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 » „Kellett húznunk azon a 
bizonyos nadrágszíjon. Ebben az 
időszakban megtapasztaltuk, hogy 
ha az egyik ajtó bezárul, akkor 
egy másik kinyílik. Elveszítettünk 
fontos szponzorokat, de találtunk 
újakat. Még nem vagyunk egyenes-
ben, de mindennap azért dolgo-
zunk, hogy visszazökkenjünk a 
régi kerékvágásba” – hangsúlyozta 
az udvarhelyi asztaliteniszezőket 
irányító György István.

Tíz hónappal ezelőtt, március köze-
pén érte el a koronavírus-járvány a 
romániai sportéletet, az FK Csíkszere-
da–Petrolul Ploiești Liga 2-es bajnoki 
találkozó volt az országban az utolsó 
labdarúgó-mérkőzés, amelyet nézők 
előtt játszottak. Azóta minden megvál-
tozott, a kényszerszünetet követően 
a szurkolókat kizárták a lelátókról, 
üresen kongó sportcsarnokokban, 
pályákon zajlanak jelenleg a megmé-
rettetések. A pandémia miatt nap mint 
nap változnak az előírások, szabályok, 
emiatt a klubok többsége a túlélés-
re rendezkedett be. Ám van fény az 
alagút végén, hiszen mindenhol azon 
dolgoznak, hogy visszazökkenjenek a 
régi kerékvágásba.

 »  DOBOS LÁSZLÓ, GERGELY IMRE, ZÁTYI TIBOR

2 020. március 8-án az FK Csíkszere-
da–Petrolul Ploiești Liga 2-es bajnoki 
találkozó volt Romániában az utolsó 

labdarúgó-mérkőzés, amelyet nézők előtt 
játszottak. Szájmaszkról, tesztelésről és 
karanténról akkor még nagyon kevés szó 
esett, viszont azon az ominózus találkozón 
a nézők nevetségesnek tartották a hangos-
bemondó felhívását, hogy a lelátón tart-
sanak másfél méteres távolságot egymás 
között. Nem sokkal később leállt minden 
sporttevékenység, a bajnokságokat befa-
gyasztották.

Az FK Csíkszereda elvégezte a számítá-
sokat, a hivatalos honlapjukon közzétett 
adatok szerint a kötelezően előírt Co-
vid-tesztek elvégzése, a nézők elmaradá-
sa, a televíziós közvetítések egy részének 
önerőből történő fi nanszírozása, illetve 
az elhalasztott rendezvények összesen 1 
millió lejes pluszkiadással terhelték meg 
a székelyföldi klub kasszáját. A kötelező 
tesztelések során eddig 1736 PCR RT és 78 
antitest vértesztet végeztek el az FK játéko-
sai és alkalmazottai körében, ezek összér-
téke 319 480 lej. A Székelyföld Labdarúgó 
Akadémia kéthetes kötelező karanténja és 
a felnőtt csapat tíznapos buborékba helye-
zése további 85 600 lejjel terhelte az FK be 
nem tervezett kiadásait.

A tavaszi idény eltörlése miatt az FK 
Csíkszereda öt mérkőzése maradt el, ősz-
szel pedig zárt kapukkal voltak kénytele-
nek megrendezni hét hazai bajnoki és egy 
kupameccset. Az Erdély TV-n és a You-
Tube-on az összes idegenbeli mérkőzés 
látható volt, az FK saját gyártásában és 
költségén összesen 11 találkozó került ké-
pernyőre, ami hozzávetőleg 100 ezer lejes 
kiadást jelentett, a klub összesítése szerint 
az elmaradt tavaszi hazai mérkőzések és a 
zárt kapus őszi találkozók bevételkiesése 
mintegy 65 ezer lejre tehető. Elmaradt to-
vábbá két nemzetközi korosztályos meg-
mérettetés is, összesítve így közel 1 millió 
lejes pluszkiadással kellett megbirkóznia a 
székelyföldi klubnak az elmúlt tíz hónap-
ban a koronavírus-járvány következtében.

Tudatos tervezés
Az élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban 
szerepelő Sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK 
csapatát is megviselte a járvány. Mint azt 
Diószegi László, a háromszéki klub el-
nöke ismertette, tavaly nagyjából hatvan 
százalékra esett vissza a költségvetésük, 
de aztán helyrejöttek a dolgok a szponzo-

