
Ellepték a befagyott vizeket a korcsolyázók 

Csongrád - Ellepték a korcsolyázók a Szentes és Csongrád környéki befagyott 
vizeket. A hideg idı vastagítja a holtágak és tavak jegét, de egyáltalán nem 
mindegy, melyikre merészkedünk rá. A tőzoltók szerint az lenne a legjobb, ha 
ilyenkor hivatalból jelölnének ki korcsolyázófelületet, akkor egy helyre lehetne a 
figyelmet koncentrálni. 

Az új évvel együtt a korcsolyázószezon is megkezdıdött 
Szentesen és Csongrádon, köszönhetıen annak a 
tucatnyi vadvíznek, amiket napok óta vastag jég borít. 
Mivel mindkét városban és azok közvetlen közelében 
számos lehetıség adódik e téli sport gyakorlására, a 
korcsolyázók ki is próbálják a legtöbbet. Csongrádon a 
Holt-Tisza Büdösnek nevezett szakaszán, az 
úgynevezett bırhíd mellett, illetve a holtág másik 
végén, a Zsurmónak keresztelt vízen és a bányatavaknál 
szokták karcolni a jeget a korisok. Szentesen, a Tisza 
árterében befagyott kubikgödrök, az Altal-tó és az 
Árpád Agrár Zrt. hőtıtava, a Termál-tó a legnépszerőbb 
a korcsolyázók körében, de sokszor a Kurca kertvárosi szakaszán sem marad 
érintetlen a jég. Az utóbbi években szerencsére sehol sem történt tragédia vagy 
baleset, tavaly csak egy beszakadt kutyát kellett kimenteni a fagyos Kurcából. 
 

 
A korcsolyázók szemszögébıl örömteli jégbıség biztonsági szempontból 
kockázatnövelı. Minél inkább szétszóródnak e sport szerelmesei, annál nehezebb 
ügyelni rájuk. A tőzoltóknak – akik a hideg beállta óta folyamatosan gyakorolják a 
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Csongrádon, a Holt-Tisza Büdösnek nevezett szakaszán is sokan karcolják a jeget. 
Fotó: Tésik Attila

  
© Délmagyarország, www.delmagyar.hu | Minden jog fenntartva.

Értesülni szeretnék a napi friss helyi 
hírekrıl! E-mailemre levél érkezik, 
amelyben megerısítem a 
feliratkozást. 

 

 
 

 

Milyen a legutóbbi hírlevél?  

Hírlevél feliratkozás

név

e-mail cím

OK

1. oldal, összesen: 2Szeged - delmagyar.hu

NetSzemle archívumhttp://www.delmagyar.hu/_print.php?&block=_article&cid=2083355



  

jégrıl mentést – még a legközelebbi riasztások esetén is percekbe telhet, míg a 
helyszínre érnek. 
 
Ezért egyáltalán nem mindegy, hogy ha beszakad valaki, meddig merül a vízben. Ha a 
vízmélységet nézzük, Csongrádon a Büdös, Szentesen a Termál-tó lenne a 
legalkalmasabb a korcsolyázásra, de utóbbit éppen leengedik. A vízügyi 
szakaszmérnökségtıl kapott információk szerint összesen 2 millió köbméter vizet 
eresztenek le belıle január végéig, ami azt jelenti, hogy naponta 2-3 centit apad a 
víz a tó jege alatt. Oda tehát nem érdemes menni, mert könnyen beszakadhat az 
ember.  
 

 
Pedig a szentesi tőzoltóparancsok szerint is a Termál-tó lenne a legmegfelelıbb 
korcsolyázóhely. Kajtár István úgy véli, szerencsés volna, ha lenne városi felelıs, aki 
ilyen esetben kijelölhetne egy helyszínt, s akkor arra koncentrálná a figyelmet a 
tőzoltóság. A városházán erre azt mondták, mindez csak úgy képzelhetı el, mint a 
szabad strandok kijelölése: bizonyos törvényi elıírásokat akkor is teljesíteni kellene. 
Vagyis hiába az ingyenjég, a környezetre és biztonságra költeni kellene. 
 
Makó és Vásárhely mőjégpárti 
 
Makón és környékén kevésbé keresik fel a befagyott vizeket. A korcsolyázók 
bányatavakra és halastavakra mehetnének, ha a vizek kezelıi ezt megengednék. A 
többség inkább a szegedi mőjégpályát választja. Vásárhelyen jól bevált megoldássá 
vált a fıtéri mőjégpálya, ott tanítják is a kicsiket, és korcsolyát is lehet bérelni. A 
térségben csak a mártélyi holtág jelent kivételt, ahová - a fokozott életveszély 
ellenére - sokan kijárnak korizni.  

Beindult a korcsolyaszezon. 
Fotó: Tésik Attila
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