
Lezárult az ISK–HSC Csíkszere-
da számára a magyar ifjúsági 
jégkorongbajnokság alapsza-
kasza. Gál Sándor edző tanít-
ványai 39 pontot szereztek a 
lehetséges 48-ból és biztos 
résztvevői a középszakasznak. 
A csíkszeredai csapat az elmúlt 
héten szerb és magyar túrán 
vett részt.
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Az ISK–HSC Csíkszereda 
csapatának véget ért a ma-
gyar ifjúsági jégkorong-

bajnokság alapszakasza, Gál Sán-
dor tanítványai a második helyet 
szerezték meg. A csapat az elmúlt 
hét elején Szerbiában játszott két 
mérkőzést, szerdán a zöldasztal-
nál nyertek, csütörtökön kikap-
tak és pénteken újabb győzelmet 
szereztek. A csíkszeredai csapat 
három alkalommal játszott egy-
egy hetet Magyarországon, elő-
ször szeptember közepén, majd 
október végén, illetve az elmúlt 
hétvégén túráztak a hokisok, a 
második és az utolsó kiszállás al-
kalmával Szerbiában (Újvidék és 
Belgrád) is jégre lépett a gárda. 
A túrázások során a csapat öt-hat 
nap alatt ugyanennyi találkozót 
játszik, a csíkszeredaiak a hazai 
találkozójukat is idegen környe-
zetben bonyolítják le.

Az alapszakaszban kilenc csa-
pat vett részt, miután az Újpest 
visszalépett a bajnokságból. Gál 
Sándor, az ISK–HSC Csíkszere-
da edzője lapunknak elmondta, a 
kiírás szerint a második szakasz-
ban az első öt csapat egymás ellen 
játszik még egy oda-vissza kört, 
innen pedig az első négy jut a kö-
vetkező szakaszba, ahol szintén 
egy oda-vissza kör következik. A 
negyedik szakasz az elődöntők, 

majd ezt követik a helyosztók. 
„Amennyiben a kiírást nem vál-
toztatja meg a Magyar Jégko-
rong-szövetség, még legalább 
huszonhárom mérkőzésünk lesz 
a bajnokságban. De ehhez döntő-
be is kell jutnunk” – mondta Gál 
Sándor.

Az elmúlt hétvégi túrázás 
során az ISK–HSC Belgrádban 
két győzelmet aratott, szerdán a 
MAC Budapest a mérkőzésre ki-
írt időpontban nem biztosított je-
get, így az összecsapást játék nél-
kül nyerte a csíki csapat, egy nap-
pal később a pályán már a MAC 
nyert, pénteken pedig az MTK-t 
verte meg a kék-fehér gárda.

Eredmények, állás
Az ISK–HSC Csíkszereda 

eredményei a magyar ifjúsági jég-
korongbajnokságban: ISK–HSC 
– Sapa Fehérvár AV19 1–5 és 
4–5; ISK–HSC – Vasas SC 7-01 
és 4–2; ISK–HSC – MAC Bu-
dapest 5–0 (játék nélkül) és 2–4; 
ISK–HSC – Dab.Docler 3–1 és 
8–1; ISK–HSC – Újvidéki NS 
Stars 12–2 és 17–0; ISK–HSC 
– MTK Budapest 7–2 és 10–1; 
ISK–HSC – Debreceni HK-
Miskolci VSI 11–0 és 6–2; ISK–
HSC – Belgrádi KHK Crvena 
Zvezda 7–2 és 6–2.

Háromból három
A Geréb István és Keresz-

tes Ottó által edzett ISK–HSC 
Csíkszereda csapata három győ-
zelmet aratott az elmúlt hétvégén 
a magyar serdülő jégkorongbaj-
nokságban. A csíkiak pénteken a 
Miskolci SI-t 8–3-ra (a csíki gól-
szerzők: Iszlay, Rokaly 2, Karda 
2, Geréb, Sotir és Szabó), a Dragó 
Skórpiók csapatát 13–2-re (Iszlay 
2, Geréb, Kovács 3, Sotir, Karda, 
Rokaly, Márton K. 2, Márton R., 

Köllő), a Vasast pedig 3–1-re (Ge-
réb, Mátyás, Iszlay) győzték le.