rokkal, így jelenleg 75 vagy 80 százalékon 
állnak a tavalyelőtti évhez képest. „Sajnos 
néhány támogatót elveszítettünk, amelyek 
ezekben az időkben nem tudják vállalni a 
csapat szponzorálását. Emellett kiesett a 
jegybevételből származó kétszázezer euró, 
a koronavírustesztek megközelítőleg száz-
ezer euróba kerültek, továbbá a televíziós 
közvetítésekből is kevesebb pénzt kap-
tunk, mivel gyengébb helyen végeztünk az 
előző bajnokságban. A jelenlegi költségve-
tésünkkel meg tudunk élni, tehát nincse-
nek anyagi gondjaink és nincs veszélyben 
a bajnoki szereplésünk, de jobban kell 
gazdálkodnunk, és nem tudunk olyasmire 
költeni, mint máskor, kicsit megpróbáljuk 
csökkenteni a kiadásokat. A játékosok ta-
valy nyáron három hónapig ötvenszáza-
lékos fi zetést kaptak, ez segített nekünk 
abban, hogy rendbe tegyük a költségveté-
sünket, például a fennmaradó összegből 
fedeztük a teszteket, de utána már teljes 
egészében megkapták a havi fi zetésüket” 
– közölte a klubelnök.

A szurkolók nagyon fontos szerepet töl-
tenek be a Sepsi OSK-nál, az ő hiányuk 
pótolhatatlan, de a csapat mégis kiválóan 
menetel. Diószegi szerint ezt annak kö-
szönhetik, hogy komoly és szavát álló klu-
bot alkotnak, a játékosok tudták értékelni 
azt, hogy betartják az ígéretüket és nin-
csenek több hónapos fi zetéselmaradások, 
mint más kluboknál. „Nálunk nincsenek 
nagy fi zetések, ilyen téren nem tudunk ver-
sengeni az első három helyezett csapattal, 
de ezt próbáljuk kompenzálni, mert min-
den megnyert mérkőzésre van prémium, 
ezzel tudjuk motiválni őket” – mondta.

Az idei év különösen fontos a sepsi-
szentgyörgyi klub életében, hiszen elké-
szül az új stadion, amelyre május 31-éig 
van a szerződésük az építővel, tehát addig 
be kell fejezni a munkálatokat. Diószegi 
László elárulta, júniusban szurkolók előtt 
szerették volna megtartani a megnyitót, 
amely egy többcsapatos barátságos torna 
lett volna, de rá kellett jönniük, hogy ez 
szinte lehetetlen, mert nem engedélyez-
nék, hogy telt ház előtt játszanak. Így meg-
próbálják egy-két hónappal későbbre tolni 
a stadionavatót, hogy biztos legyen a né-
zők jelenléte az arénában.

Átszervezéssel a folytatásért
Az előző idényt nem zárták le a hazai él-
vonalbeli teremlabdarúgó-bajnokságban, 
és a hosszú szünet során, sokáig kérdéses 
volt, hogy miként indulhat újra a bajnok-
ság. „Elsősorban az volt nehéz számunkra, 

hogy ebben a pandémiában hozzászok-
junk a megváltozott mindennapokhoz: ah-
hoz, hogy másképp kell edzenünk, hogy 
nem épp akkor és ott, mint máskor tettünk. 
Aztán persze a teszteket követő periódus is 
nehéz volt, amíg megkaptuk az eredmé-
nyeket, hogy ki játszhat, milyen kerettel 
állhatunk ki” – foglalta össze az elmúlt 

időszakot az FK Székelyudvarhely edzője, 
egyben a klub elnöke, Jakab Zoltán, hozzá-
téve: gazdasági szempontból nem viselte 
meg őket túlzottan a járvány. A város férfi  
asztaliteniszcsapatát, a Székelyudvarhelyi 
ISK-SZAK-ot viszont igen. „Szinte egyszer-
re veszítettük el két főtámogatónkat, akik 
a járvány miatt már nem tudták biztosíta-
ni vállalásaikat. Sajnos nagyon úgy fest, 
hogy az elkövetkezőkben sem tudják ezt 
megtenni. Nem volt mit tennünk, mindent 
át kellett tervezni, hiszen ha már elindul-
tunk egy úton, lennebb nem adhatjuk, 
mert akkor a klub profi szemlélete csorbát 
szenved” – mondta György István klubve-
zető. Az első körben a játékosok fi zetését 
csökkentették egységesen – olyan mérték-
ben, hogy azért ne érezzenek hiányt. Ezt az 
asztaliteniszezők megértették, elfogadták. 
Jól jött az is, hogy az előző szezonban vala-
mivel kevesebb mérkőzést kellett játszani-
uk, így a kiszállásokból sem volt olyan sok. 
„Kellett húznunk azon a bizonyos nadrág-
szíjon. Ebben az időszakban megtapasz-
taltuk, hogy ha az egyik ajtó bezárul, akkor 
egy másik kinyílik. Elveszítettünk fontos 
szponzorokat, de találtunk újakat. Még 
nem vagyunk egyenesben, de mindennap 
azért dolgozunk, hogy visszazökkenjünk a 
régi kerékvágásba” – hangsúlyozta.

