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A jó gyakorlat elnevezése: Bringázni jó! Székelyföldön ez kiváltság.
Az esetet lejegyezte: Dr. Dósa Zoltán
A jó gyakorlat kiválasztási szempontjai
Jó dolog azt megtapasztalni, hogy egy benzingőzös kisváros fellélegzik, ha lakói kerékpárra
pattannak. Ez esetben a jó gyakorlat a sport kohéziós erejére világít rá, és arra, hogy miként
épül melléje hasonló irányultságú szervezetek hálózata.
A szervezet(ek) / személy(ek), amely(ek)hez / aki(k)hez köthető a jó gyakorlat
„Szekler Teker” Egyesület / Asociatia „Szekler Teker”. Székelyudvarhelyen működő
kerékpáros közlekedést népszerűsítő szervezet, ahol a lakosság számához (36.000 lélek)
mérten igen sok sportegyesület működik. A sportágak közülm a legnépszerűbbek a futball,
teremfutball, kézilabda, floorball, bowling, súlyemelés, asztalitenisz és atlétika. Az
egyesület egy szabadidejében kerékpározó baráti társaságból alakult ki pár év alatt. Egy
szűkebb kör, Simon Szilárd, lelkes amatőrrel az élen, a természetben való bringatúrák
szervezésén túl, egyéb közösségi dolgokkal (pl. önkéntesség más rokonrendezvények
kapcsán) is kezdtek foglalkozni, természetesen a biciklizésnél maradva és annak
népszerűsítését tűzve ki célul.
A jó gyakorlat érdekeltjei
Mint fentebb szóltunk erről, a baráti körből alakult az egyesület, majd haszonélvezőkké
váltak mindazok, akiket vonzott a természet és bringázás, tulajdonképpen az egyesület
összehozta ezeket az embereket. Az alapításban négy tag vett részt, ami mára 16-ra bővült,
de közösségi oldalukon mintegy 1500 személy rokonszenvezik velük. Az egyesület tagjai
azonban felbukkannak nagyon gyakran a terepfutás megszállotjai között a Feel Good
Egyesületben, az Erdélyi Kárpát Egyesület udvarhelyszéki szervezeténél, és általában
azokon az eseményeken, ahol a sport és természetjárás vagy természetvédelem
összekapcsolódik. Az egyesület támogatói, illetve finanszírozói sok esetben a tagság, akik
felajánlhatnak összegeket, illetve rendszeresen pályáznak a város költségvetéséből ilyen
célra felkínált összegekre is.
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A jó gyakorlat célja, tevékenységei
Az egyesület nagy hangsúlyt fektet a természetben űzhető mozgásformák, a szabadidősport
népszerűsítésére és gyakorlására, ami ez esetben a biciklizés, de ugyanakkor vannak olyan
rendezvényei, amelyek a közúti közlekedés mikéntjére tanítanak (pl. éjszakai kerékpározás).
Általában tevékenységeiket négy kategóriába sorolják: 1. túraszervezés, 2. oktatás, 3.
infrastruktúra tervezés és szemléletformálás, 4. tömegrendezvények. Az általuk szervezett
események a kerékpáros felvonulások, a kerékpáros piknik, a „Kincskereső” kerékpáros
verseny, a kerékpárösvényt építő kaláka, a kerékpáros oktatás iskolákban, a céges családi
napokon kerékpáros ügyességi pálya működtetése, bringaoktató tábor szervezése,
kerékpáros túraösvények felmérése és digitalizálása, egy vagy többnapos bringatúrák
szervezése a szűkebb és tágabb régióban. Az egyesület fontosnak tartja a kapcsolatok
ápolását és folyamatos bővítését helyi és országos szintű egyesületekkel, civil
szervezetekkel, tapasztalatcsere és kölcsönös segítségnyújtás céljából, közös projektek
megvalósítása érdekében. Ugyanakkor az önkéntesség fontosságának és előnyeinek a
tudatosítását is kiemeli. Sok esetben önkéntesek bevonásával szervezik az egyesület
projektjeit, és tagjaikat is aktív önkéntes szerepvállalás jellemzi a helyi érdekeltségű
programok és projektek megvalósításában.
A jó gyakorlat által érintett terület(ek)
A szélesen értelmezett kulturális tanulás és ezen belül a sport területe, a közösségi tanulás
jelenik meg jellemzően a jó gyakorlatban. A gyakorlat működésének fontos feltétele a
szereplők folyamatos és jó együttműködése, az önkéntes szerepvállalás, ennek kialakítása és
fenntartása is. Habár hivatalosan nem egy önfenntartó egyesület, azért már a fontosabb
projektjeiket próbálták úgy megszervezni, hogy önjáróak legyenek. A bizonyos
munkamennyiségen felüli fizetett önkéntesség hívei vagy, ami azt jelenti, hogy egy-egy
komoly projektet, minőségi munkát (pl. a Kincskereső) úgy végzik, hogy a szervező stáb
szakmai munkájának az önköltségére fedezetet teremtenek.
