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• Már csak a beren-
dezés beszerzése van 
hátra, és beköltöz-
hetnek a sportolók a 
gyergyószentmiklósi 
ökölvívó központba. A 
remények szerint idén 
Mike Tyson is ellátogat-
hat Gyergyószékre.

GERGELY IMRE

Az épület alapkövét tavaly au-
gusztus 1-jén rakták le, és 
mára készen áll az új sportlé-

tesítmény. Huszár Árpád, az Erdélyi 
Godako Ökölvívó Sportklub (EGÖSK) 
vezetője meg is nyitotta a sajtó szá-
mára a kapukat, körbevezetett a bel-
ső terekben. Az edzőterem még üres, 
ahogy az emeleten létesülő fi tneszhe-
lyiségből is hiányoznak az eszközök, 
a következő időszakban kell megtör-
ténjen ezeknek és a szükséges bútor-
zatoknak a beszerzése. Azt viszont 
láthattuk, hogy a Magyarország kor-
mányának támogatásával, a Magyar 
Ökölvívó Szövetség beruházása révén 
megvalósult létesítményt valóban 
magas igényességgel építették meg.

Értékes relikviák

A földszinten található a versenycsar-
nok, amelyben 700 néző számára lesz 

ülőhely. A lelátó egyelőre nincs kész, 
ez majd egy másik munkafázis so-
rán valósul meg. Ennek oka, hogy a 
kivitelezéskor kiderült, a város szé-
lén álló ingatlanhoz nem megfelelő 
nyomással érkezik a városi vízháló-
zat, így tűzvédelmi előírások miatt 
egy külön, biztonsági tartályt kellett 
építeniük, ami felemésztette az erre 
szánt költségvetést. Az eszközbeszer-
zés még nem történt meg, de két na-
gyon értékes tárgy már a helyére ke-
rült. A sportközpont előcsarnokában 
található egy rugós labda, amelyet 
Pap László használt az edzéseihez, 
és itt látható a háromszoros olimpiai 
bajnok egyik kesztyűje is.

Idevárják „Iron Mike” Tysont

Huszár Árpád hangsúlyozza, nem 
probléma az, hogy itt csak később 
rendezhetnek hivatalos versenyeket, 
a lényeg, hogy a sportolók edzései-
hez a legmagasabb szintű adottságo-
kat, körülményeket biztosíthassák. 
Az épület hivatalos átadása április 
29-én lesz. Ünnepélyes megnyitót 
július közepén tartanak, amikor már 
meglesz a különböző szakhatóságok 
engedélye is, ami a működéshez 
szükséges. Akkorra egy kisebb ver-
senyt is szerveznek – közölte Hu-
szár. Az épület bejárásán jelen volt 
Böjte Csaba atya, a Dévai Szent Fe-
renc Alapítvány vezetője is, ami nem 

véletlen, hiszen az EGÖSK sportolói 
közül sokan az alapítvány által fel-
karolt gyerekek köréből valók. Szá-
mukra a sport, az ökölvívás kínál fel-
emelkedési lehetőséget. Böjte Csaba 
árulta el, hogy – ha minden jól megy 
– idén a világhírű bokszoló, Mike Ty-
son is ellátogat Gyergyószentmiklós-
ra; erre az idei Széchenyi-év adna al-
kalmat. Ugyanis a 230 éve született 
Széchenyi István volt az egyik első 
személy, aki Angliában megismerte, 
hazahozta és itthon népszerűsítette 
az ökölvívást. A Széchenyi Társaság 
ennek apropóján igyekszik elérni Ty-
son idelátogatását.

Az Erdélyi Godako Ökölvívó Sport-
központ augusztusi alapkőletételén 

ismertetett adatok szerint a sportköz-
pont épülete 1601 négyzetméter, eb-
ből 408 négyzetmétert tesz ki a ver-
senycsarnok, és az ehhez csatlakozó 
szükséges öltözők, mosdók, irodák és 
más kiszolgáló helyiségek, összesen 
787 négyzetméteren. Az edzéseket 
kiszolgáló szárny kétszintes 814 mé-
ter alapterülettel, és helyet kap itt egy 
270 négyzetméteres edzőterem, ahol 
egyszerre akár 40 sportoló is dolgoz-
hat, valamint egy 140 négyzetméte-
res fi tneszterem, minden szükséges 
felszereléssel, amely szükséges lehet 
az erőnlét fejlesztéshez. Öltözők, 
masszázs szoba, mosdók, or-
vosi szoba és labor is készült, 
és várják a használatba véte-
lüket. Az építkezés költsége 
380 millió forint. A létesít-
mény más küzdősportoknak, 
aerobiknak és más sportágak 
számára is alkalmas lesz, a 
beruházás következő fázisa pedig 
az épület mellett egy szabadtéri 
sportbázis megépítése lesz, korsze-
rű futópályával, kosárlabda, kis-
pályás foci és más sportok számára 
alkalmas pályákkal.

A gyergyószentmiklósi központú 
Erdélyi Godako Ökölvívó Sportklub 
alegységeket működtet több erdélyi 
városban. Az alegységeknél edződő 
gyerekek közül a tehetségesebbek, 
kiemelkedők kerülnek Gyergyó-
szentmiklósra, és itt folytatódik a 
felkészítésük az országos és nem-
zetközi versenyekre. Jelenleg 220 
gyerek sportol az EGÖSK keretében, 
közülük 45 leigazolt. Itt 50 sportoló-
val fognak dolgozni. 

