
Hazai sikerek születtek a hazai 
jégkorongbajnokság alapszaka-
szában, Gyergyószentmiklóson 
a Progym visszavágott a Spor-
tul Studenţescnek a főváros-
ban elszenvedett vereségért, 
míg Galacon a Dunărea gól-
záporos győzelmeket aratott 
a Steaua Rangers 2 fölött. A 
gyergyóiaknak már csak a Du-
na-partiak elleni kettős idegen-
beli mérkőzése van hátra az 
alapszakaszból.

Nem okozott különösebb 
godot a Gyergyó szent
miklósi Progym csapatá

nak a Sportul Studenţesc, habár a 
két gárda második fővárosi össze
csapásán a bukarestiek megtréfál
ták a pirosfehéreket. A vereségért 
az elmúlt hétvégén két győzelem
mel vágott vissza Kéménes Balázs 
csapata.

A szombat délutáni találko
zón a gyergyóiak teljes létszám
ban csak egyszer tudták bevenni 
Popa kapuját, az első harmadban 
egy emberelőnyt váltottak gólra, 
majd emberhátrányból növelték 
az előnyt. A második harmad
ban egy újabb emberhátrányos 
találattal már hárommal vezetett 
a Progym, az utolsó harmadban 
a Sportul egyetlen találata is em
berhátrányból született, majd két 
emberfórt használtak ki a haza
iak, Orbán pedig egyenlő lét
számnál tudott gólt lőni. A meccs 
végén Fejér Hunor és Stoiculescu 

kisebb nézeteltérésbe keveredett, 
így mindkét hokist fegyelmivel 
büntette Csomortáni Zsolt játék
vezető.

Tegnap délelőtt, habár fél tu
catnál nem tudott több gólt lőni 
Popának a Progym, a pirosfehé
rek 62 kapura lövést jegyeztek, 
míg a fővárosiak csupán 13at. A 
hazaiak az ötödik perctől vezet
tek, a Sportul csak az utolsó húsz 
percben tudott kibontakozni 
igazából, igaz, a harmadik har
madban rengeteg volt a büntetés 
mindkét fél számára. A két győze
lemnek köszönhetően a Progym 
tíz ponttal előzi meg a fővárosi 
diákcsapatot, amelynek bravúrra 
lenne szüksége ahhoz, hogy beér
je a gyergyói csapatot.

Galacon a Dunărea nagyon 
elverte a Steaua Rangers 2őt, 
szombaton tíz, tegnap délelőtt 
hét góllal nyertek Tankóék a „ki
csi bakák” ellen.

Eredmények
Gyergyószentmiklósi Progym 

– Sportul Studenţesc 6–1 (2–0, 
1–0, 3–1) és 6–2 (3–0, 2–0, 1–2) 
/Daradics 4, Ambrus 2, Orbán 2, 
Csata Székely 2, Sára, Bilibók, il
letve Tanase 2, Sandor/.

Galaci Dunărea – Steaua 
Rangers 2 13–3 (3–2, 4–1, 6–0) 
és 9–2 (1–0, 5–0, 3–2) /Geru 7, 
Ruzicka L. 6, Zemko 4, Nutu 2, 
Ruzicka B, Necula, Baron, illetve 
Dumitru 2, Mihailescu, Marcus, 
Oprea/.
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ISK–HSC Duna rea Progym Sportul Steaua 2 Meccs 3p 2p 1p 0p Gólok Pont

ISK–HSC 8–2 
10–5

11–0 
13–2

9–0 
6–1

12 10 1 0 1 99–33 32

Dunarea 8–5 
(3–4)

13 –3 
9–2

12 9 0 1 2 93–47 28

Progym 3–5
4–8

1–6 
4–10

6–1 
6–2

4–3 
(6–5)

14 5 1 0 8 53–83 17

Sportul 1–7 
4–14

3–4 
5–1

10 2 0 1 7 30–66 7

Steaua 2 3–9 
2–11

5–7 
0–9

8–6 
3–6

6–7 
(7–6)

12 1 1 1 9 47–93 6

Győzelem A RAnGADón

Ráfáztak a Jegesmedvék
Bezsebelte a hat pontot a hétvé-
gén a HSC Csíkszereda a jégko-
rong mOl ligában, pénteken a 
miskolci Jegesmedvék, tegnap 
az Újpest hagyta el vesztesen a 
Vákár lajos műjégpályát. A lilák 
Bukarestben is kikaptak, a Fe-
rencváros pedig majdnem pontot 
mentett a Dab.Docler ellen hazai 
környezetben.

Kopacz Gyula
kopacz.gyula@hargitanepe.ro

Sikeresen vívta meg a HSC 
Csíkszereda a Miskolci Jeges
medvék elleni második hazai 

MOL Ligamérkőzést, október 
közepén a miskolciaknak sikerült 
eddig a sorozatban győztesen levo
nulniuk a Vákár Lajos Műjégpálya 
játékteréről. Az iramos találkozón a 
helyzetek ellenére az első szünetben 
nem esett gól, a középső harmad 
elején azonban a vendégek megsze
rezték a vezetést. Az előnynek nem 
örülhettek túl sokáig, hiszen három 
perccel később a hazaiaknak sikerült 
fordítaniuk, majd a második szünet 
előtt kettőre növelték a miskolciak 
hátrányát.

