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Jövőjét keresi a tekerőpataki síugrás
Kevesen maradtak, akik a falu hagyományos sportágát művelik
• Múlt évben jelentős 
javításokat végeztek 
Gyergyótekerőpatakon 
a síugrósáncoknál, a 
helyiek ugyanis szeret-
nék tovább éltetni az 
őket különlegessé tevő 
sportágat, a jövő azon-
ban nem túl rózsás.

GERGELY IMRE

Bár a tekerőpataki síugrás tör-
ténete az 1930-as évekig nyú-
lik vissza, legutóbb 2005-ben 

rendeztek ott hivatalos versenyt, és 
annak is lassan tíz éve már, hogy a 
faluból származó síugrók országos, 
illetve nemzetközi szinten verse-
nyeztek. Ennek ellenére a helyiek 
ragaszkodnak a sportághoz, vissza-
hoznák a régi szép időket, amikor 
ezrek előtt ugrottak itt világszinten is 
jegyzett síugrók.

Tavaly jelentős munkálatok foly-
tak a tekerőpatakiak által Kútfőként 
ismert völgyben: amellett, hogy 
járhatóbb lett az oda vezető út, két 
kisebb sáncot átalakítottak, a domb-
oldalban teraszos nézőtér készült, 
tereprendezés folyt, parkolókat hoz-
tak létre, és a menedékházban is 
jobbak lettek a körülmények. Van 
tehát hely és lehetőség arra, hogy 
ismét megélénküljön a síugrósport. 
Azonban a pályázaton nyert összeg-
ből megvalósított munkálatok és az 
önkéntesek lelkes melléállása még 
messze nem elég ehhez – mutatott rá 
Bálint Tivadar, a Kútfő Sportegyesü-
let vezetője.

Három gyermek jelenti a jövőt

Amióta elég hó van, vasárnaponként 
megélénkül a két kisebb (K35-ös és 
K20-as) sánc, hét-nyolc veterán kedv-
telésből, kikapcsolódásképpen gya-
korolja az ugrásokat, három gyermek 
pedig az idősebbek útmutatásai sze-
rint abban a reményben igyekszik 
minél távolabbra repülni, hogy majd 
egyszer igazi versenyen is megmutat-
hatja magát. Ők hárman, Tódor Zsolt, 
Fodor Dávid és Horváth Róbert ma 
a tekerőpataki síugrás utánpótlása. 
Felszerelésük van, lelkesedésben és 
kitartásban nincs hiány, de több kel-
lene, hogy feljebb jussanak.

„2012-ben vettük kézbe a Kútfő 
egyesületet, és belevágtunk a gyer-
mekek toborzásába. Össze is állt egy 
ügyes csapat, amellyel érdemes lett 
volna foglalkozni, de ehhez a Ro-
mániai Síszövetség támogatására is 
szükség lett volna. Ígéretet kaptunk 
anyagi segítségre, és arra is, hogy 
szakembert küldenek, aki a gyerme-
keket oktassa, de ez már az első lépés 
előtt elakadt. Amikor megjelentünk a 
szövetségnél, hogy íme, itt vannak a 

gyermekeink, készen állunk arra, 
hogy feltámasszuk a síugrósportot 
Tekerőpatakon, támogatás helyett 
egy olyan mértékű tagsági díj kifi -
zetését várták el tőlünk, és olyan 
feltételeket támasztottak, amelyeket 
újonnan indulókként nem tudtunk 
volna teljesíteni. Arra számítottunk, 
hogy a szövetségnek is fontos, ha 
bővül a klubok és sportolók száma, s 
ha támogatást nem is kapunk, de az 
elején eltekintenek bizonyos követel-
mények teljesítésétől. Mint kiderült, 
naivak voltunk” – idézte fel Bálint 
Tivadar.

