
 

 

SZAKMAI BESZÁMOLÓ 
 

Az EFOP-1.5.3-16-2017-00019 azonosító számú, „Humán szolgáltatások fejlesztése a Jászberényi 

kistérségben” c. pályázat keretében létrejött 1 napos jeges tematikus sportnap rendezvényről 

(iktatószám: PH/306-163/2021). 

 

A beszámolót benyújtó szervezet neve: Cori-Kör Alapítvány 

Székhelye: 5100 Jászberény, Ősz u. 3. 

Bírósági bejegyzés száma: Kny.60.056/2014/4. (Szolnoki Törvényszék) 

Adószáma: 18728127-1-16 

 

Hivatalos képviselő neve, beosztása: Berényiné Vígh Anna, kuratóriumi elnök 

Telefonszáma: +36 30 361 3566 

E-mail címe: cori-kor@korcsolyaedzes.hu 

 

Célkitűzés 

A Cori-Kör Alapítvány 2022. február 19-én rendezte meg az 1 napos jeges tematikus sportnapot, „Jeges 

Farsangi Kavalkád” fantázia néven, mintegy 13 óra időtartamban (09:00-től 22:00-ig). A rendezvény 

célja az volt, hogy a Jászberényi Jégcsarnokban bemutatásra kerüljenek a műjég használatával 

kapcsolatosan helyben elérhető sportágak, amelyeket edzői jelenlét mellett szabadon kipróbálhattak 

a résztvevők. Ennek jegyében bemutatkoztak az alábbi sportágak: 

 Jégkorong 

 Műkorcsolya 

 Szinkronkorcsolya 

 Rövidpályás gyorskorcsolya (Short Track) 

Kiemelt célunk volt, hogy a rendezvényen lehetőséget biztosítsunk a különböző társadalmi csoportok 

és eltérő generációk találkozására és együtt sportolására is. 

A rendezvény tartalmazta a fiatalok toborzását, az esemény közösségi oldalakon történő 

meghirdetését, a szülők részére tájékoztatás nyújtását, valamint a kialakult járványhelyzetre 

tekintettel az iskolákkal való folyamatos kapcsolattartást, fotó- és videó rögzítést, a biztonsági 

szakemberek megbízását, a szükséges engedélyek beszerzését, a helyi sajtó értesítését, valamint jelen 

szakmai beszámoló készítését az elért eredmények dokumentálására. 

A tematikus sportnap célcsoportját elsősorban a térségben élő, korcsolyázni vágyó gyermekek és 

szüleik alkották. 

A Jeges Farsangi Kavalkád programjai 

Az 1 napos tematikus jeges farsangi sportnap programjai az alábbiak szerint valósultak meg: 

Időpont Program 

09:05 – 09:55 U8 jégkorong bemutató edzés – Lehel HC 

10:10 – 11:00 Koris jelmezbál kicsiknek – Cori-Kör Alapítvány 
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Időpont Program 

11:15 – 12:05 Műkorcsolya és szinkronkorcsolya bemutató – Cori-Kör Alapítvány, 
MAC Budapest Műkorcsolya Szakosztály, Sport Magic pre-juvenile 
szinkronkorcsolya csapat 

12:05 – 12:50 Korizz velünk! – Zenés farsangi korizás együtt 

13:05 – 13:55 Short Track bemutató – JSE Gyorskorcsolya Szakosztály 

14:00 – 19:00 Zenés közönségkori kedvezményes belépéssel 

20:00 – 22:00 Lehel HC U18 bajnoki jégkorong mérkőzés – „Dobj egy plüsst!” 
jótékonysági akció, a szünetekben műkorcsolya bemutató 

 

Promóció, sajtómegjelenés 

Az esemény meghirdetése, az egyes programpontok beharangozása több csatornán is megvalósult. 

Szponzorált hirdetésként jelent meg a közösségi médiában (facebook: 

https://www.facebook.com/events/272098398404489, 6837 elérés, 60 válasz), megjelent a helyi 

újság promóciói közt (http://jku.hu/2022/02/18/farsangi-jeges-kavalkad/), és helyet kapott a helyi 

rádió programajánlójában is (Trio FM). A kötelező tartalmi elemek minden platformon feltüntetésre 

kerültek. 

Az eseményt követően beszámoló készült a helyi újság online és nyomtatott változatában (Jászkürt), a 

helyi televízióban (Jászsági Térségi TV), valamint a közösségi média felületein. 

Elért eredmények bemutatása 

Az esemény megvalósításához elengedhetetlenül fontos volt a szoros együttműködés az érintett 

szervezetek között: Jászberény Városi Önkormányzat, Jászberényi Vagyonkezelő és Városüzemeltető 

Nonprofit Zrt., CSESE Lehel HC jégkorong szakosztály, JSE gyorskorcsolya szakosztály, MAC 

műkorcsolya szakosztály, Sportvarázs SE szinkronkorcsolya szakosztály, Cori-Kör Alapítvány 

műkorcsolya csapat, jászsági sajtóorgánumok. Ez az együttműködés jól összehangoltan, 

zökkenőmentesen zajlott, ami nagyon sikeressé tette a rendezvényt, és jó alapot biztosít arra, hogy 

ennek a jövőben is legyen folytatása. A nap során sikerült minden a városban elérhető sportágat 

bemutatni a kilátogató és a beszámolókat felvételről megnéző közönség számára, sőt a 

szinkronkorcsolya is megjelent a palettán, aminek a jászberényi elindítása egyelőre még csak a 

tervekben szerepel. A nap programjainak túlnyomó részén ingyenesen vehetett részt a közönség, a 

délutáni közönség korcsolyázáson pedig kedvezményes belépő árak voltak érvényben. A bemutatók 

során az edzők / egyesületi vezetők konferálták az eseményeket, és hasznos információkat osztottak 

meg a közönséggel az adott bemutatót tartó sportágról, egyesületről és sportolókról. A bemutatókat 

követően a közönségnek lehetősége volt személyesen is kérdéseket feltenni, és kipróbálni az adott 

sportágat. A teljes nap tematikáját a farsangi időszak adta, ezért ahol csak lehetőség volt rá, jelmezben 

léptek jégre a résztvevők ezzel is kedvet csinálva sportágaik kipróbálására. 

A délelőtti és a kora délutáni bemutatók meghozták a kilátogatók kedvét, akik a délelőtti jelmezes 

közös korcsolyázáson is és a délutáni kedvezményes zenés közönség korcsolyázáson is nagy számban 

húztak korcsolyát maguk is. Az egész napos rendezvényen készült jelenléti ívek másolatát csatoljuk 

jelen dokumentációhoz. A hivatalos adatok szerint a délutáni közönségkorcsolyázáson 170 fő, míg az 

esti U18 jégkorong mérkőzésen 273 fő vett részt. 

A Jeges Farsangi Kavalkád tematikus sportnap eseményeit mutatja be az alábbi fotó dokumentáció: 

https://www.facebook.com/events/272098398404489
http://jku.hu/2022/02/18/farsangi-jeges-kavalkad/


 

 

U8 bemutató jégkorong edzés 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
  

 

  



 

 

Koris jelmezbál kicsiknek 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

  
 

 

  



 

 

Műkorcsolya és szinkronkorcsolya bemutató 

  
 

 
 

 

 
 

 

  
 

  



 

 

Short Track bemutató 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

  



 

 

Kedvezményes közönség korcsolyázás 

 

 

  



 

 

U18 jégkorong mérkőzés 

  
 

  
 

 
 

 

 

 

 


