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M a a telek sem a régiek, mosta-
nában szinte elképzelhetetlen, 
hogy novembertől márciusig 

folyamatosan lehessen korcsolyázni 
természetes jégen, és sok mai szülő 
elborzadna, ha gyermekét –30 Celsi-
us-fokban kellene kiengednie mozogni 
a szabadba. A ʼ70-es és ʼ80-as években 
ez teljesen normális dolog volt. Más szé-
kelyföldi helységekhez hasonlóan (a 
fedett műjégpályák megépítéséig ide so-
rolhatjuk Csíkszeredát és Gyergyószent-
miklóst is) kemény fagyokban, néha sű-
rű ködben ment a játék, és alakultak ki 
máig tartó sportrivalizálások az egyes 
csapatok között.

Hogy mit jelentett ezek között a cso-
mafalvi hoki, azt jól jellemzi, amit Kele-
men Hunor RMDSZ-elnök mondott nem-
rég egy beszédében: „Csíkkarcfalván 
kissrácokként az volt az álmunk, hogy 
hokizzunk, és megverjük Csomafalvát. 
De Csomafalvát sosem tudtuk megverni.”

A hoki tette híressé a falut

Február utolsó hétvégéjén „nemzeti 
sportjuk” ötvenedik évfordulóját ünne-
pelték a csomafalviak. Ezt az első alka-
lommal megszervezett Délhegy Kupától 
számolják, amely az 1969–1970-es télen 
zajlott. Az azóta negyvenhét kiadást 
megért jégkorongtorna azért is megha-
tározó a gyergyói falusi hokitörténelem-
ben, mert bár Szárhegyen és Újfaluban 
hamarabb meghonosodott a jégkorong, 
a csomafalviak Délhegy Kupája volt az 
első ilyen falvak közti torna. Ennek az 
ötven évvel ezelőtti eseménynek az em-
léke viszont mégsem a legszebb – derült 
ki az emlékezés során Benedek Árpád 
jelenlegi klubelnök szavaiból. Ugyanis 
a tornát nem a házigazdák nyerték, ha-
nem Szárhegy, így az első trófeát azóta is 
Szárhegyen őrzik.

A csomafalviak még számos téren 
voltak úttörők. Miután 1968-ban a he-
lyi iskola tanári közössége Borsos Géza 
igazgató vezetésével felkarolta a sportá-
gat, 1970-re már állt az első, akkori szab-
ványoknak megfelelő palánk, és egy év 
múlva a fedett lelátó is – ezek mind elsők 
voltak a térségben.

Ugyancsak ők vezették be azt a szo-
kást, hogy a vendégcsapatok játéko-

sai számára a házigazda falu gyerme-
keinek családjai adtak szállást, ellátást. 
Volt, hogy kétszáz gyermeket láttak így 
vendégül három napon át. Márton Lász-
ló Szilárd jelenlegi polgármester ugyan 
nem tartozott a jégkorongozók közé, 
csak szurkolóként élte át iskolatársai 
sikereit, ám benne is élénken élnek az 
emlékek. Leszögezte: a hoki hírnevet 
adott Csomafalvának, olyan vidékekre 
is eljutott a hírük, ahova más úton talán 
elképzelhetetlen lett volna. Felemleget-
te, hogy az akkori Előre napilap tudósí-
tásokat közölt a csomafalviakról, mint 
ahogyan ma egy világbajnoki döntőről 
szokás. Egy országos lapban ilyen di-
csérő szavakat olvasni a faluról nagyon 
nagy dolog volt. És az állami televízió 
magyar nyelvű adásának hosszabb 
helyszíni riportja is szenzációszámba 
ment.

A Maros jegén kezdődött

A ma már hetven év feletti idős emberek 
emlékezete és feljegyzések őrzik, hogy 
miként is indult a hokimozgalom. Akko-
riban, „amikor még rendes telek voltak”, 
a Marost pedig végig vastag jég borítot-
ta, a fi atalok szórakozása az volt, hogy 
Újfalutól Remetéig gilicseztek a folyón, 
majd saját készítésű botokkal, sajátos 
szabályokkal, esetleg szabályok nélkül 
indult a játék, amiből később jégkorong 
lett. Felemlegették, hogy a jégpálya-lé-
tesítést a helyi TSZ-elnök ellenkezésé-
nek dacára valósította meg a közösség. 
Felidézték Szilágyi Sándor „Likasztó” 
nevét, aki műhelyében gyártotta a bo-
tokat, valamint Csíki Miklóst és Bocskai 
Lászlót, akik évtizedekig a jégfelület ké-
szítői voltak. Már a kezdetektől részt vett 
ebben Fülöp László fogorvos, aki nem fe-
lejtette el, hogy az egyik Délhegy Kupára 
készülve Borsos Gézával és Csata László 
tanárral vizes zsákkal húzták a jeget. 
Anekdotaszámba megy ma már a jele-
net, amikor az első Jofa-felszereléseket 
hozták Bukarestből, olyanokat, amelyek 
akkoriban nagyobb városok csapatainál 