A jó gyakorlat területi hatóköre
A Szekler Teker Egyesület által szervezett események elsősorban Székelyudvarhely
környéki embereket vonzanak, de részt vesznek más helységekből is. Ezen kívül az
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egyesület által szervezett eseményeinek meghívottjai és résztvevői sokkal távolabbi
területekről is eljönnek.
A jó gyakorlathoz szükséges feltételek (humán, pénzügyi, technikai)
Mivel az egyesület nem számlál nagy tagságot, az eseményeiket a leghatékonyabban kell
megszervezniük, hogy ne terhelje túl őket a szervezési feladat vagy az anyagi kiadás.
Alapszabályként leszögezték, hogy bármilyen tevékenységre pályázott finanszírozás 40%át és csak annyit lehet személyi bérköltségre költeni. Ez a szabály lehetővé teszi, hogy
nagyobb projekteket is (ahol nagyobb volumenű munka van) kivitelezzünk, illetve saját
vélekedésük szeritn meggátolja az egyesületi munka üzletesedését is. A technikai feltételek
egyszerre személyre és közösségre szabottak, hiszen minden kerékpáros tagnak megfelelő
felszerelése kell legyen, hogy részt vehessen az eseményeken, másfelől pedig közösségi
feladat a megfelelő úthálózati infrastruktúra kialakítása, hiszen ezzel a város még adós a
lakóinak.
A jó gyakorlat eredményei, rövid, közép és hosszú távú hatása
Rövid távon az alkalomszerű kerékpározás és túrázás kikapcsolódást nyújt, hosszabb távon
viszont a rendszeres mozgás egészségmegőrző és növeli a fizikai erőnlétet. Egy sajátos
program azonban mindemellett tudásszerzést is garantál. Ez a Kincskereső kerékpárverseny,
ami egy olyan bicikliző, túrázó rétegnek nyújt értékes programot, akik szeretik a kalandot, a
természetet és szeretik az örökségeink, hagyományaink ápolását. A rendezvény fő
célkitűzése Udvarhelyszék fellelhető természeti értékeinek a feltárása és bemutatása, a
közösségi szellem és az identitástudat erősítése. A program hosszú távú célja az, hogy a
turizmust is elősegítse, legyenek olyan kirándulók, akik versenyen kívül is megteszik ezt a
távot kalandvágyból, kíváncsiságból, hiszen nem elegendő az, hogy rendelkezünk bizonyos
értékekkel, hanem azokat meg is kell ismertetni minél szélesebb körben. Ennek hozadéka az
lenne, hogy ezen a tájegységeken megnövekedne a turistaforgalom, ami bevételt
eredményezne a szűk régió lakóinak, ami újabb lehetőségek kitalálására ösztönözné az ott
lakókat.
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A jó gyakorlat fenntarthatósága
A jó gyakorlat az egyesület jól kidolgozott civil filozófiájában rejlik, ezáltal minősül
fenntarthatónak. A működési filozófia lényege, hogy mindig egy-egy kiválasztott jó ügy
mentén kell megszerveződni (mint pl. a bringázás mint egészséges életmód népszerűsítése)
és nem szabad ettől eltávolodni. Az önfenntartás dilemmáját fel kell oldani, piaci alapokra
kell helyezni, és egész egyszerűen ha valami jó, társadalmilag is hasznos, akkor az értékes
és nem szégyen megkérni az árát. Elmondásuk szerint álságos és nem kívánatos, ha egy civil
szervezet „megélhetési civilkedést” folytat és pályázatokon tartja el magát, anélkül, hogy
maradna ereje és ideje a lényegre, az eredeti tevékenységére, mert ereje nagy részét az
önfenntartásra kell „pályázza”. A Szekler Teker nem kér ebből, nagyobbat és gazdagabbat
álmodik!
A jó gyakorlat adaptálhatósága
Könnyen adaptálható jó gyakorlattal állunk szemben, amire a térségben van még példa.
Egyrészt az könnyíti, hogy a tagság igen könnyen elnyerhető, ennek technikai és anyagi
feltételei a modern városlakó számára nem okoznak fejfájást. Továbbá a jó példa
alkalmazhatóságát az is hatványozza, hogy sok olyan rendezvényük van, amelyik a
kikapcsolódást a tudásszerzéssel összekapcsolja, így még vonzóbbnak tekinthető.
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