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• Brassó megyében, 
Törcsvár közelében, 
a tengerszint felett 
1300 méteren fekvő 
Cheile Grădiștei turis-
ta- és sportközpont-
ban korszerű jégpálya 
épül. Ez a második 
magántulajdonban 
lévő jégcsarnok Romá-
niában, korábban Ion 
Țiriac épített hasonlót 
Otopeni-ben.

D O B O S  L Á S Z L Ó

R ománia egyik olyan helye 
Cheile Grădiștei, ahova ha el-
jut, a legtöbb embernek az a 

gondolata támad, hogy ez nem lehet 
igaz. Nem lehet Romániában. Mint-
ha valamelyik alpesi ország sípara-
dicsomában találnánk magunkat. 
Kevés a balkáni benyomás az építke-
zési stíluson, a rend és a szolgáltatá-

sok minősége Ausztriára, Szlovéni-
ára vagy Olaszországra emlékeztet.

Az 1990-es fordulat után kezd-
te építeni panzióit, szállodáit és 
sportpályáit Ovidiu Gârbacea, aki 
korábban válogatott sportoló, majd 
eredményes biatlonedző volt. Az üz-
letember a családi örökséggel, egy 
hét férőhelyes panzióval és egy trak-
torral vágott neki a vállalkozásnak, 
később egy kis sörözőt és fafeldol-
gozó műhelyt működtetett, de mint 
elmesélte, a legfontosabb az volt vál-
lalkozása sikerében, hogy a nyeresé-
get mindig minden évben szinte tel-
jes egészében befektette. Szerényen 
meghúzódott, nem próbált senkit 
becsapni, vendégei többsége vissza-
tért. Számos sportoló és csapat vég-
zi itt edzőtáborait, rendeztek vébét 
és Európa-bajnokságot különböző 
sportágakban, 2013-ban házigazdája 
volt az Európai Téli Ifj úsági Olimpi-
ai Napok biatlonversenyeinek, itt 

emlékeznek minden év májusában 
a Bölöni László nevével fémjelzett 
Bukaresti Steaua játékosai az 1986-
os BEK-győzelmükre.

Törcsvártól (Bran) nem messze, 
Moieciu és Fundata között fekszik a 
Cheile Grădiștei, Gârbacea telkének 
alsó és felső része között pedig egy 

6 km-es magán aszfaltút vezet át. A 
turisztikai és sportközpontban pan-
ziók, szállodák, vendéglők (HoReCa, 
pensiuni, hoteluri și restaurante) 
mellett ott található a világversenyek 
megrendezésére alkalmas sífutó- és 
biatlonpálya. A két 100x60 m-es fut-
ballpálya közül az egyik füves, a má-
sik pedig műfüves, az 1700 férőhelyes 
sportcsarnokban játszottak már nem-
zetközi kézilabda-mérkőzést, van 
két teniszpálya, egy tartan borítású 
sportcsarnok a küzdő- és tornaspor-
tok számára, de vannak erőtermek, 
medencék, hegyikerékpár-pálya 
(mountain bike), most pedig jégcsar-
nok és uszoda épül.

Jól haladnak 
a jégpálya építésével

Biatlon Balkán Kupa zajlott az el-
múlt napokban Cheile Grădiștei-en, 
a nézők között ott volt a tulajdonos 

is, aki készségesen megmutatta a 
Székelyhon újságírójának és fo-
tósának az épülő új jégcsarnokot. 
„Tavakat létesítettünk, fejlesztjük a 
vízhálózatot, legyen elegendő víz a 
hóágyúzáshoz. Nagyon fontos, hogy 
bármilyen világverseny megrende-
zésére készen álljunk. Az északi sí 

sportágai mellett építünk egy sport-
bázist a jégkorongnak, dolgozunk a 
jégpálya befejezésén. Egy olimpiai 
méretű jégpályát terveztünk, olyat, 
ahol edzeni tudnak a hokicsapatok, 
hivatalos mérkőzéseket is lehet ott 

rendezni. Nem lesz nagy a nézőtér, 
500–600 férőhelyes, de minden más 
mérete megfelel a nemzetközi szö-
vetség követelményeinek. Az elmúlt 
napokban fejeztük be a fagyasztó-
rendszerhez szükséges csövek el-
helyezését, következik, hogy betont 
öntsünk rá. Minőségi jeget akarunk 
előállítani” – mesélte Gârbacea.