Magyarországi túrán volt a 
Brassói Corona csapata is, a bar-
caságiak pénteki, Vasas elleni 
mérkőzése az első harmadban fél-
beszakadt 3–0-ás budapesti veze-
tésnél. Szombaton a Farkas Csaba 
által edzett brassói csapat 6–0-ra 
nyert a Miskolci SI ellen, míg 
vasárnap 9–3-ra verték a Dragó 
Skorpiók csapatát.

A héten az Antal Károly által 
edzett ISK–HSC kölyökcsapata 
túrázik Magyarországon, a csapat 
kétszer mérkőzik meg a Zalai Ti-
tánokkal, szerdán a MAC Buda-
pest B, csütörtökön a Sapa Fehér-
vár AV19, pénteken a Dab.Docler, 
szombaton pedig az UTE-Stars 
lesz a csíki csapat ellenfele.

Sport

Sikeresen szerepelt a magyar ifjúsági bajnokság alapszakaszában az ISK–HSC Csíkszereda csapata

VégEt ért A CSíKIAKnAK Az ALApSzAKASz

Második az ISK–HSC ificsapata
a magyar bajnokságban

MOL Liga

Vasárnap este két mérkőzést 
játszottak a jégkorong MOL 
Ligában. 

Eredmények: Brassói 
Corona Fenestela 68 – Mis-
kolci Jegesmedvék 5–2 (1–0, 
2–1, 2–1) /János (10.), 
Rajcak (29., 38.), Basilidesz 
(42.), Borsos (44.), illetve 
Bonar (27.), Szilágyi (46.)/.

Sapa Fehérvár AV19 – 
Dab.Docler 1–4 (1–0, 0–2, 
0–2) /Németh A. (7.), illetve 
Pozsgai (33.), Mihalik (39.), 
Galanisz (56.), Azari (58.)/.

Tegnap a Ferencváros – 
Sapa Fehérvár AV19 találko-
zó lapzárta után ért véget.

Ma két mérkőzést rendez-
nek. A műsor: Steaua – Mis-
kolci Jegesmedvék (17.30, 
Digi Sport 2), Brassói Corona 
Fenestela 68 – Újpest (19).
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A pénzügyminisztérium
Az OrSzÁgOS ADÓÜgYnÖKSég
A Hargita Megyei Közpénzügyi 

Vezérigazgatóság
A Költségvetési Bevételek Begyűjtését Felülvigyázó Osztály

– Csíkszereda, Decemberi Forradalom u. 20. sz.,
tel.: 0266–207826, fax: 0266–207821 –

összhangban a Fiskális Eljárási Törvénykönyvre vonatkozó, újraközölt 
2003/92-es kormányrendelet 162. szakasza (2) bekezdésének előírásai-
val közli, hogy 2011. december 9-én 10 órakor Csíkszereda, Decemberi 
forradalom u. 20. sz., 317-es terem – árverés útján eladásra kerül az adós 
UDVARHELYI HÍRADÓ Kft. (fiskális lakhelye: Székelyudvarhely, 
Szentimre utca 17/5. szám, Hargita megye, fiskális azonosítószáma: 
16881810) tulajdonát képező következő ingóságok:

Sorsz. Megnevezés Érték lejben

1. 2006-os évjáratú AA szedán CHEVROLET KIAK/SPARK 
személygépkocsi, HR-16-HIR

19 500

2. 2006-os évjáratú N1 FURGON FIAT DOBLO 
haszonjármű, HR-25-HIR

24 000

3. 2004-es évjáratú CAMION DACIA kombinált 
személygépkocsi 1307 4WD RI, HR-08-HIR

10 800

4. 2007-es évjáratú N1 FURGON  DACIA LOGAN 
haszonjármű, HR-19-HIR

17 300

5. 1994-es évjáratú M1 AB szedán OPEL CORSA B 
személygépkocsi, HR-20-HIR

5600

6. 2006-os évjáratú szedán, 4+1 ajtós  SKODA 1D/OCTA-
VIA személygépkocsi, HR-74-HIR

