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• Iskolai testnevelő tanárok, szakedzők, falusi sportvezetők, élsportolók, magán és 
állami finanszírozású klubok, szakosztályok képviselői találkoztak pénteken Novák 
Károly Eduárddal, Románia ifjúsági és sportminiszterével. A miniszter komoly válto-
zásokat ígért a készülő országos sportstratégia megalkotásával. A találkozón elhang-
zottakból kiderült: az alapos reformokra óriási szükség van.

GERGELY IMRE

A gyergyószentmiklósi talál-
kozón gyergyószékiek is-
mertették a problémáikat, de 

ez elég pontosan leképezte az ország 
sportjának súlyos gondjait is. Éppen 
ezért nem is az a fontos, hogy kiknek 
a szájából hangzottak el a panaszok, 
javaslatok, hiszen valószínűleg egy 
másik régióban, Udvarhelyen vagy 
akár Kézdivásárhelyen is ugyan-
ezekről lett volna szó. A labdarú-
gástól a sporttáncig, a jégkorongtól 
a fogathajtásig mintegy harminc 
sportág képviselői szólaltak fel.

Miért sportoljon, 
ha hiányzik a jövőkép?

A gyerekek, ha belekóstolnak a spor-
tolásba, könnyen meg is szeretik azt, 
szívesen járnak edzésekre, verse-
nyekre. Egy ideig. Ugyanis 16–17 
éves korban már elgondolkodnak 
rajta: miért is érdemes ezt csinál-
niuk, miért is éri meg ez nekik? És 
ekkor egyik napról a másikra ab-
bahagyják a sportolást – mutatott 
rá Romfeld László sífutóedző. A 
mai törvények nem teszik lehetővé 
azt, hogy a kiskorú sportolót bár-
milyen szerződéssel a sportolásra 
kötelezzék. A sportiskola 6–10 évig 
dolgozik egy gyerekkel, ami komoly 
összegbe kerül, és ezt senki nem 
téríti meg, ha a sportoló egyszer 
csak úgy dönt, hogy abbahagyja 
a sportolást. A sportiskola csak a 
középiskola végéig foglalkozhat a 
sportolók nevelésével, és az ország-
ban mindössze a Steaua és a Dina-
mo működtet felnőtt sífutó szakosz-
tályt, három-négy sportolóval. Nincs 
egy kapocs a felnőtt sport világával, 
nincs egy látható jövő.

A pályaelhagyás másik súlyos 
oka az, hogy a testnevelés már sok 
éve nem számít érettségi tantárgy-
nak. Korábban egy tehetséges spor-
toló biztos lehetett abban, hogy van 
egy vizsga, ahol 10-est fog kapni, 
ami az érettségi átlag szempont-
jából nagyon sokat jelentett, ezért 
legalább a középiskola végéig min-
denképpen kitartottak. Legyen újra 
érettségi tantárgy a testnevelés – 
hangzott el javaslatként

Amikor két minisztérium között 
elvész a gyermek

Két testnevelő tanár, Kedves Bo-
tond és Balázs Vera is rámutatott 
arra, hogy már az általános iskolák 
szintjén elakad a gyerekek sportolá-
sa. Egy korábbi sportminisztériumi 

rendelet ugyanis kötelezte az isko-
lákat arra, hogy saját sportegyesü-
letet jegyeztessenek be. Aki ezt nem 
tette, az hiába volt kiemelkedően jó 
megyei szinten, hiába nyerte meg 
az iskolák közti megyei bajnokságot 
labdarúgásban vagy bármelyik má-
sik sportágban, a megyék bajnokai 
közti zónadöntőn már nem indulha-
tott. Volt arra is példa, hogy az orszá-
gos bajnokság megnyerésének egyik 
esélyesét zárták ki emiatt. Az iskola 
a tanügyminisztériumhoz tartozik, 
a sportminisztérium kötelezni nem 
tudja őket, így ha az iskolaigazgató 
szereti a sportot, akkor lesz egyesü-
let, és esetleg még labdára, felszere-
lésre is jut pénz, másként nincs. Az 
iskolai testnevelő tanárok munkája 
is el van lehetetlenítve ezáltal.

