
Közgyűlést tartott kedd este a Gyer
gyószentmiklósi Progym jégkorong 
szakosztálya a Salamon Ernő Gim
názium dísztermében. A gyűlés után 
elmondható, hogy továbbra sem túl 
rózsás a gyergyószentmiklósi jég
korong jövője.
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gyószentmiklósi Progym 
jégkorong szakosztálya 

köz gyűléseket, amelyek alatt ki
értékelik az elmúlt időt, illetve új 
vezetőséget választanak. A kedd 
esti gyűlés ilyen volt. Sok válto
zás nem történt, biztató gondolat 
nem hangzott el. A vezetőség a régi 
maradt – Kopacz Zoltán, Lázár 
Ernő, Lázár László, Erőss János, 
Huszár Árpád, Demeter Róbert 
– kiegészülve Csata Székely Atti
lával. Két tisztség még betöltetlen 
maradt. Arra Gyergyócsomafalva 
és Gyergyóalfalu küldhet 11 sze
mélyt. Továbbá az edző személye 
sem változott, hiszen továbbra is 
Kémenes Balázs fogja irányítani a 
gárdát.

Változások a gyergyói jégkorong 
életében nem várhatók. Erről beszélt 
lapunknak Kopacz Zoltán is, a szak
osztály elnöke, aki kifejtette, hogy 
legnagyobb problémájuk az infrast
ruktúra. „Ki kellene cserélni a fűtés
rendszert, a tetőszerkezetet, a palánkot 
és a világítást is, hiszen a jégpálya 
katasztrofális állapotban van. Még 
egy évig van engedélyünk, de hogy 
utána mi lesz, nem tudom. Lakatot 
teszünk az ajtóra, és megszűnik a jég
korong. Ezt viszont nem szeretnénk. 

A jégpálya a város tulajdonában van, 
a jégkorong szakosztály adminiszt
rálja, és mi mindent megteszünk, 
hogy apróbb javításokat eszközöl
jünk ki, de ezek nem elegendőek. A 
polgármester – Mezey János szerk. 
megj. – több »kört is futott« már, 
hogy valamilyen formában segítsé
get kapjunk a pálya felújítására, de 
sajnos eddig nem érkeztek pozitív 
visszajelzések. Pedig van egy jégpá
lyaprogram letéve.”

A Román Jégkorongszövetség 
az üggyel kapcsolatban tanácstalan. 
Nincs anyagi lehetősége a gyergyói 
jégpálya modernizálására, pedig 
Tánczos Barnának, a szövetség el
nökének van hajlandósága, hogy 
segítsen, de sajnos ez egy patthely
zet – fejtette ki Kopacz.

A jégkorongcsapat múlt évi tel
jesítményéről, illetve jövőjét ille
tően az elnök elmondta, hogy az 
eredmények olyanok voltak, mint 
amilyenek az anyagi lehetőségeik. 
A város, a jelenlegi gazdasági kö
rülmények miatt, sajnos csak egy 
ilyen kaliberű csapatot tud eltarta
ni, a támogatók pedig nem verik le 
egymást az ajtó előtt, így a csapat 
életében sem fog változás beállni. 
A következő idényben szintén ha
zai játékosok fognak játszani a csa
patban. Nagyrészt ugyanaz a keret, 
mint az elmúlt idényben, kiegészül
ve egy pár utánpótlás korú játékos
sal. Péter Zsolt viszont valószínű 
távozik a csapatból, mivel Dunaúj
városba utazott próbajátékra.

A Progym szeretne indulni a 
MOL Ligában, de tudják, hogy ez 
a jelenlegi körülmények között le
hetetlen.

Újváros benevezett
a Nationalligába
Az osztrák másodosztályba, az 

úgynevezett Nationalligába neve
zett a Dunaújváros jégkorongcsapa
ta. Amint azt Azari Zsolt ügyvezető 
elmondta: kedden este járt le a ne
vezési határidő nemcsak a másod, 
hanem a Fehérvárt is felvonultató él
vonalba, az EBELbe is, de az utób
bi bajnokságban való szerepléshez 
nincs meg a megfelelő háttér. „Most 
beadtuk a jelentkezést, ez azonban 
nem jelenti automatikusan, hogy ott 
is indulunk, minden az osztrákoktól 
függ. Amíg nincs végleges határozat, 
hogy mehetünk a Nationalligába, 
leállunk az igazolásokkal – fogalma
zott Azari. – Ha két fronton is játsz
hatunk, akkor száz mérkőzésünk is 
lesz a szezonban, ehhez pedig bő ke
retre van szükség. Eddig hat komoly 
játékossal erősítettünk.” A magyar 
szövetség elnöksége azzal a feltétel
lel engedte meg a Dab.Doclernek, 
hogy nevezzen az osztrák bajnok
ságba, hogy a magyar élvonalban is 
szerepeltet csapatot.

