
Hazai közönség előtt tegnap mu-
tatkozott be a HSC Csíkszereda 
csapata a MOL Ligában, a címvé-
dő a Ferencváros gárdáját fogad-
ta. A Steaua Brassóban kapott ki 
a Dab.Doclertől, míg a barcasági-
ak a HSC tegnapi ellenfelét győz-
ték le pénteken hazai környezet-
ben. Tegnap a Cenk alatt immár a 
Corona Fenestela 68 ellen nyert a 
dunaújvárosi gárda, ma a Steaua 
a Vákár Lajos Műjégpályán fogad-
ja a Fradit, holnap a HSC pedig a 
Dab.Docler ellen játszik Csíksze-
redában.

Sérülésekkel megtizedelve, csu-
pán három sorral lépett jégre 
tegnap este a HSC Csíkszere-

da a Ferencváros ellen, a találkozó 
volt a címvédő első hazai környe-
zetben játszott mérkőzése a MOL 
Liga 2011/2012-es idényében. An-
nak ellenére, hogy a farmcsapatból 
négy játékost szerepeltetni akart a 
Nagy Béla és Hozó Levente alkotta 
edzőpáros, végül a négy hokis nem 
lépett jégre. Az ok: délután a hazai 
bajnokság nyitómeccsén – melyet 
a HSC Farm 5–3-ra megnyert – 
Gyergyószentmiklóson a Progym 
ellen pályára léptek, és az érvényben 
lévő szabályok szerint egy hokis egy 
nap csak egy csapatba nevezhető.

A mérkőzést az elejétől a végéig 
a csíkiak uralták, a 7. percben Becze 
megszerezte a hazaiaknak a vezetést, 
ám a helyzetek ellenére egy óriási 
gólcsend következett. Az 56. perc-
ben ismét Becze talált be Racko 
ketrecébe egy egyéni akció végén, 
a Fradi pedig a felzárkózás remé-
nyében csatárra cserélte kapusát az 
utolsó másfél percre. Dobos Tamás 
edző húzása nem jött be, hiszen 
Virág bevette az árván hagyott ket-
recet. Tizenhat másodperccel a vége 
előtt Becze triplázott, majd a meccs 
lefújásának pillanatában le is sérült 
a csatár. Ugyan Gergely Lehel já-
tékvezető azt látta, hogy Berta Ákos 
testreütés vétségét követte el, a zöld-
fehér hokis azonban hokibotjával ar-
con szúrta Beczét. A csíki csatárnak 
felrepedt a bőr az állán, és csak a tár-
sak akadályozták meg abban, hogy 
nem vett elégtételt a nagyon durva 
szabálytalanságért.

Franzén lelépett
Péntek este angolosan távozott 

Csíkszeredából Charles Franzén, a 
HSC Csíkszereda vezetőedzője. A 
tréner a csapat angol nyelvű szur-
kolói blogjának azzal magyarázta 
döntését, hogy augusztusra 25%-
kal csökkentették fizetését. Az edző 
közölte, egy bécsi csapatnál kapott 
munkát, Csíkszeredából való távo-
zását sem a csapat tagjaival, sem pe-
dig a vezetőséggel nem közölte.

A Sportklub vezérigazgatója, 
Horváth László leszögezte, az edző 
nem mondott fel, hanem nemes 
egyszerűséggel péntek este elhagyta 
a csapatot. „Csütörtökön kivitte a 
csomagját a szállodából, felvette au-
gusztusi bérét, majd megvárta, amíg 
péntek reggel kifizettük az érkezési 
repülőjegyét. A szállodában vacso-
rát rendelt péntek este fél kilencre, 
de már nem jelent meg vacsorázni. 
A szobájában a villanyt égve hagy-
ta, mintha még ott lenne, holott a 
helyiség már üres volt. Számomra 
igencsak furcsa távozás, fogságból 
szoktak ily módon távozni” – nyi-
latkozta Horváth. Hozzátette, szá-
mítottak az edző távozására, de arra 
nem, hogy faképnél hagyja csapatát. 
A klubvezető szerint nem csökken-
tették a csapat tagjainak bérét, ha-

nem visszatartották az összegeket. 
„A klub motivációs szabályzata 
teljesítményorientált. Ez azt jelen-
ti, hogy amikor jól megy, akkor 
sokat lehet keresni, amikor kevés-
bé megy jól, akkor kevesebbet. A 
motivációs rendszer a tavaly már 
élt, a szezont követően ennek kö-
szönhetően kapta meg mindenki a 
jól megérdemelt, tisztes, személyes 
teljesítményhez kötött prémiumot, 
nem is panaszkodott senki. Franzén 
sem” – mondta Horváth. Szerinte a 
mínusz 25% csupán ürügy volt a 
svéd trénernek, hiszen a hírek sze-
rint Bécsben állást kapott, a klubve-
zető pedig nem hiszi, hogy két nap 
alatt találta.

„Pánikra nincs okunk, a játé-
kosok igazi profiként viszonyulnak 
a helyzethez. A csapatot egyelőre 
Nagy Béla és Hozó Levente irányít-
ja. Hozó már az előző meccseken 
is segítette Franzént és Nagy Bélát. 
Még kevés ugyan az edzői tapaszta-
lata, de markáns, gerinces egyénisége 
jó edzői karakterrel társul, Bélával ki-
válóan megértik egymást. Továbbra 
is szeretnénk egy nagy tapasztalattal 
rendelkező külföldi főedzőt, több 
személlyel máris tárgyalásban va-
gyunk, neveket azonban még korai 
említenünk” – mondta Horváth.

