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Korcsolyázni akár hónapokon át
Megnyitották a fedett jégpályát Székelyudvarhelyen
• Az öregfiúk és a
kishokisok részvéte-
lével nyitották meg
Székelyudvarhelyen
a fedett jégpályát: a
létesítmény nemcsak
a jégkorongedzések
és -mérkőzések ott-
hona lesz, hanem a
szabadkorcsolyázás
is itt zajlik majd, sőt
korcsolyaoktatással is
készül a fenntartó.

K O V Á C S  E S Z T E R

A Városi Sportklub és Székely-
udvarhely Polgármesteri 
Hivatalának közös szervezé-

sében egész hétvégén programokra 
várták a korcsolyázást kedvelőket. A 
városi strand szomszédságában meg-
épített műjégpálya hivatalos pénteki 

megnyitóján már tumultus 
volt: sokan ki akarták próbál-
ni a friss jeget.

„Három évnek kellett el-
telnie, amíg a gondolatból 
terv lett, a tervből döntés, a 
döntésből pedig megvaló-
sítás születhetett. A kezdeti 

gondolatot mindig egy kicsivel 
kiegészítettük, bővítettük, minden 
lépésnél többet, jobbat akartunk és 
terveztünk, így a mára megvalósult 
fedett jégpálya már nem is hasonlít a 
legelső tervünkhöz, ami annyiból állt 
csupán, hogy a meglévő pályát fedjük 
be egy sátorral. Ma már egy több-
funkciós sportbázist nyithatunk meg, 

ami a téli időszakban korcsolyapá-
lyaként működhet, nyári időszakban 
pedig más sportoknak vagy rendez-
vényeknek biztosíthat teret” – hang-
súlyozta az eseményen Gálfi  Árpád. 
Székelyudvarhely polgármestere hoz-

zátette, a beruházás még folytatódik, 
a jövőben is szépíteni és fejleszteni 
fogják a létesítmény környezetét és a 
csarnokot kiszolgáló infrastruktúrát. 
Egyebek mellett további öltözőket 
helyeznek el, lelátóra is szükség lesz 

és sok más kisebb-nagyobb fejlesz-
tésre, hogy a létesítmény optimálisan 
működhessen. A műjégpálya egyéb-
ként 2250 négyzetméteres, és 13 mé-
ter maximális belmagasságú, 1700 
négyzetméteres jégfelületet biztosít 

jégkorong-mérkőzésekre, illetve la-
kossági korcsolyázásra. A helyszínen 
korcsolyakölcsönzésre is van lehe-
tőség felnőtteknek és gyerekeknek 
egyaránt (25-ös cipőmérettől felfelé). 
Hétfőtől kezdődően (egészen az év vé-
géig) felnőtteknek 10 lejbe, gyerekek-
nek és nyugdíjasonak 6 lejbe kerül a 
belépő, öt éven aluli gyerekeknek 
pedig ingyenes a belépés. A 2020-ra 
érvényes adóhatározat értelmében 
pedig január 1-jétől egy lejjel csökken 
a gyerek- és nyugdíjasbelépők ára. 

Megfér egymás mellett a hoki 
és a hobbikorcsolyázás

„A szervezett sporttevékenységek 
mellett szeretnénk maximális lehe-
tőséget biztosítani a közkorcsolyá-
zásnak is, szeretnénk, ha ez a hely 
egy új, téli közösségi térré válhatna. 
A jövőben a csarnokot körülvevő 
környezetet is ennek a szempontnak 
alávetve szeretnénk fejleszteni, ki-
alakítani” – tette hozzá a városveze-
tő. Végül pedig köszönetét fejezte ki 
a Székelyföldi Jégkorong Akadémi-
ának, amiért segítette a jégkorong-
sport újjászületését Székelyudvar-
helyen. Mint ismeretes, az akadémia 
bevette Székelyudvarhelyt a rend-
szerébe, anyagilag és szakmailag tá-
mogatja a kishokisok fejlődését. Az 
újonnan átadott jégpálya palánkját 
is a Székelyföldi Jégkorong Aka-
démia vásárolta, valamint további 
infrastrukturális jellegű támogatá-
sukról is biztosították a székelyud-
varhelyi városvezetést.

A pályát az Öregfi úknak nevezett 
veterán jégkorongozók, valamint az 
új generáció, a kishokisok kéz a kéz-
ben avatták fel. Szombaton és va-
sárnap is volt szabadkorcsolyázás, 
illetve két jégkorongmérkőzés, va-
lamint népszerűnek bizonyult a mű-
korcsolya-bemutató is.