Támogatások a törvényesség 
határán billegve

A Gyergyóalfalu alpolgármestere-
ként és egyben a Bucsin SE képvi-
seletében is jelen lévő Bege László 
vetette fel, hogy az önkormányza-
tok akkor is nagy nehézségek árán 
tudnak támogatást nyújtani a sport 
számára, ha erre megvan a szándék. 
Elmondta, már megtörtént, hogy 15 
ezer lejt kellett visszafi zessenek a 
költségvetésbe, mert a számvevő-
széki vizsgálat szerint nem volt jogi 
alapja annak, hogy a helyi egyesüle-
tet támogassák.

Ezek után nagy fejtörést okoz, 
hogy miként segíthetik anyagiak-
kal azt, hogy a falu gyerekei kor-
csolyaoktatásban részesüljenek a 
gyergyószentmiklósi pályán elin-
dított korisuli programban. Hama-

rosan megnyílik a tanuszoda is, és 
mindenképpen szeretnék, ha úszni 
is megtanulnának a gyerekek, de 
ugyanez lesz akkor is a probléma: 
hogyan fi zessenek? Nincs erre egy 
tiszta törvényi szabályozás.

A költségvetési év nem azonos 
a sportévvel

A legtöbb klub és egyesület minden 
évben pályázatokat nyújt be a me-
gyei önkormányzathoz, és a helyi tá-
mogatási kiírásokat is kihasználják, 
de ezeknél is változtatásokra lenne 
szükség. Tavasszal vannak a kiírá-
sok, május-júniusban történik meg a 
nyertes pályázatoknál a fi nanszíro-
zási szerződések aláírása, a pályázat 
határideje pedig mindig az adott év 

vége. Ez azt jelenti, hogy januártól 
következő júniusig úgy kell kihúznia 
egy csapatnak vagy egyesületnek, 
hogy semmilyen támogatásra nem 
számíthat ilyen módon.

Két éve a sportminisztérium is 
kiírt pályázatot, ahol sokan „nyer-
tek” is, de ennek nem örülhettek, 
ugyanis miután értesítették őket, 
hogy pályázatuk sikeres volt, ké-
sőbb telefonon közölték velük, hogy 
mégsem kapnak támogatást, mert 
nincs rá pénz – mondta el Pál Nán-
dor, a Gyergyóremetei Kereszthegy 
vezetője.

Ugyancsak ő kérte a sportmi-
nisztert, hogy cégek kapjanak egy 
tájékoztató levelet arról, hogy jöve-
delmükből mekkora mértékben for-
díthatnak pénzt sporttámogatásra, 
mennyit írhatnak le az adójukból 
erre, mert az az általános tapaszta-

lat, hogy a legtöbb vállalkozó nem 
is tudja, hogy erre lehetősége volna.

Van busz, de nincs buszsofőr

Jánosi István, a Gyergyószentmiklósi 
ISK igazgatója a sportiskolák állapotá-
ról szólva elmondta, jelenleg azt sem 
tudják, hogy idén milyen költségvetés-
ből gazdálkodhatnak. A sportiskolák 
nem is pályázhatnak, miközben 2020-
ra annyira lecsökkent a fi nanszírozá-
suk, hogy ez 20–30 százaléka annak, 
amiből tíz éve működhettek. Nyolc 
éve egyetlen lejt sem kaptak felsze-
relésvásárlásra, eszközbeszerzésre. 
Az ISK két autóbusszal rendelkezik, 
amelyekkel a sportolók versenyekre 
utazhatnának, csakhogy nincs jóvá-
hagyásuk sofőr alkalmazására.

A találkozón jelen volt az egyik 
nemzetközi sportszermárka romá-

niai forgalmazója is. Rámutatott, a 
sportfi nanszírozáson nemcsak a fel-
szerelések beszerzése miatt kellene 
változtatni. A cég gyergyószentmik-
lósi székhelyén felszerelt, jégkoron-
gozók képességfejlesztéséhez hasz-
nálható lövőpad az idő legnagyobb 
részében kihasználatlanul áll, pedig 
ennek bérlése jelképes összegbe ke-
rülne, de erre sincs pénze a sportis-
kola jégkorong szakosztályának.

