
Olimpiai selejtezőn a kiskőrösi jéghokisok

A közelmúltban játszotta le a magyar jégkorong válogatott az olimpiai selejtező mérkőzéseit. Az 
eseménynek hazánk adott otthont és a népszerű sportág találkozóira rendre megtelt az Aréna lelátója.

A válogatottak mérkőzései során nagy megtiszteltetés érte a HC Kiskőrös együttesét, miután a klub utánpótlás 
játékosai közül 5 fiatal lehetett a felvezetője a „nagyok” játékának a Magyarország-Hollandia találkozó kapcsán. 
Az egyesület elnöke Szekeres Károly elmondta, hogy a Magyar Jégkorong Szövetségnél lehetett jelentkezni 
arra, hogy tehetséges utánpótlás játékosok felvezetői lehessenek a magyarok olimpiai selejtező mérkőzésinek. A 
kiválasztott csapatok fiataljai kapták meg a lehetőséget, hogy több ezer ember előtt kivonuljanak a jégre a 
válogatott játékosokkal. A kiskőrösi gyermekek a sorsdöntő Hollandia elleni mérkőzésen pályára lépő magyar 
válogatott játékosokat kísérték a jégre. Az összecsapás szünetében a 6.500 néző előtt bemutató mérkőzést is 
játszottak a fiatalok. Ennek során a gólok alkalmával, óriási tapssal díjazták a szurkolók a szép találatokat. A 
kiskőrösi színeket képviselő Grausza Ádám a magyar jégkorong válogatott csapatkapitányát, Dr. Szélig Viktort 
vezette fel, akivel személyes kapcsolatot is ápol a család. Az edzők javaslatai alapján választották ki az 
eseményen résztvevő gyermekeket, akik a 2006/2007-es születésű korosztályból kerültek ki: Grausza Ádám, 
Haskó Áron, Tóth Szabolcs, Kuti Andor és Kóczián Balázs. Az Aréna hangulata egy életre szóló élményt 
jelentett a számukra az olimpiai selejtezőhöz méltó felvezetéssel és egyéb show műsorral fűszerezve. A 
szurkolók előtt a népszerű és közismert sportriporter, Gundel Takács Gábor mutatta be a fiatalokat és több 
alkalommal is megemlítette, hogy a jégen ott vannak a kiskőrösi gyermekek. Nagy lökést adhat ez a fiataloknak, 
hogy a továbbiakban is sportoljanak, jégkorongozzanak. 

Öltözők és kiszolgáló helyiségek a jégpályánál

A Kiskőrös Városi Sporttelepen kialakított jégpálya fejlesztésének második üteme is jó úton halad. A 
komoly fejlesztéseknek köszönhetően már tető alatt van a jégpálya és nemsokára a kiszolgáló épület is 
átadásra kerülhet.

Három öltöző építése van folyamatban és egy gépház kialakítása a földszinten. Az emeleti részen kerülnek 
kialakításra a vizes blokkok, de lesz taktikai terem és külön irodahelyiség is. Amennyiben a tervek szerint 
alakulnak a dolgok, akkor december első felében átadásra kerülhet a teljes kiszolgáló épület. A jégpálya egyik 
kapuja mögötti részre kihelyezésre került az a LED-fal, amely több funkcióval is rendelkezik. Ennek elsősorban 
az eredményjelzés lesz a célja, de ezen kívül minden multimédiás kommunikációra alkalmas felületet biztosít – 
reklám, rövidfilmek, képek vetítése. A jégpálya üzemeltetésének egyik fontos állomásaként kiépítik a beléptető 
rendszert, így ellenőrzött keretek között, szabályozottan lehet belépni a létesítménybe.  A belépőjegyek árainak 
tekintetében igen kedvezően határozták meg a különböző tarifákat. A korcsolyázás 600 Ft/fő/3 óra, a kísérő díja 
300 Ft/fő/3 óra, de a kísérő ebből az összegből 200 Ft-ot levásárolhat a Kori Büfében. Családi kedvezményt is 
adnak, amely a korcsolya bérlésére vonatkozik. Az iskolák és óvodák számára is kimondottan jó lehetőség ez a 
fajta mozgás a testnevelés óra keretén belül, amelyre nagyon jó számban jelentek meg a környező települések 
intézményei. 