Pofon a hokinak
Hodos László, a Csíkszeredai Sportklub 
elnöke szerint a koronavírus a jégkorong-
csapatot érintette a legjobban. „A Sport-

klubnak van cselgáncs, korcsolya, bob és 
biatlon szakosztálya is, mindenkit érintett 
a járvány, de a legnagyobb csapás a jégko-
rongot érte, elsősorban azért, mert nézők 
nélkül voltunk kénytelenek játszani” – 
nyilatkozta megkeresésünkre Hodos.

A klubelnök elmondta, hogy áprilisban 
a román államtól technikai munkanél-
küliség címen a klub kapott papíron 180 
ezer lejt a helyi játékosok háromhavi fi ze-
tésére, de ezt később visszavették. „A bér-
letekből 150–200 ezer euró lett volna a be-
vételünk, és erre még rá kellene számolni 
legalább 40 mérkőzés jegybevételét – ez 
óriási kiesés a 2020–2021-es szezonban” – 
összegzett.

Több mint 50 ezer lejt fi zetett ki eddig 
a Sportklub Covid-tesztekre, ez az összeg 
nem volt betervezve a költségvetésbe. 
„Szerencse, hogy korábbról, saját bevétel-
ből maradt annyi pénzünk, hogy ezeket a 
teszteket ki tudtuk fi zetni. Most úgy tűnik, 
90 napig védve vagyunk a járvány szem-
pontjából, de sajnos a romániai hatósá-
gok ebben a szezonban valószínűleg nem 
fogják megengedni, hogy legyenek nézők 
a hokimeccseken, és az is kérdéses, hogy 
a sportolók, illetve a klub alkalmazottai 
mikor lesznek beoltva a koronavírus ellen” 
– folytatta Hodos.

Bezárták az iskolákat, a Csíkszeredai 
ISK sportolói nem edzhettek a Vákár 
Lajos Műjégpályán, így ettől a bevételi 
forrástól is elesett a jégpályát üzemel-
tető Sportklub. A bérlet- és jegyeladás, 
valamint a jégfelületek bérbeadása okán 
történt kiesések miatt Hodos szerint a 
Csíkszeredai Sportklubnak az elmúlt tíz 
hónapban több mint 1,5 millió lejes kie-
séssel kellett számolnia. „Szponzoraink 
nem léptek vissza, de mivel az egész gaz-
daságot érintette a válság, minden támo-
gatónk óvatos, elővigyázatosabb, két-
szer is meggondolja, mire adja a pénzt, 
így vannak olyanok, akik kevesebbet 
tudtak adni. A sportminisztériumnak 
még nincs idénre költségvetése, remé-
lem, hamarosan lesz és mi legalább ak-
kora összeggel szerepelünk majd benne, 
mint az elmúlt esztendőben. A hokicsa-
pat most kint van Magyarországon, Ers-
te-ligás meccseket játszik. A küldöttség 
kint tartózkodása több mint 100 ezer 
lejbe kerül, de ezt egyelőre nincs mi-
ből kifizetni, szerencsére sikerült meg-
egyezni partnereinkkel, hogy csak már-
ciusban vagy áprilisban törlesszük az 
adósságainkat” – tette hozzá.

A Gyergyói Hoki Klub is megérezte a jár-
ványt, jelentős bevételkiesést jelent az, 
hogy üres lelátók előtt kell játszaniuk a 
mérkőzéseket. Meghirdettek ugyan bérlet-
rendszert – jelezve persze, hogy nem garan-
tálhatják, hogy a bérlet birtokában is bárki 
ott lehet a meccseken –, de ez nem hozta a 
várt eredményt. „Sajnálatunkra sokkal ke-
vesebben támogatták ezzel a csapatot, mint 
ahogy azt gondoltuk. Ennek a két bevételi 
tételnek a kiesése több tízezer eurós mí-
nuszt jelent számunkra ebben a szezonban. 
A járvány hatása megérződik a szponzorok 
számán és az így befolyó összegek mérté-
kén is. A kisebb támogatók szinte teljesen 
eltűntek, nem tudják azt a hozzájárulást 
nyújtani, mint amit egy éve tudtak. Ezzel 
szemben a költségek csak nőttek: a korábbi 
kiadások mellé (fi zetések, felszerelés stb.) 
még hozzájön a hosszú, 2 hetes túrák költ-
sége, sokba kerülnek a szükséges védőesz-
közök, maszkok, fertőtlenítőszerek, hason-
lók, de a kötelező tesztekre is elköltöttünk 
már több tízezer lejt” – sorolta Bereczky 
Szilárd menedzser.

Nézők nélkül. Hatalmas bevételkiesést okoz a kluboknak a zárt kapu

TÖBB MILLIÓ LEJES VESZTESÉGET OKOZTAK A JÁRVÁNYHELYZET MIATT HOZOTT ÓVINTÉZKEDÉSEK A SZÉKELYFÖLDI SPORTKLUBOKNAK

Amikor a koronavírus a legnagyobb ellenfél
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