
Nem lehet tudni, mikor lesz újra 
jég a csíkkarcfalvi műjégpályán, 
egyelőre működtetője sincs a 
létesítménynek. Az épület tulaj-
donosa a helyi önkormányzat, a 
palánk, a jéggyalu és a fagyasz-
tógépek viszont egy sepsiszent-
györgyi cégé. A jégpályát tava-
szig működtető HC Madicsának 
tartozása van az áramszolgáltató 
felé, így villanyáram sincs az 
épületben.
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Románia egyik legkorsze
rűbb műjégpályája ki
hasz nálatlanul áll egyelő

re Csíkkarcfalván. A tulajdonos 
csíkkarcfalvi önkormányzat önerő
ből képtelen működtetni a létesít
ményt, a felcsíki falvak tanácsai és 
közbirtokosságai közül pedig nem 
fognak eléggé össze az ügy érdeké
ben. Tegnap Csíkkarcfalván tartot
tak tanácskozást a műjégpálya mű
ködtetésének jövőjéről, ahol több 
javaslat is elhangzott, ám konkrét 
előrelépés nem történt.

A HC Madicsa tavaszig működ
tette a műjégpályát, ám a kiadások 
meghaladták a bevételt, a klub az 
áramszolgáltató felé 90 ezer lejes 
tartozást halmozott fel, és mivel fi
zetés nem történt, megszüntették a 
villanyáram szolgáltatását. A gondo
kat az is tetézi, hogy a HC Madicsa 
előtt a műjégpályát működtető HC 
Felcsík 100 ezer lejjel tartozik az 
áramszolgáltató felé, így a cég bepe
relte mindkét klubot, és így próbálja 
meg behajtani kintlévőségét.

A Sapientia – EMTE és a 
Felcsíki Kistérségi Társulás kö

zös tanulmányából kiderült, 
mintegy 90 ezer lejre lenne szük
ség havonta a pálya működteté
sére, ám ez a pénz jelenleg nem 
áll rendelkezésre. A csíkkarcfalvi 
és néhány felcsíki tanács önkor
mányzati fejlesztési társaságot 
(ADI) hozna létre, azonban a 
bejegyzési procedúra több hó
napot vesz igénybe, így egyelőre 
bizonytalan, hogy idén lesze jég 
a műjégpályán.

A tulajdonjogok a pályán be
lül sem tiszták, az épület a helyi 
önkormányzaté, a palánk, a jég
gyalu és a fagyasztógépek viszont 
egy sepsiszentgyörgyi cég tulaj
donát képezik. A tanácskozáson 
az is elhangzott, a pálya üzemel
tetését és a sporttevékenységet 
két külön entitásra kellene bízni, 
előbbi miatt alapítanák az ADIt, 
utóbbit viszont a Csíkszeredai 
Sportklubra bíznák az illetékesek. 

Az üzemeltetés viszont nehéz dió, 
hiszen a felhalmozott adósságot 
is ki kellene termelni a havi költ
ségek mellett, így egyesek azon 
a véleményen voltak, hogy amíg 
legalább kéthavi működési költség 
nem áll rendelkezésükre, nem ér
demes beindítani a fagyasztókat. 
Az elmúlt idényben alig két hóna
pig üzemelt a műjégpálya, ez alatt 
az idő alatt csak egyhavi költséget 
sikerült kitermelniük.

Az egyik lehetséges megoldást 
Ráduly Róbert Kálmán javasolta. 
„A legideálisabb az lenne, ha a me
gyei tanács átvenné a pálya üzemel
tetését, a felcsíki önkormányzatok 
Csicsótól Szentdomokosig a köz
birtokosságokkal együtt 2020 ezer 
lejjel, Csíkszereda és Csíkkarcfalva 
ennek duplájával szállna be a költ
ségekbe” – mondta a csíkszeredai 
polgármester. Ráduly felvetésével 
egyetértettek a jelenlévők, minthogy 
azzal is, hogy a pálya nem képes ki
gazdálkodnia költségeit, kiadásainak 
legalább 35 százalékát támogatásból 
kell finanszírozni. A csíkszeredai 
elöljáró ugyanakkor közölte, az álta
la vezetett önkormányzat kész belép
ni abba az önkormányzati fejlesztési 
társaságba, amelyet a pálya működ
tetésére hoznának létre.

A helyzet ellenére Gábor Tibor 
optimista, Csíkkarcfalva polgármes
tere szerint az elmúlt évben is gon
dok voltak a pálya beindítása előtt, 
ám végül december közepétől feb
ruár végéig mégis el tudták indítani 
a fagyasztókat. „Remélem, hogy a 
gondok rendeződnek és a téli vaká
cióra már lesz jég a műjégpályán” – 
mondta a község elöljárója.

