
Mikulásra mőjégpálya épül Szentesen 

Jégcsarnokot épít telephelyén a Szentes-Frigó Kft.: november végén már birtokba 
vehetik a korcsolyázók a létesítményt. A jövıben szeptembertıl márciusig 
üzemelne a mőjégpálya, amelyet délelıttönként iskolások használhatnának. 

Nem kell már a nagy hidegre várni, hamarosan kulturált 
körülmények között, fedett jégpályán korcsolyázhatnak 
a szentesiek. A tervek szerint 600 négyzetméteres – 20-
szor 30 méteres – jégfelület várja majd a 
korcsolyasport szerelmeseit. Hogy miért nem nagyobb, 
a szabványnak megfelelı jégkorongpályát építenek, 
arról a beruházó Szentes-Frigó Kft. tulajdonos-
ügyvezetıje, ifj. Magyar József azt mondta: 
megvizsgálták a hazai jégcsarnokok üzemeltetését, és 
kiderült, hosszabb távon ekkora mérettel 
gazdaságosabban lehet mőködtetni egy jégpályát.  
 
A jégfelületet egy 7 méteres belmagasságú, könnyőfém-szerkezetes, fedett 
csarnokban alakítják ki, de úgy, hogy a csarnok oldalról csak ponyvaborítást kap. A 
jégpálya 20 fok alatt üzemelhet, így a tervek szerint a jövıben szeptembertıl 
márciusig fogadná a korcsolyázókat. A beruházás turisztikai szempontból is fontos 
mérföldkı lehet, hiszen Szentes 50 kilométeres körzetében nincs hasonló 
létesítmény, ráadásul illeszkedik a városvezetés által korábban elfogadott célhoz, 
ami a sportturizmus középpontba állításáról és fellendítésérıl szól. 
– Saját erıbıl, 110 millió forint ráfordításból az Attila úti telephelyünkön épül a 
mőjégpálya, amit már november derekán szeretnénk átadni – nyilatkozta lapunknak 
ifj. Magyar József. Mellé egy 220 négyzetméteres kiszolgálóegységet is felhúznak, 
illetve 30 férıhelyes parkolót alakítanak ki. Ami az üzemeltetést illeti, délelıtt és 
kora délután a szentesi és környékbeli iskolások használhatnák a létesítményt. Ez úgy 
mőködne, hogy az oktatási intézmények fenntartói – az önkormányzatok – 
kedvezményes áron jégidıt vásárolnának tanulóiknak. Ha erre lesz igény, akkor a 
délutáni és esti belépık árát is kedvezı szinten tudja tartani a jégcsarnok 
mőködtetıje. 
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A sportbizottság támogatná az ügyet 
 
Ezt a szándékot fel kell karolni, támogatni kell, mert örömteli, hogy ilyen sportolási 
lehetıség nyílhat a szentesi gyerekek elıtt – mondta lapunknak Rébeli-Szabó Tamás. 
A sportbizottság elnöke hozzátette, eddig néhány iskolából Szegedre vitték 
korcsolyázni a gyerekeket, és ennek költségét a szülık fedezték. Szerinte amennyire 
a város pénzügyi helyzete megengedi, oda kell állni az iskolai korcsolyázás ügye 
mellé.  

Évtizedek óta a város környékén befagyott tavakra járnak korcsolyázni a szentesiek – 
novembertıl a mőjégpályán gyakorolhatnak, a Frigó telephelyén - Fotó: Tésik Attila

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

NetSzemle archívumhttp://www.delmagyar.hu/_print.php?&block=_article&cid=2113566