is ritkaságnak számítottak. „Ott volt az 
irodában egy galaci személy, bizonyos 
Tiron, és fel volt háborodva, hogy mit is 
képzelünk, egy faluba akarunk felsze-
relést vinni. Akkor rámutattam az üveg 
alatt a felnőtt válogatottat ábrázoló ké-
pen Bartalis Lajosra, és megjegyeztem 
még, hogy az ifj úsági válogatott kereté-
ben tizenkét csomafalvi játékos volt ak-
kor” – mesélte Fülöp László hozzátéve, 
hogy a sporteredmények mellett azért 
segített a meggyőzésben az ajándékba 
vitt likőr, csokoládé is...

A csomafalvi jégről a válogatottba 

A Délhegy Kupát eddig negyvenhétszer 
szervezték meg. Az utóbbi években gyé-
rült az alkalmak száma, kevés a jégko-
rongozó gyermek, jelenleg nem is volna 
lehetséges, hogy Csomafalva vagy más 
falvak egy-egy csapatra való játékost 
kiállítsanak. Másrészt a telek sem olya-
nok, hogy előre kiszámítható legyen, 
biztosan alkalmas lesz a jég a mérkőzé-
sekre. A dicsőbb múltról azonban nem 
feledkeznek meg. 

Ötvenéves  hokitörténelem
A sport, ami összeforrt Gyergyócsomafalva nevével
• A '70-es és '80-as évek-
ben Gyergyócsomafalva 
neve fogalomnak számított a 
székelyföldi jégkorong-után-
pótlás terén. Akkoriban tíznél 
is több székely falunak volt 
saját nevelésű játékosokból 
álló csapata, és nem ritkán 
ezernél is több szurkoló biz-
tatta a fiatalokat. Van mire 
emlékezni, Csomafalván idén 
ötvenéves a jégkorong.

Számukra a legfontosabb, hogy a 
hazai jégen 47-ből 36-szor megnyerték a 
kupát, de a megyei bajnoki cím, az ak-
kor létezett olimpiai reménységek torná-
ján városi klubokkal szemben kivívott 
országos második helyezés, valamint a 
Slovan Bratislava gyermekcsapatának 
legyőzése is fontos mérföldkő a helyi 
sporttörténelemben.

Ha a gyergyócsomafalvi jégkorong 
szóba jön, mindenképpen ki kell emelni 
Kercsó Árpád nevét, aki amellett, hogy 
sorozatban vezette kupagyőzelmekre 
a Délhegy csapatát, nemzetközi szin-
ten is eredményes játékosokat nevelt 
ki. Tizenhat gyergyócsomafalvi jégko-
rongozó jutott el felnőtt válogatottsá-
gig, míg az ifj úságiaknál eddig negy-
vennégy csomafalvi hokis szerepelt. És 
méltán büszkék a falubeliek arra, hogy 
Románia válogatottja Tőke Lőrinccel, 
Csata Gáborral, Csíki Károllyal a sora-
iban Ausztriát, Svájcot is legyőzte, és 
szerepük volt a csomafalviaknak abban 
is, hogy az ifj úsági válogatott 8–5-re 
megverte a Szovjetuniót.

A folytatásnak következnie kell

Az évfordulós ünnepség napján négy 
gyermek kergette a korongot a szebb 
napokat is megélt pálya jegén. Csapat 
jelenleg nincs. Csomafalvi vagy innen 
származó gyermekek azonban most 
is játszanak Gyergyószentmiklóson és 
máshol is. A közösség mindenképpen 
továbbvinné ezt a sporthagyományt. A 
cél, hogy legyenek követői Csíki Csabá-
nak, Borsos Attilának, Csata Lászlónak 
és másoknak, akikre máig büszke a fa-
lu. Jelenleg a Gyergyói Hoki Klubnál Or-
bán Szilárd, Sára Tibor, a Csíkszeredai 
Sportklubnál a Rokaly testvérek, Nor-
bert és Szilárd képviselik a csomafalvi 
hokit. Innen indult edzők különböző 
kluboknál dolgoznak.

Terv és szándék van a pálya felújítá-
sára, modernizálására, amit továbbra 
sem födnének be, hagyományos mó-
don, tetőzet nélkül működtetnék, de 
már fagyasztórendszer segítené a telet 
a jégkészítésben, hogy újabb ötven év 
múlva is legyen hoki Csomafalván.

Emlékkép a dicső 
múltból: az egyik
győztes csomafalvi 
csapat
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Négy gyermek kergeti 
a korongot. Lennie kell 
folytatásnak
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