A szépen indult kezdeményezés te-
hát elakadt, annak ellenére, hogy az 
elképzelést felkarolók mindent meg-
próbáltak. Keresték a lehetőséget arra 
is, hogy a Gyergyószentmiklósi Is-
kolás Sportklubhoz csatlakozzanak, 
nem egy önálló síugró szakosztály-
ként, hanem északiösszetett-csapat 
létrehozásával (az északi összetett a 
sífutás és a síugrás összevont for-
mája, amihez a sífutás már adott, 
Gyergyószentmiklós legsikeresebb 
sportágának számít). A sportiskolák 
állami támogatásának drasztikus 
lecsökkentése ezt az elképzelést is le-
hetetlenné tette. A későbbi években a 
hóviszonyok sem voltak megfelelőek, 
így az akkor toborzott gyermekek kö-
zül csak az említett három fi ú maradt 
hűséges a síugráshoz. De nem hagy-
nák annyiban.

Nem úgy van már, 
mint a ’80-as években

A tekerőpataki síugrás akkor élte 
virágkorát, amikor természetes volt, 

hogy a sportot, a csapatokat egy-
egy állami vállalat tartja fenn. A 
gyergyóújfalvi bányavállalat volt a 
síugrók mentora. A bányában akkor 
ezernél is többen dolgoztak, forgal-
mukhoz mérten elenyésző volt az a 
hozzájárulás, amiből az akkori viszo-
nyok között magas szinten lehetett 
működtetni a sportágat. Így lehetett 
megépíteni a K70-es nagy ugrósán-
cot is, amelyen az 1980-as években 
nemzetközi versenyeket rendeztek. 
A sánc még áll, de kihasználatlan, 
veszélyes is felmászni rá.

Hogy volna ma is igény a verse-
nyekre, azt jól jelzi, hogy az utóbbi 
években megszervezett helyi havas 
sportnapokon ezernél is többen 
gyűlnek össze, jól szórakoznak, és 
buzdítják az ugrókat – többen, mint 
például a sok pénzből felépített 
barcarozsnyói sáncokon rendezett 
rangos viadalokon. Ahhoz, hogy a 
régi szép idők visszatérjenek, most 
is szükség volna egy komoly mecé-
násra.

Raktárban áll 
a műanyag sáncborítás

Ausztriai és svájci kapcsolatok révén 
az utóbbi években neves sportszak-
embereket hoztak Tekerőpatakra, a 
hely adottságaival pedig mindany-
nyian elégedettek voltak. Tanulmány 
is készült arról, milyen fejlesztések-
re lenne szükség ahhoz, hogy Kútfő 
ismét bekerülhessen a nemzetközi 
körforgásba. Millió eurós nagyság-
rendről van szó. Az elképzelések közt 
egyebek mellett a sáncok átalakítása 
– a mai követelményeknek megfelelő-

en –, egy kis labdarúgópálya építése, 
illetve a menedékház szállodává ala-
kítása szerepel. Így egy olyan sport-
bázis jönne lére, amely télen-nyáron 
működhetne jövedelmező módon. 
Nem lehetetlen a megvalósulása, eh-
hez Magyarország kormányának 
határon túli sportfejlesztései adnak 
reményt, de addig a helyiek is gon-
dolkodnak saját fejlesztéseken. Már 
több éve sikerült beszerezni a kisebb 
pályák modernizálásához szükséges 
műanyag borítást, egyelőre azonban 
nem merték felszerelni.

„Amíg nem látjuk, hogy rendsze-
res aktivitás van, amíg nem zajlik 
ott folyamatos tevékenység, nem 
tudunk továbblépni. Attól félünk, 
hogy tönkretennék. Most is azt ta-
pasztaljuk, hogy egyesek lelkes 
munkáját mások semmibe veszik. A 
sáncok környékén motoros szánnal, 
sőt terepjáróval raliznak, mások rá-
hajtják az állatokat, kivágják a fá-
kat tüzelőnek. Így nem érdemes” – 
mondta Bálint. Hozzátette, ha lenne 
elég gyermek síugró, értük vállal-
nák a kockázatot, és elkészülhetne a 
műanyag borítás.