A sportcsarnok mellett hamaro-
san kész lesz a jégpálya, ez utóbbi 
közelében pedig fürdőközpont (spa) 
létesül. „Az a trend, az a szokás 
mostanában, hogy ahol egy jégpá-
lya épül, ott úszómedence, spaköz-
pont létesül, mert ugyanazzal a vil-
lanyáram-mennyiséggel mindkettőt 
működtetni lehet. Egyszerre fa-
gyasztunk és melegítünk vizet a me-
dencéknek” – mondta a tulajdonos. 
A közeljövőben a hokicsapatoknak 
is lehetőségük lesz magaslati edző-
táborban készülni, ahol megfelelő 
szállás, étkezés és regenerálódási 
lehetőség van.

Megtudtuk, hogy az egyik leg-
nagyobb romániai sportparkban a 
szállási lehetőségek meghaladják 
a 900 ágyat, ennyi embert tudnak 
naponta elszállásolni és étkeztetni. 
Gârbacea szerint étkezni többen is 
tudnak, ha szükség, naponta ezer 
embert is le tudnak ültetni vendég-
lőikben.

A romániai sportról

Ovidiu Gârbaceának rálátása van a 
romániai sportéletre, és szomorúan 
tapasztalja, hogy minden szinten, a 
nemzetközi versenyeken és a hazai 
bajnokságokban is óriási a visszaesés. 
„A probléma okait keresve az alapokig 
kell visszamenni, a piramis aljára, 
ahol többek között már nincs megfe-
lelő kiválasztás, de számos más oka 
van annak, hogy hanyatlóban van 
a minőségi sport Romániában. Egy 
másik probléma az, hogy Romániából 
sokan elmentek külföldre dolgozni, 
főleg fi atalok. Sokan családostól men-
tek külföldre, mások a nagyszülőkre 
hagyták a gyerekeket, a fi atalok nin-
csenek megfelelően a sport, a mozgás 
felé irányítva. Aztán ott van a számí-
tógépek vonzereje, amelynek a hátul-
ütője, hogy a gyerekek kevesebbet mo-
zognak. Példa kell legyen számunkra 
Magyarország, ahol úgy tűnik, megol-
dották az iskolai testnevelést. Sokszor 
és sok helyen elmondtam, hogy heten-
te minimum négy testnevelésórának 
kellene lennie a gyerekek órarendjé-
ben. Hiába nevelünk elméletben na-
gyon felkészült fi atalokat, ha a testük 
nincs megfelelően kifejlődve” – nyi-
latkozta a volt biatlonedző.

Szerinte a romániai sportban 
nem a pénz és a sportbázisok hiánya 
a legégetőbb probléma, szerinte len-
ne hol sportolni, az alapokat meg-
kapni, csak már nincs az a gyerekse-
reg, akikből évtizedekkel ezelőtt ki 
lehetett választani a legjobbakat, a 
majdani minőségi sportolókat.

Csíki emlékek

Ovidiu Gârbacea nagy szeretettel em-
lékezik vissza a csíkszeredai évekre, 
amikor a Csíkszeredai ISK-nál volt 
tanár-edző a ’80-as években. „Sok 
tehetséges és értékes sportolóval dol-
goztam Csíkban, akikből válogatott 
sílövők lettek, részt vettek világkupá-
kon, vébéken és olimpiákon. Tartom 
a kapcsolatot volt tanítványaimmal, 
tanártársaimmal. Büszke vagyok 
arra, hogy Csíkszeredában kezdtem 
tanári pályafutásomat. Sokszor meg-
fordulok Székelyföldön, vendéglőim-
nek a krumplit Alcsíkról vásárolom, 
évente 70–80 tonnát, a spaközpont-
hoz a sót pedig Parajdról hozattam” 
– mondta lelkesen Gârbacea.

Jégpálya épül a Bucsecs-hegységben
Cheile Grădiștei az északi sí után a jeges sportoknak is otthona lehet
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Még idén be szeretnék fejezni az új jégpályát

Festői környezetben található a sportbázis