Három játékos visszaigazolt
A múlt idény elején Prakab Gá

bor és hét csíkszeredai játékos nagy 
bonyodalmat keltve eligazolt a 
HSC–ISK Csíkszereda csapatától a 
Ferencvároshoz. A hét játékos közül 
viszont hárman „visszaigazoltak”. 
Okos Csanád, Onodi Ottó és Tranca 
Daniel jelenleg a HSC Csíkszereda 
felnőttcsapatával készül a következő 
idényre. Csíki Zoltán, Prakab János 
és Reisz Áron ellenben maradtak a 
Ferencvárosnál, míg Sárpátki Tamás 
a Dunújvároshoz igazolt.
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> Labdarúgás. A Román Labdarúgószö
vetség kiközölte a különböző ifjúsági bajnoksá
gok regionális döntőinek helyszíneit, illetve pá
rosításait. Két korosztályban rendeznek június 
folyamán regionális döntőt. A 14 éveseknél (Ju
nior C) a megyei bajnok FC Székelyudvarhely 
június 7–10. között Oneştien fog pályára lépni. 
Ellenfeleik pedig a házigazda FC Oneşti, a LPS 
Vaslui és a Sepsiszentgyörgyi ISK lesznek. A 12 
éveseknél (Junior D) a Csíkszeredai VSK vívta 
ki a jogot a regionális döntőn való részvételre. A 

csíki csapat Huşiban fog játszani június 14–16. 
között. Ellenfeleik a házigazda CS SF Pajura 
Huşi, a Bákói FCM és a Sepsiszentgyörgyi ISK 
lesznek. Mindkét korosztályban csak a torna 
első helyezettje megy tovább a következő körbe. 
Az FC Székelyudvarhely együttesénél Botorok 
János, míg a Csíkszeredai VSK csapatánál Ta
más Attila az edző.

> Kézilabda. Június 24gyel lemond poszt
járól Sinka László, a Magyar Kézilabdaszövet
ség (MKSZ) társadalmi elnöke. Sinka a tegnapi 
elnökségi ülésen közölte, hogy a június 24én 

tartandó rendkívüli közgyűlés napjával lemond 
tisztéről. Egyúttal javaslatot tett arra, hogy 
ugyanezen a fórumon Vetési Iván miniszteri 
biztost, a Közigazgatási és Elektronikus Köz
szolgáltatások Központi Hivatalának elnökét 
válasszák meg utódjául. Sinka László ezt köve
tően is a kézilabdasportban, az MKSZ kötelé
kében kíván dolgozni, hogy pontosan milyen 
minőségben, azt a közgyűlés, illetve az MKSZ 
elnöksége határozza meg.

> Bundagyanú. Az olasz labdarúgóbajnok
ság korábbi háromszoros gólkirálya, Giuseppe 

Signori az egyike annak a tizenhat személynek, 
akiket őrizetbe vett az olasz rendőrség mér
kőzések manipulálásának vádjával. A 43 éves, 
1994ben világbajnoki ezüstérmes csatár mel
lett jelenleg is aktív másod és harmadosztályú 
labdarúgókat, valamint klubvezetőket és foga
dásokkal foglalkozó embereket tartóztattak le 
a nagyszabású akcióban, melyet Cremonából 
irányított a rendőrség, és összesen tíz városra 
terjedt ki. Signori legnagyobb sikereit a Lazióval 
érte el játékosként, 1992 és 1995 között pedig 
28szor volt tagja az olasz nemzeti csapatnak, 
melyben hétszer volt eredményes.
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ÉlEtbEN mArAdáS A cÉl A GyErGyói HoKibAN

Problémák sokaságával 
küzd a Progym

A trANStrAdE Kft.,
Farkaslaka, Fő út 566/A, Hargita megye

értesíti az érintett nyilvánosságot, hogy benyújtotta a Hargita Megyei 
Környezetvédelmi Ügynökséghez a Sikaszó település kültelek szám 
nélkül megvalósítandó A Bako andezitbánya újranyitása című tervét a  
környezetvédelmi beleegyezés elnyerése céljából.

A javasolt terv környezeti hatásaival kapcsolatos információk besze
rezhetők a Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynökség székhelyén, 
Csíkszereda, Márton Áron utca 43. szám alatt, munkanapokon 8.30–
16.30 között, valamint a cég székhelyén.

Az érintettek észrevételeiket a környezetvédelmi szabályozás teljes 
időtartama alatt nyújthatják be, a Hargita Megyei Környezetvédelmi 
Ügynökséghez (telefon: 0266–371313, fax: 0266–310041).

Úszótábor

Straub Károly testnevelő tanár az idén is megszervezi a már hagyomá
nyos úszótáborát a szentegyházi termálstrandon. Az első csoporttal jú
nius 26. és július 2. között fog foglalkozni, míg a második csoporttal 
július 2–8. között. Iratkozni a 0266–217053as vagy a 0744–937310es 
telefonszámokon lehet június 26ig. A helyek száma korlátozott.

bajnok a Kolozsvári U–mobitelco. 15 év után újabb baj
noki címet szerzett a Kolozsvári U–Mobitelco férfikosárlabdacsapata, 
miután a bajnoki döntő hatodik összecsapásán kedd este 64:61 arány
ban győzte le az elmúlt hét év bajnokát, a CSU Asesoft Ploieşti együtte
sét. A 4000 néző előtt lejátszott találkozó utolsó másodpercében Tyler 
Morris félpályás triplája döntötte el a találkozó és egyben a finálé sorsát. 
A kolozsvári csapat 4–2es összesítéssel nyert. A bajnokság harmadik 
helyét a Bukaresti Steaua szerezte meg, miután 2–0s összesítéssel ver
te a Medgyesi Gaz Metant. Eredmény: Kolozsvári UMobitelco – CSU 
Asesoft Ploieşti 64:61 (17:10, 14:14, 12:15, 21:22). Az 15. mérkőzések 
eredményei: 89:79, 69:82, 66:65, 84:67, 56:68. Fotó: nagy melinda


