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Száz méter murvás sza-
kasszal bővült a győrújba-
ráti pumpapálya. A más-
fél évvel ezelőtti építést
kísérő összefogás újra
megmutatta az erejét: a
milliókat érő támogatást
és önkéntes munkát a fia-
talok öröme és lelkese-
dése hálálja meg.

Két évnyi tervezés 
eredménye
A helyi önkormányzat, a Tatan-
ka Racing Team és a magántá-
mogatók jóvoltából, 2 év tervez-
getést követően, 2019 őszén 2 hét
alatt elkészült Magyarország első
aszfaltozott pumpapályája a győ-
rújbaráti Csordahajtó-dűlőn. A
százméteres szakaszon kerék-
párral, görkorcsolyával, gördesz-
kával, rollerrel, de még lábbal
hajtós kismotorral is végig lehet
pumpálni, azaz anélkül gurulni,
hogy pedálozni vagy hajtani kel-
lene. Ez persze csak a legprofibb-
aknak sikerül, mindenesetre jó

móka, vidám időtöltés a szabad-
ban, mozgásnak sem utolsó és a
készségeket is fejleszti. 

Török József Bálint volt az öt-
let gazdája, a győrújbaráti fémi-
pari vállalkozás ügyvezetője, ami
azért nem mellékes, mert ismert-
sége és kapcsolata a helyi cégek-
kel segítette abban, hogy támo-
gatókat szerezzen. A Tatanka Ra-
cing Team elnökhelyetteseként a
kerékpáros vonal is adott volt,
ehhez jöttek a barátok, lelkes
bringások és sok-sok beáldozott
szabad óra, aminek eredménye-
ként újjászületett az egykori ho-
mokbánya önkormányzat által
felajánlott területe. 

Az építés csodaszámba ment és
a híre gyorsan végigfutott az or-
szágon biciklisberkekben, mivel
egy hasonló méretű pálya elké-
szítése – leszámítva a kényelmi és
látványos extrákat – mondjuk
Ausztriában átszámolva több tíz-
millió forintra rúgna. Győrújba-
ráton az önkormányzat szűkebb
anyagi forrását az elszántság és az
összefogás helyettesítette.

A pálya tavasszal megtelik,
gyakran télidőben is látni rajta fi-
atalokat. Ha nem csúszik a fagy-

tól, mennek és gurulnak. Egye-
dül, csapatban, egymást tanítva
a trükkökre. 

Edzéseket is tartanak
A hegyikerékpáros-sportegyesü-
let két vezetője, Mészáros Ákos
és Török József Bálint elhivatott,
ha utánpótlás-nevelésről van
szó. A csapat égisze alatt el is
kezdtek BMX-edzéseket szervez-
ni és gyerekeket toborozni öté-
ves kortól. A semmiből jött össze
a tizenöt fős csapat, ami mostan-
ra harmincfősre bővült és szak-
osztályként működik. A heti két
edzést időben eltolva tartják,
hogy kényelmesen elférjenek a

pályán. A bringások nemcsak ba-
rátiak vagy győriek, jönnek Pan-
nonhalmáról, Écsről, sőt, Mo-
sonmagyaróvárról is. Sportolni
úgy lehet, ha van hol, pálya pedig
legközelebb csak Sopronban,
Gencsapátin, Veszprémben és
Budapesten van. A cél az, hogy a
technikás BMX-en nevelkedő
gyerekek később Cross vagy
egyéb kerékpáros szakágak sike-
res versenyzőivé válhassanak.

Tovább bővült a pálya
Közben a pálya is bővült, utolsó
cikkünk óta további száz méter-
rel, vagyis a duplájára. Ezt a sza-
kaszt folytatólagosan építették ki
és döngölt murvás burkolattal lát-
ták el. Pumpálni ezen is lehet, bár
az időjárás viszontagságainak ke-
vésbé áll ellen – éppen ez az elő-
nye az aszfaltburkolatnak –, ám a
BMX-eseknek pont ilyen terepre
van szükségük a felkészüléshez. 

A bővítés is a támogatókat és
az önzetlen önkénteseket dicsé-
ri, volt, aki munkagéppel, más a
kétkezi munkájával szállt be. A
murva beszerzésének költségeit
például egy helyi étterem tulaj-
donosa állta. �
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Száz méterrel bővült 
a győrújbaráti pumpapálya„

A bővítés is 
a támogatókat 
és az önzetlen 
önkénteseket 
dicséri, volt, aki 
munkagéppel, 
más a kétkezi 
munkájával szállt be.

Startra készen. Nem csak a heti két
BMX-edzésen telik meg a pálya.
Most, hogy itt a tavasz, egyre többen
veszik célba Győrújbarátot és teszik
próbára ügyességüket gördeszkával,
görkorival, lábbal hajtós kismotorral
és persze bringával. 