Kishokisok a pályán. 
Az edzések mellett mindennap 
lesz szabadkorcsolyázás is
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Fölszállott a páva

M int kötelező hitigazságot, a Bol-
dogságos Szűz Mária Szeplőte-

len Fogantatását (Boldog) IX. Piusz 
pápa 1854. december 8-án mondta ki, 
ám a szenthagyomány és a hitgyakor-

lat több mint ezer évvel meg-
előzte azt. A keleti egyház a 
8. században Anna foganása
névvel ült ünnepet decem-
ber 9-én. Egy évszázaddal

később Konstantinápolyból
került át Dél-Itáliába. III. Béla király 
honosította meg Magyarországon a 12. 
század második felében. A Szeplőtelen 
Fogantatás ünnepét Canterbury Szent 
Anzelm terjesztette el, IV. Sixtus 1476-
ban felvette a római kalendáriumba, 

és a 18. században XI. Kelemen rende-
lete alapján vált parancsolt ünneppé.

Templombúcsú, események

A székelyudvarhelyi Jó Pásztor Papok 
és Idősek Otthona kápolnájában 9 óra 
30 perctől tartandó szentmise után 
áldást kérnek a Pakó Benedek tb. ka-
nonok, ny. plébános által aranymiséje 
emlékére állíttatott székely kapura. A 
Szent Miklós-plébániatemplomban a 11 
órakor kezdődő szentmisén megújítják 
fogadalmukat a Szent Anna és Joachim 
Nőszövetség tagjai. A csíkmenasági 
plébániatemplom (képünkön) búcsú-
ján ma 12 óra 30 perctől a szentmise 

főcelebránsa és szónoka az ezüstmisés 
Timár Asztrik ferences szerzetes, kap-
lonyi házfőnök lesz. A 18 óra 30 perctől 
kezdődő szentmise után a székelyud-
varhelyi Lisieux-i Kis Szent-plébánia-
templomban bemutatkozik az oroszhe-
gyi Erzsébet-kórus. (Molnár Melinda)

Szeplőtelen Fogantatás ünnepe
• Mária főünnepének neve nem szűzi anyaságára utal,
hanem eredeti bűntől való mentességére. Kalendáriumi
napja december 8-a, mivel idén vasárnapra esett, áthe-
lyezve, ma emlékezik róla a római katolikus egyház.

A népzenei vetélkedő péntek esti mű-
sorában a Marosvásárhelytől húsz 

kilométernyire található Körtvélyfájá-
ról érkezett Szász Csanád, Csani, aki a 
Gyergyói-medecéből gyűjtött népdalo-
kat adott elő. Az előadás után Sebestyén 
Márta népdalénekes értékelte elsőként 
a szereplését, aki azt emelte ki, hogy 
bár a kiválasztott népdalok leginkább 
érett férfi aknak valók, Csanád nagyon 
jól elő tudta adni őket, hiszen a huncut-
ság, góbéság lerí róla. A zsűri értékelése 
után 47 pontja volt Csanádnak. A de-
cember 20-án tartandó döntőbe a zsűri 
minden kategória legjobbját juttatta 
tovább és a közösségszavazás nyomán 
egy versenyzőnek még lehetősége volt 

bekerülni a végső megmérettetésre. 13 
országból szavaztak a nézők és a leg-
több szavazatot a legfi atalabb verseny-
ző, a  körvélyfájai Szász Csanád 
kapta. Édesapja, Szász Péter, 
a Székelyhonnak elmondta: 
nagyon örülnek annak, hogy 
ilyen összefogással sikerült a 
döntőbe juttatni fi át. „Egész 
Erdély összefogott, sőt még a 
határon túliak is, hogy Csani 
a döntőbe juthasson. Köszön-
jük szépen mindenkinek, aki biztatott 
és szavazott.  Csani nagyon jól van, örül, 
repül, ahogy ő mondja. Készül a döntő-
re, ahol szintén számít a közönség sza-
vazataira”  – fejtette ki az édesapa. (S. V.)

Szász Csanád a döntőbe jutott 
• Példátlan összefogásnak nevezte az édesapa, hogy kö-
zönségszavazás nyomán bejutott a Duna Televízió népze-
nei és néptáncos tehetségkutatójának, a Fölszállott a Páva
döntőjébe kisfia, a kilenc éves Szász Csanád László.
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