Eredetileg a Kisinyovi Plati
na és a HSC Csíkszereda Farm 
Csíkkarcfalván játszotta volna a 
román bajnokságban a hazai mecs
cseket, ugyanakkor több amatőr
csapat is jelezte, szívesen edzenének 
és hokiznának a felcsíki pályán, ám 
egyelőre ez nem lehetséges. Karda 
Csaba, a HC Madicsa elnöke szerint 
ez mintegy 1015 ezer lejes bevételt 
jelentett volna a pályának, ugyan
akkor a közkorcsolyázás is jelentős 
bevételi forrás lehetett volna.

A HSC Csíkszereda után a Brassói 
Corona Fenestela 68 is elbukta a 
Sapa Fehérvár AV19 elleni mérkő-
zését Székesfehérváron. A „kicsi 
Volán” háromgólos győzelmének 
utolsó találatát a fehérváriak ka-
pusa szerezte. A keddi játéknap 
másik meccsén a Dab.Docler 
kiütéses győzelmet aratott az 
Újpest fölött. A Steaua egy svéd 
szélsőt igazolt, a légiós a holland 
bajnokságból érkezett a fővárosi 
gárdához.

Harmadik hazai mérkőzését 
is megnyerte a MOL Ligá
ban a Sapa Fehérvár AV19 

csapata: az idei sorozat első mecs
csén a HSC Csíkszeredát tréfálta 
meg az EBELes gárda farmcsapata, 
pénteken a Steaua, kedden a Brassói 
Corona Fenestela 68 is vesztesen 
hagyta el az Ifjabb Ocskay Gábor 
Jégcsarnok játékfelületét. A barcasá
giak ugyan a 14. percben megszerez
ték a vezetést, ám még az első szünet 
előtt egyenlített a fehérvári gárda. A 
kékfehérek a második játékrészben 
négyszer mattolták Polcot, a szlovák 
hálóőr helyét az ötödik bekapott gól 
után Fülöp Rajmond vette át. Az 
utolsó játékrész közepéig két gólra 
felzárkóztak a barcaságiak, az utol
só percben kapusuk helyére is me
zőnyhokist küldtek a jégre, ám gólt 
a fehérváriaknak sikerült elérniük: 

Bálizs Bence, a hazaiak hálóőre ütöt
te be a korongot az árván hagyott 
ketrecbe. A barcaságiaknál ezen a 
meccsen mutatkozott be a Miskolc
ról igazolt kanadai Casey Bartzen.

Az MTI szerint hatvanöt év 
után ütött gólt magyar hokikapus, 
ugyanakkor a modern jégkorong 
közel fél évszázados történetében 
első alkalommal fordult elő, hogy 
egy magyar kapus gólt szerezzen. A 
magyar szövetség archívumában az 
utolsó bejegyzés, amely szerint ka
pust gólt szerzett, 1946. január 29i 
keltezésű. Akkor a legendás Hircsák 
István ötször is eredményes volt egy 
összecsapáson. Csakhogy 1967
ig a kapusok átkorcsolyázhattak a 
félpályán, azóta ez tilos számukra. 
A hokikapusok csak hatalmas sze

rencsével és megfelelő ütőkezeléssel 
tudnak gólt szerezni. Nem véletlen, 
hogy az északamerikai profiliga 
(NHL) 1917 óta íródó történeté
ben csupán tizenegy ilyen találat 
született.

Újabb légiós
A Steaua egy svéd jobbszél

sővel erősített, a 22 éves Martin 
Persson holnap már pályára is lép
het a Dab.Docler elleni, bukaresti 
találkozón. A Bodenben született 
hokis szülővárosa és  Luleå U20
as csapatában játszott, 2009ben 
a francia másodosztályú Nice gár
dájához, innen egy évvel később a 
holland Nijmegen Devilshez szer
ződött, a tulipánosoktól pedig a 
Steauához igazolt.

A csíkkarcfalvi műjégpálya üzemeltetéséről tanácskoztak tegnap az illetékesek fotó: kopacz gyula

HAzAi pályán VerHetetlen A „kiCSi Volán”

Fehérvár legyőzte a Steauát is
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A Mol liga keddi eredményei

Sapa Fehérvár AV19 – Brassói Corona Fenestela 68 6–3 (1–1, 
4–0, 1–2). Dab.Docler – Újpest 11–0 (2–0, 6–0, 3–0).

Az állás
1. Dab.Docler 3 3 0 0 0 20–2 9
2. Fehérvár 4 2 1 0 1 17–14 8
3. Miskolc 2 2 0 0 0 12–1 6
4. Brassó 3 1 0 0 2 8–10 3
5. FTC 2 1 0 0 1 8–11 3
6. HSC 1 0 0 1 0 3–4 1
7. Steaua 3 0 0 0 3 8–20 0
8. UTE 2 0 0 0 2 1–15 0
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