Meghívnák Mike Tysont
Felépült az ökölvívó sportközpont Gyergyószentmiklóson – világsztárral ünnepelnének

Látványos beruházás 
Gyergyószentmiklóson. 
Hamarosan felavatják 

▴  FORRÁS:  ERDÉLYI  GODAKO 
Ö K Ö L V Í V Ó  S P O R T K L U B

MOLNÁR RAJMOND

Új lehetőségeket és új távlatokat 
nyit a Sapientia székelyföldi ok-

tatási stratégiájának tekintetében a 
felsőfokú asszisztensképző elindí-
tása Csíkszeredában – mondta kö-
szöntőbeszédében Tonk Márton, a 
felsőoktatási intézmény rektora. Mint 

fogalmazott, az egyetem, 
a kórház, illetve a megyei 
tanács együttműködése 
révén az utóbbi években 
egyre hangsúlyosabbá vált 
Csíkszeredában a magyar 

nyelvű felsőfokú nővérképzés 
elindítása, a feltételek megteremtésé-
ben pedig döntő részt vállal a magyar-
országi Semmelweis Egyetem is, azt 
vállalva, hogy első szakaszban szék-
helyen kívüli működési jogi formában 
fogadja be a képzést. A két egyetem 

közötti megállapodás értelmében a 
felek arra törekednek, hogy a lehető 
leggyorsabban akkreditált szakként 
„telepítsék le” az ápolóképzést. A rek-
tor arról is szót ejtett, hogy az egyetem 
szakportfóliójának további erősítése 
is szerepel a jövőbeli tervekben: a sep-
siszentgyörgyi szakkínálat bővítése, a 
sport és edző, illetve képzőművészeti 
szakok indítása mellett Csíkszeredá-
ban a „téli sportok” tagozattal széle-
sítenék az egyetem kínálatát. A fel-
sőoktatási intézmény arra törekszik, 
hogy a sport szakhoz hasonlóan két 
pillérre, Csíkszeredára és Székely-
udvarhelyre alapozza az indítandó 
ápolóképzést, jelentette ki.

Messze még a munka vége

Balogh Zoltán, a Semmelweis Egye-
tem klinikai kapcsolatokért felelős 
dékánhelyettese a sajtótájékoztatón 
úgy fogalmazott, megkezdődött a fo-

lyamat, de még „messze a munka vé-
ge”. Elmondta, az egyetem az orvos-, 
illetve a gyógyszerészképzésen túl 
a paramedikálisszakember-képzést 
állította a legfontosabb feladatául. Ki-
emelte, a jövőbeni együttműködésben 
nemcsak a programjaikat szeretnék 
megosztani a Sapientia egyetemmel, 
hanem az oktatói csapatot is felkészí-
teni azokra a korszerű oktatási mód-
szerekre, technikákra, amelyek révén 
manapság Magyarországon és világ-
szerte zajlik asszisztensképzés. Mint 
mondta, óriási szükség van a térség-
ben ennek létrejöttére, hiszen nem-
zetközi kutatások bizonyítják, hogy 
minél jobban fejlett az ápolóképzés 
rendszere, annál hatékonyabb a biz-
tonságos és magas színvonalú egész-
ségügyi ellátás.

Tudatos továbbképzés zajlik

Konrád Judit, a csíkszeredai kórház 
menedzsere azt emelte ki, hogy erre a 

képzésre szüksége van a kórháznak, 
a szakmának, de legfőképp a térség 
lakosainak, akik megérdemlik, hogy 
a legmagasabb szinten képzett szak-
emberek álljanak mellettük szükség 
esetén. Borboly Csaba, a kórház ügy-
kezelését ellátó megyei tanács elnöke 
támogatásáról biztosította a feleket, 
ugyanakkor kihangsúlyozta, hogy ma 
már nem egy „sima megyei sürgőssé-
gi kórház a csíkszeredai, hanem egy 
klinikai, ahol kutatások, egy tudatos 
továbbképzési összefogás zajlik”. A 
Sapientia egyetem a rendszerváltás 

utáni magyar politika egyik legna-
gyobb sikere, megvalósítása – mond-
ta Tóth László, Magyarország Csíksze-
redai Főkonzulátusának főkonzulja, 
hozzátéve, hogy az utóbbi években 
óriási léptékű fejlesztéseken ment át 
a felsőoktatási intézmény, ami a jö-
vőben tovább folytatódik. Hogy ez a 
fejlesztés az egészségügyi területet 
is érinti, túlmutat az oktatáson, hi-
szen a térség egészségügyi ellátása 
színvonalának növekedésében is 
kulcsszerepet vállal az egyetem – 
zárta a főkonzul.

Felsőfokú asszisztensképző szakot indít a Sapientia Csíkszeredában
• Felsőfokú asszisztensképző szakot indít a jövőben a 
Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Csíkszeredai 
Kara, a képzés elindítását bejelentő pénteki sajtótájékozta-
tón a felsőoktatási intézmény további terveiről is szó esett.

Tóth László: a Sapientia egyetem a rendszerváltás utáni 
magyar politika egyik legnagyobb sikere, megvalósítása

▸  FOTÓ: VERES NÁNDOR