33 600

7. 2006-os évjáratú szedán SKODA 1D/OCTAVIA 
személygépkocsi, HR-18-HIR

33 600

8. 2006-os évjáratú CHEVROLET KIAK/SPARK  
személygépkocsi, HR-10-HIR

19 800

9. 2005-ös évjáratú N1 FURGON FIAT DOBLO haszonjármű, 
HR-07-HIR

28 000

10. 2007-es évjáratú TRANSPORT utánfutó, REMA  
csónakkal

3400

11. 2006-os évjáratú M1 AA szedán PEUGEOT 
személygépkocsi, HR-14-HIR

20 300

12. 2002-es évjáratú CAMION  DACIA kombinált 
személygépkocsi D1F719/1307 FRI, HR-04-HDG

6700 

13. HOMLOKRAKODÓ 9041216/1990 12 000

14. 2006-os évjáratú CHEVROLET KIAK/SPARK 
haszonjármű, HR-17-HIR

18 200

15. 2006-os évjáratú N1 FURGON FIAT DOBLO 
haszonjármű, HR-21-HIR

24 000

16. 2006-os évjáratú N1 FURGON FIAT DOBLO haszonjármű 
HR-23-HIR

24.000

17. TECHNIKAI FELSZERELÉS: 14 000

hőközpont a Csíkszeredai munkapontnál; 12 000

Haier 22000 légkondicionáló berendezés 2000

18. KÉSZÜLÉKEK, BERENDEZÉSEK, INFORMATIKAI GÉPEK  79 300

(a teljes lista megtekinthető a www.anaf.ro weboldalon)

Összesen 394 100 lej

Az eladási árak nem tartalmazzák az áfát.

Az árverésen való részvétel végett, annak megtartása előtt legalább egy 
nappal a Csíkszeredai Közpénzügyi Hivatal titkárságára be kell nyújtani 
(Nicolae Bălcescu utca 59. szám) a következő dokumentumokat: megvásár-
lási ajánlatot, valamint a kikiáltási ár 10%-át képező részvételi díj befizeté-
séről szóló bizonylatot. A befizetés eszközölhető a Csíkszeredai Kincstárnál 
megnyitott RO06 TREZ3515067XXX002686-os folyószámlára (bejegy-
zési kód: 424 6050) vagy a Hargita Megyei Közpénzügyi Vezérigazgatóság 
pénztáránál. Továbbá be kell nyújtani az ajánlattevőt képviselő személy fel-
hatalmazását; a romániai jogi személyek esetében a kereskedelmi törzskönyvi 
bejegyzés (CUI) másolatát; a külföldi jogi személyek esetében a bejegyzési 
okirat román nyelvű fordítását; a romániai magánszemélyek esetében a sze-
mélyazonossági igazolvány másolatát; a fiskális hitelezők által kibocsátott 
azon igazolást, amelyből kitűnik, hogy nincs adóhátralék. Továbbá a kitűzött 
időpontban és a megnevezett helyen személyesen jelen kell lenni. 

Az árverésen nem vehet részt az adós sem személyesen, sem pedig 
közbeiktatott személy révén. 

Nem fogadnak el ajánlatokat telefonon, telefaxon, távirat vagy telex révén. 
Felkérik mindazokat, akik valamilyen jogot formálnának a szóban forgó ingó-
ságokra, hogy arról az árverést megelőzően értesítsék a végrehajtó szerveket. A 
jelen okirattal szemben az érdekeltek kifogással élhetnek az illetékes bírósági 
szervnél, a közléstől vagy a tudomásulvételtől számított 15 napon belül, össz-
hangban az újraközölt 2003/92-es kormányrendelet 172–173-as szakaszainak 
előírásaival.

Megfelelően az újraközölt 2003/92-es kormányrendelet 9. szakasza 
(2) bekezdése d) betűje előírásainak, amikor kényszer végrehajtási intéz-
kedésre kerül sor, nem kötelező az adófizető meghallgatása.

Bővebb felvilágosítás a 0266–207826-os telefonszámon.
Az eladási hirdetést 2011. november 21-én kifüggesztették.


