
SPORT



Az iskolai testnevelés óra az egyetlen sportolási forma, amit a Polgármesteri Hivatalnak 
is kötelező módon finanszíroznia kell az éves költségvetésből. Ilyenformán a testnevelő 
tanárok a tantervben előírtaknak megfelelően taníthatnak. Ugyanúgy szerveznek iskolai 
sportversenyeket a különböző sportágakban kimagasló tehetségű gyerekek és tanáraik 
számára, mint matematikából, irodalomból, kémiából vagy fizikából. A kérdés ebben az 
esetben az, hogy miként lehet felkészülni egy versenyre, ha az alapvető felszerelés sincs 
biztosítva a tanórák utáni felkészülésre, edzésre és még elfogadható sportpályák sincsenek? 

Az iskolai és lakónegyedi sportpályája az egyetlen olyan közterület, amelyet a Polgármesteri 
Hivatalnak kötelező módon kell felszerelnie és rendeznie, illetve közösségi használatra 
átadnia (lehetőség szerint ingyen). 
Mivel az iskolákban a különböző sportágakban való előrehaladást szorgalmazzák, 
elképzeléseink szerint a tanuló eldönthetné, hogy szabadidejében egy sporttal foglalkozó 
magánklub óráit látogatná szívesebben, vagy a lakónegyedekben, illetve az iskolák udvarán 
sportolna barátaival. Ezen pályák folyamatosan nyitva állnának a gyerekek előtt, hisz nem 
mindenki engedheti meg magának a fizetős sport lehetőségét. 

Sportpályát minden gyermeknek! 



Sportpályát minden gyermeknek! Megnyitjuk az iskolaudvarokat!
A városban található több tíz, jobb sorsra érdemes sportpálya egyetlen év alatt felújítható 
lenne – nyugati szabványoknak megfelelően – a Polgármesteri Hivatal éves költségvetésének 
3%-nak ezen célra való előirányzásával. Ez nem az adók növelésével, hanem a 
költségvetésből egy bizonyos összeg elkülönítésével, az egyes eseményekre előirányzott 
összegek átirányításával (amelyeket amúgy sem lenne köteles finanszírozni a Polgármesteri 
Hivatal), illetve a kiadások csökkentésével érhető el, amely a pénzek felhasználási módjának 
átláthatóságával és a Polgármesteri Hivatal alárendeltségébe tartozó közszolgáltatások 
digitalizálásával lenne megoldható.

A pályafelületek élettartama 20 év, és a különböző sportágak gyakorlásának lehetősége 
érezhetően bővülne. Áruk 40.000 – 80.000 euró között mozog, mérettől és éjszakai 
megvilágítási lehetőségtől függően. EEzek a területek már (ki)használhatóak és 
működőképesek lennének, ha az elmúlt hét évben nem tetszés szerinti alapon kapott volna 
támogatást egy-egy labdarúgó-, teremfoci-, kosárlabda- és röplabda klub. Az imént említett 
klubok támogatására fordított összeg mindössze 30% -val megvalósítható lett volna az, 
ami a folytatásban látható, így minden gyermek élvezhette volna a modern sportpályák 
biztosította körülményeket és lehetőségeket.

Az alábbi képeken az iskolaudvarok sportpályáit tekinthetik meg jelenlegi állapotukban, 
illetve azt, hogy milyenné válhatnának egyetlen év alatt. 



„Alexandru Papiu Ilarian” Főgimnázium



“Tudor Vladimirescu”  20. számú Általános Iskola



“Mihai Viteazul” 5. számú Általános Iskola



3.számú Általános Iskola



Avram Iancu Iskolacsoport



7. számú Általános Iskola



16. számú Általános Iskola



Serafim Duicu Gimnázium



A Budai Nagy Antal és a Nárcisz utcák sarkán található pálya



Kornisa-sétányon található pálya



Kárpátok sétányán található pálya



Az elmúlt években a Polgármesteri Hivatal tetszés szerint, személyes 
döntések alapján támogatott jó néhány sportklubot (ASA, BC Mures, City 
US, Nova Vita stb.). A kivételezésnek „köszönhetően” egyes klubok több 
tíz-, mások néhány száz vagy ezer lejes támogatáshoz jutottak.

Terveink és meglátásunk szerint bármily nemű támogatás világos és 
átlátható szabályok szerint történne, elkerülve a személyes preferenciák 
alapján, és szubjektív módon történő forráselosztást. A POL hisz a klubok 
mérsékeltebb összegekkel való támogatásában, amelyeket pályázati tervek 
alapján lehetne elnyerni. A finanszírozási szabályok mindenki számára 
átláthatóvá válnának, az egyedi értékelési szempontokat a közösségi 
sportegyesületekkel egyeztetve határoznánk meg, ilyenformán minden 
sportklub egyenlő eséllyel férne hozzá a helyi költségvetési forrásokhoz.

Kettős mérce nélküli támogatást! 



A POL nem folytatná az elmúlt évek 
diszkriminatív támogatási politikáját. 

