkaneve, sajátossága 
a térségünknek, ami a rendszerek-
től függetlenül megmaradt. Azóta 
eltelt egy királyság, világháború, 
államosítás, dühöngő szocializmus, 
liberalizmus, de a jégkorong kiállta 
az idők próbáját, és ma is a legfonto-
sabb márkája Csíkszeredának. Ez a 

csapat adja a város egyik márkane-
vét, most éppen Sportklubnak hív-
ják, korábban több más neve volt. De 
nem a név volt a fontos, hanem maga 
a mozgalom. Nekünk az a nagy elő-
nyünk, hogy a tél itt többet tart, mint 
bárhol máshol. Ha megnézzük azt, 
hogy az elmúlt években kik voltak 
az olimpikonjaink, akkor látunk itt 
sízőket, biatlonistákat, korcsolyázó-
kat, jégkorongozókat, egy sor olyan 
élsportolót, akikre büszkén tekint-
hetünk fel, és akik a jó hírét vitték a 
városnak.

– Hány sportágat űznek Csíksze-
redában, hogyan történik ezek fi -
nanszírozása?
– A globalizáció és ez a liberális vi-
lág szinte minden sportot elhozott 
Csíkszeredába. Azt is tudomásul kell 
venni, hogy vannak még olyan sport-
ágak, amelyeket még nem űznek a 
városban, például nincs tudomásom 
arról, hogy hogy baseballoznának 
vagy az amerikai focit űznék, de ez 
sem kizárt. Nagyon sok sportág je-
len van. Ilyenkor mindenkinek vá-
logatnia kell, az önkormányzatnak 
pedig meg kell találnia azt a fi nan-
szírozási rendszert, amelyet alkal-
mazni szeretné. Nagyon fontos, hogy 
Csíkszeredában három közpénzből 
fenntartott klub van: a VSK Csíksze-
reda, a Csíkszeredai Sportklub és a 
Csíkszeredai ISK. Utóbbi kettő a vá-
rosban működik, de egyik sem az ön-
kormányzat alárendeltségében van, 
hanem a minisztériumoké. Az egyik 
a sportminisztériumhoz, a másik 
pedig a tanügyminisztériumhoz tar-
tozik. A három klub létező szakosz-
tályai pedig tevékenységi biztonsá-
got adnak az ott lévő sportágaknak. 
Ebből kifolyólag mi úgy gondoltuk, 
és ma is úgy gondolom, hogy ezeket 
a szakosztályokat, ezeket a közpénz-
ből működő sportágakat nem kell 
és nem jó megduplázni pályázaton 

elérhető fi nanszírozással. Amíg ott 
befészkelt a jégkorong, a cselgáncs, 
a műkorcsolya, a rövidpályás gyors-
korcsolya, a biatlon, a kézilabda, a 
kosárlabda, a tájfutás és sorolhat-
nánk, ezekre a sportágakra nincs 
amiért pályázati pénzeket fordítani, 
mert ezek közvetlen módon megkap-
ják a verseny nélkül a fi nanszírozást 
az államháztartási rendszerből. Pél-
dául van cselgáncs a sportiskolánál, 
a Sportklubnál és a VSK-nál is, ezért 
értelmetlen lenne, hogy mi kiírjunk 
pályázatot, amikor ez a sportág jelen-
tős pénzforráshoz jut a priori, dedi-
kált alapon. De hasonló esetben van 
több más sportág is Csíkszeredában, 
és ezek versenyeznek a véges számú 
fi atalokért, lehetséges sportolókért. 
Nem föltétlenül szerencsés beavat-
kozni ebbe egy pályázati rendszer 
támogatásán túl, kell hagyni, hogy 
azok a sportágak, azok a mozgal-
mak, amelyekre valóban van igény 
– ahol valóban vannak oktatók, ahol 
a szülők szeretnék, hogy legyen tá-
mogatottság –, nőjék ki magukat. 
Erre nagyon jó példa az úszás. Azzal, 
hogy megépült az uszoda, megterem-
tődött a kulturált úszásoktatás lehe-
tősége. Magánkezdeményezésként 
hoztak létre több olyan mozgalmat, 
ahol úszásoktatással foglalkoznak. 
Ez a jó példa, és nyilvánvalóan kell 
legyen egy olyan szint, ahol példá-
ul a VSK Csíkszereda kiváló úszókat 
emel be a dedikált fi nanszírozású 
rendszerbe, de nem baráti alapon, 
hogy ki kivel, mit beszélt meg, vagy 
hogy ki kinek a gyereke, ismerőse, 
hanem kizárólag sport alapon kell 
működjön a rendszer.