Első hazai MOL Liga meccsén győzelmet aratott a HSC fotó: csíki zsolt
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A MOL Liga hétvégi eredményei

Steaua – Dab.Docler 3–4 (1–0, 1–1, 1–2, 0–1) /Butocsnov (9.), 
Timaru (40., 60.), illetve Virág T. (28.), Mestyán (44.), Strenk 
(58.), Peterdi (64.)/.

Brassói Corona Fenestela 68 – FTC 7–2 (1–1, 4–0, 2–1) /Bá-
lint (18., 22., 58.), Borsos (22.), Filip (34.), Basilidesz (39.), Pál 
(46.), illetve Hietamaki (19, 51.)/.

UTE – Miskolci Jegesmedvék 3–8 (2–3, 1–3, 0–2) /Roczanov 
(1.), Pichler (13.), Virág Cs. (21.), illetve Fodor (4., 14., 17.), Rafaj 
(22.), Saluga (25.), Bonar (28., 49.), Sijka (54.)/.

HSC Csíkszereda – Ferencvárosi TC 4–0 (1–0, 0–0, 3–0) 
/Becze (7., 56., 60.), Virág (55.)/.

Brassói Corona Fenestela 68 – Dab.Docler 4–6 (1–2, 1–4, 
2–0) /Filip (10.), Varga (30.), Imecs (48.), Nagy Cs. (56.), illetve 
Vaszjunyin (2.), Peterdi (16., 28.), Hegyi (22.), Kiss Á. (33., 39.)/.

Román bajnokság

Gyergyószentmiklósi Progym – HSC Csíkszereda Farm 3–5 (2–2, 
0–3, 1–0) /Bálint L. (12.), Ambrus (19.), Daradics (60.), illetve 
Egyed (15.), Silló (18.), Elekes L. (23., 27., 38.)/.

Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii 
Economice” cofinanţat prin Fondul European de Dezvoltare 

Regională
„Investiţii pentru viitorul dumneavoastră”

ANUNŢ

S.C. FORVIN IMPEX S.R.L., cu sediul în Toplița, str. Murelor 
nr. 28A, jud. Harghita, derulează începând cu data de 08.09.2011, 
proiectul „Creșterea capacității de producție și diversificarea 
produselor la S.C. Forvin Impex S.R.L. prin achiziționarea unor 
mașini”, cofinanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, 
în baza contractului de finanţare încheiat cu Ministerul Economiei, 
Comerţului şi Mediului de Afaceri prin Organismul Intermediar 
pentru IMM.

Valoarea totală a proiectului este de 1 848 291,13 lei, din care 
asistenţa financiară nerambursabilă este de 1 042 792,99 lei.

Toplița, 19.09.2011
Proiectul se implementează în localitatea Toplița pe o durată de 

12 luni.
Obiectivul proiectului este achiziţionarea unor mașini de 

prelucrare a materialului lemnos.
Detalii suplimentare puteţi obţine de la:

Nume persoană contact: Kertész Ildikó-Enikő
Funcţie: Administrator

Programul Operaţional Sectorial 
„Creşterea Competitivităţii Economice” – cofinanţat prin 

Fondul European de Dezvoltare Regională
„Investiţii pentru viitorul dumneavoastră”

ANUNŢ DE INTENŢIE
S.C. FORVIN IMPEX S.R.L., cu sediul în Toplița, str. Murelor 

nr. 28A, jud. Harghita, în cadrul proiectului „Creșterea capacității 
de producție și diversificarea produselor la S.C. Forvin Impex S.R.L. 
prin achiziționarea unor mașini”, cofinanţat prin Fondul European 
de Dezvoltare Regională, în baza contractului de finanţare încheiat 
cu Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri prin 
Organismul Intermediar pentru IMM derulează procedura de 
achiziţie pentru următoarele bunuri şi servicii:

Furnizarea utilajelor de prelucrare a materialului lemnos.
Locul de furnizare a bunului şi a serviciilor: sediul secundar al 

societăţii (Toplița, str. 1 Decembrie 1918, F.N.)
Descrierea succintă a obiectul contractului: Furnizarea şi punerea 

în funcţiune a unor mașini de prelucrare a materialului lemnos.
Durata contractului: 10 luni de la semnarea contractului de 

achiziţie.
Valoarea estimată a contractului este de 1 430 081,99 lei.
Condiţii de participare la procedură: prezentarea ofertei tehnice 

şi financiare, prezentarea anexelor: Certificat constatator în original 
emis cu cel mult 30 de zile de la data deschiderii ofertelor, Certificatul 
de înregistrare în copie, Declaraţie de eligibilitate.

Termenul de depunere a ofertelor: 27.09.2011, orele 10.00
Condiţii de deschidere a ofertelor: în data de 27.09.2011, 

orele 11.00, la sediul secundar Forvin Impex S.R.L. (Toplița, str. 1 
Decembrie 1918, F.N.)

Criteriul de atribuire a contractului: Prețul cel mai scăzut.
Documentaţia de atribuire este disponibil în mod gratuit la 

sediul S.C. Forvin Impex S.R.L. (Toplița, str. Murelor nr. 28A, jud. 
Harghita).
Detalii suplimentare puteţi obţine de la: Nume persoană contact: 

Kertész Ildikó Enikő. Funcţie: Administrator
Tel.: 0266–343508, fax: 0266–343508
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