A közösségi sportpályák használata minden 
klub számára egyforma szabályok szerint 
működne. Jelen pillanatban nyilvánvaló 
diszkriminációnak lehetünk szemtanúi: az 
ASA és az LPS térítésmentesen, minden más 
sportklub bizonyos összeg kifizetése után 
használhatja a pályákat. 

Az iskolán kívüli versenyeket a sporttanárok 
és a szülői bizottságok szerveznék a 
Polgármesteri Hivatal támogatásával.



A sportklub körül tömörülő üzletemberek, a jelenlegi szponzorok és szurkolók, 
támogatók részvénytársasággá (RT) szerveződnek. Az RT nyilvános előjegyzésre 
bocsájtaná a részvényeket, így minden szurkoló, a részvényvásárlásából 
következően, részvényese lehet kedvenc csapatának. A példa kedvéért: 200.000 
részvény kerülne kibocsájtásra, 10 eurós darabáron, így az induló tőke 2 millió euró 
lenne.

Amennyiben magasabb költségvetést óhajtana a klub, akkor a részvény ára lehetne 
20, 40 stb. euró. Megválasztják a vezetőséget, mindenkinek szavazati joga van (a 
birtokolt részvények számától függően). Annak függvényében, hogy mennyi pénz 
gyűl össze a csapat számára, szerepelhetne az első vagy az alsóbb ligákban. Minden 
a költségvetéstől függ, ennek függvényében lehetne értékes játékosokat magas 
fizetéssel, vagy kevésbé jó játékosokat alacsonyabb fizetéssel leigazolni. További 
jövedelemforrás lehet még a jegyek eladásából származó bevétel, a stadionban 
kihelyezett reklámok díjai, a mezen szereplő reklámok díjai stb., ahogy az ma is 
történik.

A Maros-megyei sportklubok nyugati 
minta szerint kell működjenek



A Polgármesteri Hivatalnak egyetlen beavatkozási lehetősége 
marad, ez a bérleti díj, és a csapatok által használt közművek (víz, 
gáz, villany) számláinak behajtása, ahogy az Nyugaton is történik. 
A Polgármesteri Hivatal túlnyomóan a tömegsportok és az iskolai 
sportesemények támogatására helyezi a hangsúlyt, és kevésbé a 
versenysportokra.  

Ennek számtalan előnye van: nem lehet tovább pénzt kiszivattyúzni 
a rendszerből, a marketing professzionálissá válik, több játékos kerül 
be a rendszerbe a közösség részéről, mivel így megvan a lehetőség 
a nagyobb támogatás megszerzésére, javul a kiválogatás minősége, 
a gyerekek tudni fogják, hogy nagyobb eséllyel szerepelhetnek a 
nagy csapatban. 

Továbbá: talán a konkurencia is megjelenik egy másik sportklub által, 
amely innovációt és professzionalizmust hoz magával. Ugyanezt a 
receptet lehet használni a kosár- és kézilabda csapatok esetében is. 
Nincs minden városnak a nagyvilágban az elitben szereplő futball, 
kosár- vagy kézilabda csapata. Hasonlóképp, a szurkolók számára 
mellékes, hogy csapatuk a B vagy C ligában szerepel, mert ez úgyis 
egy „sírig tartó szerelem”, akármi is történjen, nem igaz?



A testmozgás az egészséges élet egyik alappillére. A fogyatékkal élők a mozgás 
segítségével bizonyítják képességeiket, függetlenül attól, hogy gyógyulási célból, 
versenyre készülve vagy szabadidős tevékenységként folytatják, ugyanakkor nem szabad 
megfeledkezni arról sem, hogy a sport a fizioterápia kiegészítőjeként is fontos szerepet 
játszik. A fogyatékkal élőknek különleges szükségleteik vannak, mindemellett vágynak 
a függetlenségre, elfogadásra és arra, hogy egy csoporthoz tartozhassanak. A sport a 
megfelelő keretet biztosíthatja a kapcsolatok létrehozásához és építéséhez. A fogyatékkal 
élők nagyobb eséllyel küzdhetnek depressziós tünetekkel és érezhetik elszigeteltnek 
magukat, a testmozgás segítségével azonban visszanyerhetik önértékelésüket. Pontosan 
ezért, fogyatékosságukra nem betegségként vagy a sportolás útjába álló akadályként kell 
tekinteni, hanem egyszerűen be kell azonosítani azokat a sportágakat, amelyekben a 
fogyatékkal élők kibontakozhatnak. 

A Polgármesteri Hivatalnak hatalmas feladata és szerepe van ezen célok elérésében. 
Ahhoz, hogy a fogyatékkal élők sportoljanak, különleges feltételek megteremtésére van 
szükség. 

A Polgármesteri Hivatal és a helyi hatóságok kötelesek figyelembe venni és szem 
előtt tartani a fogyatékkal élők igényeit a közösségi sportpályák építésekor, illetve 
átrendezésekor. 

Fogyatékkal élők sportolási lehetőségei 