Az utolsó játékrészben a ven
dégek mindent megpróbáltak, ám 
támadásaik rendre sikertelenek vol
tak. Az 52. percben viszont a Jeges
medvék csapata szépített, a véghaj
rában pedig egy időkérést követően 
a kapus helyett is mezőnyjátékost 
küldött a jégre Greg Lundqvist, a 
Jegesmedvék trénere, ám a húzás 
nem jött be, hiszen a csíkiak az üres 
kapuba könnyedén betaláltak.

A mérkőzés hőse egyértelműen 
a három gólt szerző Becze Tihamér 
volt, mellette kiemelkedő teljesít
ményt nyújtott Stanislav Kozuch 
is, aki több alkalommal bravúrosan 
hárította a vendégek lövéseit. A ne
gyedik gólnál érdemes megjegyez
ni Péter Levente önzetlenségét, aki 
ugyan belőhette volna a korongot 
az üres kapuba, ám ő az érkező 
Beczéhez passzolt, akinek így sike
rült a mesterhármas.

Kötelező három pont
A tegnapi HSC – Újpest találko

zó előtt nem az volt a kérdés, hogy ki 
nyer, hanem mennyivel. A két csapat 
között nemcsak a MOL Liga tabel
láján óriási a távolság, hanem az erő
viszonyokat tekintve is elég nagy a 
különbség. Az Újpest nyolc hátvéd
del, négy csatárral, két centerrel és 
kapussal érkezett a hétvégi, romániai 
túrára, így előre lehetett tudni, hogy 
Ancsin János vezetőedzőnek az a cél
ja, minél kevesebb gólt kapjon a csa
pata. Pénteken Bukarestben hattal 
megúszták, tegnap a HSC kettővel 
lőtt többet, mint a Steaua. Az első 
harmadban már néggyel vezettek a 
csíkiak, a szünet után Kozuchot Fü
löp váltotta a csíki kapuban, a közép
ső játékrész azonban csak egy gólt 
hozott, hiába volt parádés a HSC 
majd’minden támadása. A második 
pihenő előtt a miskolci meccs hőse, 
Becze egy sportszerűtlen és szabály
talan megmozdulásnak köszönhető
en nagybüntetést és végleges fegyel
mit kapott, ám az ötperces előnyt 
sem tudták a lilák kihasználni. Az 
55. percben aztán Kukucska saját 
védőharmadában szerzett korongot, 
ügyesen cselezte ki a csíki védőket és 
végigszlalomozva a pályán, szépség
díjas gólt szerzett. A lefújás előtt még 
Novák büntetőlövése volt említésre 

méltó, a csatár ellen miután kétszer 
is szabály talan kodtak a vendég
kapu előtt, rávezette a korongot 
Szőkére, és könnyedén lőtte a já
tékszert a kapuba.

hargitanépe   

ViSSzAVáGtAK A buKAReSti VeReSéGéRt

Kettős Progym-siker

Könnyű ellenfélnek bizonyult tegnap az Újpest fotó: csíki zsolt

HIrDetéSeK

tuSnáDFÜRDő ÖnKORmányzAtA
értesíti az érintett nyilvánosságot, hogy az Ivóvízhálózat feljavítása 
Tusnádfürdőn című tervet benyújtotta a Hargita Megyei Környe
zetvédelmi Ügynökséghez, a környezetvédelmi beleegyezés elnye
rése céljából.

A javasolt terv környezeti hatásaival kapcsolatos információk 
beszerezhetők a Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynökség 
székhelyén, Csíkszereda, Márton Áron utca 43. szám alatt, munka
napokon 8.30–16.30 között, valamint Tusnádfürdő Önkormányza
tának székhelyén.

Az érintettek észrevételeiket a környezetvédelmi szabályozás tel
jes időtartama alatt nyújthatják be, a Hargita Megyei Környezetvé
delmi Ügynökséghez (tel.: 0266–371313, fax: 0266–310041).

Az illyefalvi KiDA Alapítvány
segítő hivatású szakemberek számára 

mentálHiGiénéS SzAKiRányÚ tOVábbKéPzéSt indít 
az Illyefalvi Keresztyén Ifjúsági és Konferencia Központban 
a budapesti Károli Gáspár Református Egyetem égisze alatt. 

Jelentkezési határidő: 2011. november 30. 
A felvételi beszélgetés időpontja: 2011. december 10., 
reggel 9 óra. 

A jelentkezés feltételeiről érdeklődni 
a 0724–266020-as telefonszámon lehet.

eredmények

HSC Csíkszereda – Miskolci 
Jegesmedvék 4–2 (0–0, 3–1, 
1–1) /Becze (27., 29., 59.), 
Hurtaj (40.), illetve Dubek 
(26.), Sijka (52.)/. Steaua – 
Újpest 6–2 (0–0, 4–0, 2–2)  
/Botocsnov (30., 32.), Lusneac 
(33.), Poznik (40.), Timaru 
(41., 52.), illetve Dömötör 
(48.), Vígh (60.)/. Ferencváros 
– Dab.Docler 2–3 (0–0, 0–2, 
2–1) /Schellin (49.), Heikkinen 
(57.), illetve Pavuk (33., 51.), 
Hegyi Á. Z. (37.)/. HSC Csík-
szereda – Újpest 8–1 (4–0, 
1–0, 3–1) /Szőcs (8.), Novák 
(13., 33., 44., 59.), Molnár Zs. 
(14., 55.), Bíró O. (16.), illetve 
Kukucska (56.)/. 

A Brassói Corona Fe
nestela 68 – Jegesmedvék és a 
Sapa Fehérvár AV19 – Dab.
Docler találkozók lapzárta 
után értek véget.