Székelyek a levegőben

Az utolsó tekerőpataki síugrók, akik 
magasabb szintre eljutottak, tíz éve 
hagyták abba az aktív sportolást. 
A korábban a néhai Málnási Csaba 
által életben tartott sportágat akkor 
Bernád Csaba karolta fel, és tett meg 
mindent ahhoz, hogy a sportolók 
eredményesek lehessenek. A 2000-
es években Fülöp Szilveszter, Kozma 
Szilveszter és Gál Szilárd Románia 

tíz legjobb síugrója közé tartozott. 
Kozma Szilveszternek komoly esélye 
lehetett volna olimpián is szerepelni, 
de abbahagyta az ugrást. Ma egyi-
kük sincs itthon, hogy átadhatná 
tudását, külföldön dolgoznak. Nem 
a sportban. 

Ha kevés is már az aktív síugrók 
száma, idén is szeretnének havas 
sportnapot rendezni a tekerőpataki-
ak február második felében – ameny-
nyiben az időjárás kitart. Elsősorban 
gyermekekre gondolnak, akik szán-
kózásban, lesiklásban mérnék össze 
tudásukat, de persze az igazi látvá-
nyosság a síugrás lenne. Tavaly Sajgó 
Árpád veterán síugró kezdeményezé-
sére veterán országos bajnokságot 
is szerveztek volna, ezt azonban az 
olvadás megakadályozta. „A hagyo-
mány él, az akarat megvan, csak a 
lehetőségek korlátozottak” – foglalta 
össze tömören Bálint Tivadar, hozzá-
téve: tudják, hogy önerőből képtele-
nek lennének megvalósítani azokat a 
fejlesztéseket, amiket megálmodtak. 
„Bármire nyitottak vagyunk, csak 
jöjjön valaki, és karolja fel a síug-
rást” – fogalmazott.

A civil szférának 
túl nagy feladat

Tekerőpatak közigazgatási szem-
pontból Gyergyóújfaluhoz tartozik. 
A község önkormányzata lehetősége-
ihez mérten rendszeresen támogatja 
a síugrók kezdeményezéseit. Közö-
sen számos egyeztetést folytattak a 
lehetséges megoldásokkal kapcso-
latban. Egyed József polgármester 
lát esélyt a tekerőpataki síugróbázis 
és a tevékenység felélesztésére, de 
szerinte új alapokra kell helyezni a 
mozgalmat. „A síugróbázisnak akkor 
van jövője, ha a helyi vagy megyei 
önkormányzat veheti kézbe, amely 
képes lehet forrásokat szerezni a 
sáncok, a menedékház és a terület 
fejlesztésére. Az egyesületnek, a civil 
szférának, bármilyen lelkesek és bár-
hogyan is próbálnak mindent meg-
tenni, nincsenek eszközeik ahhoz, 
hogy egy olyan mértékű beruházást 
véghezvigyenek, amire ott szükség 
lenne. Az önkormányzatok pedig 
csak akkor tudnának kezdeni vele 
valamit, ha kezelésükbe kerülne a 
kútfői terület. A földtörvény alkalma-
zásakor azt látták megoldásnak, ha 
az egyesület kapja tulajdonba a sán-
cok környékét, de az idők változtak, 
ma az önkormányzat az, amely jobb 
lehetőségeket tud kihasználni. A ma-
gyar kormány felé is megfogalmaz-
tunk egy támogatási kérelmet, amire 
várjuk a választ. Mi támogatjuk a 
sportegyesületet, de a törvény nem 
teszi lehetővé, hogy olyan mértékű 
összegeket biztosítsunk számukra, 
amilyenekre szükségük lenne. Úgy 
gondolom, az ingatlant az önkor-
mányzatnak kellene fejlesztenie, a 
sporttevékenység és a rendezvények 
megszervezése pedig az egyesület, a 
civilek feladata volna” – vélekedett 
Egyed József.

Nem csak bátorság, komoly 
felkészülés is kell egy jó ugráshoz
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