Ma Romániában a sportfi nanszí-
rozás egy rendkívül kusza, mocsár-
szerű valami, aminek nincsenek 
meg azok a keretei, különösen a ma-
gánszféra támogatása részéről, amit 
szeretnénk, így nagyon sok esetben 
számos sportoló és klub vergődik, 

a túlélésre vannak berendezkedve. 
De ugyanakkor azt is látnunk kell, 
és erre az úszás és a küzdősportok a 
legjobb példa, hogy a legtöbb eset-
ben bármiféle támogatás nélkül ki 
tudták alakítani maguknak azt az 
egészséges rendszert amiben meg 
tudtak erősödni. Jó, ha van közpénz, 
de ahol közpénz van, ott hamar meg 
is tud omlani a rendszer. Erre számos 
példa van Romániában.

– Hogy áll a Csíkszereda a sport-
bázisok tekintetében, vannak ter-
vek a felújított Erőss Zsolt Aréná-
val?
– Csíkszereda sportbázisai az elmúlt 
időszakban jelentősen bővültek, ez-
előtt 16 évvel, amikor először válasz-
tottak meg polgármesternek, még 
nem volt egy rendes csarnok a város-
ban. Azóta nem csak az Erőss Zsolt 
Aréna, hanem két másik 200 fős néző 
befogadásra alkalmas sportcsarnok 
is felépült, de van számos műgyepes 
pálya vagy éppenséggel lakótelepi 
sportpálya. Egy lerobbant, elhagya-
tott, gazdátlan labdarúgó stadion-
ból mára egy olyan létesítmény lett, 

hogy az egész országból és nemcsak 
csodájára járnak. Aki egyszer ott 
megfordul, csak a legszebb szavak-
kal nyilatkozik arról, amivel talál-
kozott. Felújult az Erőss Zsolt Aréna, 
és talán ki lehet jelenteni, hogy jobb 
lesz mint új korában. Az Erőss Zsolt 
Aréna otthona kell legyen a futsal- és 
a kosárcsapatnak. Azt, hogy érdemes 
vagy nem komoly sporteseményeket 
idehozni, mérlegelni kell. A londoni 
olimpiát megelőzően tagja voltam a 
Román Olimpiai Bizottságnak. Egyik 
alkalommal Cristian Gațu, a világ-
hírű kézilabdás felajánlotta, hogy 
elhozza az egyik U20-as selejtező tor-
nát Csíkszeredába. Amikor elmond-
ta, hogy ennek milyen ára van, akkor 
az ember rájött, hogy ezzel valószínű 
nem kellene foglalkoznia.

– Ön szerint melyek azok a sportá-
gak, amelyek meg tudnának állni 
a maguk lábán?
– Ma Romániában a mi jégkorong-
unkon kivételével, aminek van egy 
nagyon jelentős, több évtized alatt 
kialakult kemény szurkolói és érdek-
lődési háttere, a többi sportág nincs 
olyan szinten, hogy gazdasági szem-
pontból település vagy márka szem-
pontjából fi nanszírozandó lehessen. 
Jelenleg az a legnagyobb probléma, 
hogy Romániában a lelátók többnyi-
re üresek, alig vannak pár tízen vagy 
pár százan, pedig a jegyek szimboli-
kus összegbe kerülnek, vagy ingye-
nes a belépés. Az igazi világban a 
sport arról szól, hogy a költségvetés 
20–25 százaléka a jegybevételből és 
a különböző márkanevek eladásából 
származik. Nálunk a szeredai ho-
kicsapat kivételével nincs így. Úgy, 
ahogy Csíkszereda sok tekintetben 
kakukktojásnak számít Romániá-
ban, úgy a Sportklub is kakukktojás. 
Senkinek, még a nagy futballcsapa-
tok többségének sincsen arányosan 
akkora bevétele jegyeladásból, mint 
a Sportklubnak. Ez a jó példa. A mi-
nőségi teljesítménysportot ott és ab-
ban a formában kell támogatni, ahol 
nagy a felhajtóerő mögötte. Ahol egy-
két ember csinál sportot – esetleg a 
város pénzén – az zsákutca, azon 
nem szabad elindulni.

A felújított Erőss Zsolt Aréna a teremlabdarúgók és a kosárlabdázók otthona   ▴  F O T Ó K :  G Á B O S  A L B I N

Szinte minden hokimeccsen telt ház 
van a Vákár Lajos Műjégpályán




