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Fellendítenék  a helyi jégkorongot
Átadás előtt a régóta várt marosvásárhelyi sátortetős műjégpálya
• Új időszámítás kezdődik 
a marosvásárhelyi és a Ma-
ros megyei jégkorongsport 
életében, hiszen felépült 
a Székelyföldi Jégkorong 
Akadémia által működte-
tett sátortetős műjégpálya 
Marosvásárhely és Maros-
szentgyörgy határában. 
A létesítmény átadása 
előtt Kui Csabával, az SZJA 
marosvásárhelyi központ-
jának edzőjével a helyi lel-
kes hokis közösség eddigi 
nehézségeiről, a várva várt 
jégpálya adta lehetőségek-
ről és a jövőbeli célokról 
beszélgettünk.

H O R V Á T H  B Á L I N T  O T T Ó

„Többéves türelmes várakozás ered-
ménye a jégpálya munkálatainak 
befejezése, a létesítmény már nagyon 
hiányzott. Bízunk benne, hogy meg-
létével a marosvásárhelyi és Maros 
megyei jégkorongsport fellendül, 
bővíteni tudjuk a hokis közösséget. 
Örvendetes pillanat ez mindannyi-
unk számára, hiszen eddig nagyon 
sok áldozattal járt a tevékenységünk 
folytatása” – nyilatkozta Kui Csaba, 
utalva arra, hogy hosszú évekig Csík-
karcfalvára kellett utazniuk edzések-
re, edzőtáborokba, de a szülők és a 
gyerekek mindvégig kitartók voltak.

„Nem volt könnyű, de amit tisz-
ta szívből csinál és nagyon akar az 

ember, azt meg lehet valósítani, és 
íme, nekünk is megadatott, hogy sa-
ját jégpályánk legyen. Nagy akarat 
volt bennünk, hogy a nehézségek 
ellenére fenntartottuk a csapatot.” 
Megjegyezte, ahhoz, hogy felmenje-
nek Karcfalvára másfél órás edzés-
re, legalább négy-öt órával előtte el 
kellett indulniuk. Háromórás volt 
az odaút, utána beöltöztek a gyere-
kek és bemelegítettek. A visszaúttal 
együtt nyolc-tíz órát áldoztak fel egy 
edzésért, tehát szinte a teljes napot 
erre kellett fordítaniuk. A szülők és 
a gyerekek azonban lelkesek és biza-
kodók voltak, mivel az akadémiánál 
megígérték a jégpálya megépíté-
sét, és ezt teljesítették, immár csak 
néhány nap választja el őket attól, 
hogy teljes mértékben birtokba ve-
gyék a létesítményt.

Az edző reméli, hogy ha az említett 
nehéz körülmények között fennma-
radt a csapat, erre építve a jövőben 
még nagyobb jégkorongozó közösség 
alakul ki a városban, és néhány éven 
belül akár felvehetik a versenyt a csík-
szeredai vagy a gyergyószentmikósi 
csapatokkal. Kui Csaba ismertette, 
eddig több barátságos tornán vettek 
részt, amelyeken helytálltak és min-
dig emelt fővel jöttek le a jégről, ve-
reségek esetén pedig a gyerekek nem 
törtek le, megértették, hogy hátrány-
ban vannak a többi csapathoz képest, 
amelyek saját jégpályával rendelkez-
tek. Minden évben augusztus végén, 
szeptember elején egyhetes edzőtá-
borban vettek részt Csíkkarcfalván, ez 
nagy segítségükre volt, mert látszott, 
hogy a rendszeres edzéssel egy hét 
alatt is mennyit fejlődtek a gyerekek.

Helyi szinten a marosvásárhe-
lyi polgármesteri hivatal által üze-
meltetett nyílt, mobil jégpályákon 
minden évben tudtak edzeni, de ez 
időjárásfüggő volt, mindössze más-
fél-két hónapig lehetett itt készülni. 
„Sokszor volt például, hogy decem-
berben akartunk edzést tartani, de 
mivel esett az eső, nem használhat-
tuk a pályát. Ezek a pályák a célnak 
megfeleltek, de ahhoz, hogy komoly 
edzéseket tartsunk és ütőképes csa-
patot állítsunk össze, illetve felve-
gyük a versenyt a többi csapattal, 
már nem volt elégséges” – vázolta 
fel az eddigi nehézségeket.

Kui Csaba közölte, nagy tervekkel 
készülnek a közeljövőre. Az egyik 
projekt, a Korisuli célja, hogy az 
önkormányzatok által támogatva 
Marosvásárhely és a környékbeli 
települések iskolái csoportosan el-
jöjjenek a jégpályára akár iskolaidő 
alatt, hogy megismertessék velük 
a korcsolyázást és a jégkorongot. 
Hangsúlyozta, a legfontosabb az, 
hogy minél több gyereket bevezesse-
nek ezekbe a sportágakba, és bízik 
benne, hogy az iskola újrakezdésé-
vel ezt hamarosan beindíthatják.

A másik program a korcsolya-
oktatás lesz, ide délután szeretnék 
toborozni a gyerekeket, megadva 
nekik a lehetőséget, hogy elsajátít-
sák a korcsolyázást, majd megis-
mertetnék velük a jégkorongot. A 
céljuk ugyanis az, hogy a már létező 

marosvásárhelyi hokicsapat köré új 
gyerekek is csatlakozzanak. Jelen-
leg harmincfős jégkorongcsapattal 
dolgoznak, a korosztály nagy skálán 
mozog, 6 évestől 14 évesig.

Mint megtudtuk, nagy az érdeklő-
dés a korcsolyaoktatás iránt a szülők 
és a gyerekek részéről, akik alig vár-
ták ezt a pillanatot, hogy végre hely-
ben is meglegyen a lehetőség a fedett 
műjégpályán való korcsolyázásra. A 
gyerekeket már négyéves kortól lehet 
hozni korcsolyázni, nagyon fontos 
az első benyomás, hogy ne ijesszék 
el őket ettől a sporttól, ha például el-
esnek és megütik magukat, így erre 
próbálnak minél jobban odafi gyelni.

A szakvezető rámutatott, eddig 
nem lehetett előre gondolni, mert 
nem volt fedett jégpálya a városban, 
de most hála istennek, megadatott 
számukra a lehetőség, hogy magas 
szinten készüljenek. „Nagy terveink 
vannak, de sajnos a járvány beleszól-
hat a tevékenységünkbe, éppen ezért 
óvatosak vagyunk az elején, de min-
dent megteszünk, hogy beinduljon a 
korcsolya- és a jégkorongoktatás. A 
jégpálya üzemeltetési ideje nagyjából 
április végéig tart, ezt az időszakot 
próbáljuk minél jobban kihasználni. 
A jövőben, a következő két-három 
évben azt szeretnénk, hogy korosz-
tályok szerint csapatokat létesítsünk, 
nyolc, tíz és tizenkét éves gyerekekre 
lebontva, akik induljanak az orszá-
gos bajnokságokon, majd remélhe-
tőleg az évek múltával ifj úsági dön-
tőkbe is bejutnak a marosvásárhelyi 
csapatok” – számolt be a távolabbi 
célokról Kui Csaba.

A marosvásárhelyi fiatal hokicsapat 
tagjai már kipróbálták a pályát
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