Farkas Csaba jégkorongedző hoz-
zátette, szerencséjük, hogy a Gyer-
gyói Hoki Klub segíti a sportiskolás 
hokiutánpótlást, másként nem len-
ne felszerelésük, ütőjük. Mindemel-
lett ők a mostani helyzetben nem 
tudnak minőségi játékosokat nevel-
ni a GYHK-nak, mert a legjobbakat 
már kilencedikes korukban elviszik 
a jobb helyzetben lévő magyaror-
szági klubok vagy a hazai nagyobb 
városok csapatai.

Romániát képviselni saját zsebből

Pál Attila fogathajtó a tizedik világ-
bajnokságára készül, évente 30 ezer 
eurót költ arra, hogy fenntartja a fo-
gatát, felkészüljön és részt vegyen 
nemzetközi versenyeken, és évente 
tagdíjként 4000 lejt fi zet a hazai lo-
vasszövetségnek. Mindig meg van 
ígérve 10 ezer euró támogatás, amit 
a vébére induló válogatottat alko-
tó három fogatnak kellene megkap-
nia, de ez sosem ér el a hajtókhoz. 
Pál hozzátette, lassan csak emlék 
lesz a romániai fogathajtás, alig 
maradtak versenyzők és versenyek, 
utánpótlás pedig egyáltalán nincs.

Jó eséllyel képviselhetnék Romá-
niát a Step Dance együttes sporttán-
cosai is nemzetközi versenyeken, de 
erről szó sem lehetett az utóbbi évek-
ben, hiszen nincs honnan előterem-
teniük erre az anyagiakat – mondta 
Páll Gabriella, az együttes vezetője.

Itt tart most a romániai sport
Hatalmas feladat vár a sportminiszterre

Alapvető változások jönnek 

Novák Károly Eduárd sportminiszter az elhangzott panaszok jogosságával, 
a romániai sport jelenlegi helyzetével tisztában van. 2000-ben Sydneyben 
szerepeltek azok, akik még 1990 előtt kezdték el a felkészülést az olimpi-
ára, azóta pedig meredek visszaesés tapasztalható a romániai sportolók 
eredményessége terén. Az utóbbi években fejetlenség van, és nincs vízió. 
Nincs egy egységes irányelv, minden klub és szakszövetség azt csinál, 
amit akar. Kétéves edzői tanfolyammal már bárkiből lehet válogatottedző. 
Ez olyan, mintha egy egészségügyi asszisztensképzőt végzett személy 
agyműtétet végezne – fogalmazott Novák. Hozzátette: ez a harminc év 

folyamatos lejtő, a mostani rendszer elérte, hogy azt is megölte, amiben a 
legjobbak voltunk. A miniszter már dolgozik az átfogó romániai sportstraté-
gia megalkotásán, aminek megvalósítása ugyan hosszú távú folyamat lesz, 
de már ebben az évben elkezdődik a gyakorlatba ültetése. Ehhez össze kell 

hangolni az iskolák, klubok, önkormányzatok, szövetségek munkáját. Meg-
nézik, mely sportágak támogatása szolgálja leginkább az ország sportéle-
tének fejlődését, hol van szükség létesítmények építésére, milyen edzőket 
kell képezni, és hány gyerekre van ehhez szükség. „Ma a költségvetés 
felét értelmetlenül költjük el. És ha ebbe a rendszerbe tennénk bele kétszer 
ennyi pénzt, az sem hozna több eredményt” – mutatott rá a sportminiszter. 
Novák időszerűnek látja az iskolai testnevelésórák megváltoztatását is. 
„A mostani rendszer akkor készült, amikor mi voltunk gyerekek, egész nap 
szaladgáltunk. A mai gyerek telefonnal a kezében nő fel, számukra új mód-
szer szükséges, hogy megszerettessük velük a mozgást” – fogalmazott.

A labdarúgástól a sporttáncig, 
a jégkorongtól a fogathajtásig 
mintegy harminc sportág 
képviselői szólaltak fel
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