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 » RÖVIDEN

Hetvenéves
a gyergyói jégkorong
1949. január elsejét tekintik a 
gyergyószentmiklósi jégkorong 
születésnapjának, ám a kerek év-
fordulón nem tartottak szervezett 
ünnepséget a székelyföldi város-
ban. Mint megtudtuk, a Gyergyói 
Hoki Klub zsúfolt programja miatt 
nem volt mód a méltó ünneplésre. 
Ez viszont nem marad el, a későb-
biekben sor kerül rá. Január else-
jén volt hetven éve, hogy először 
játszott hokimeccset egy együttes, 
amely Gyergyószentmiklóst képvi-
selte: ez a helyi líceum diákcsapa-
ta volt. A történelminek mondható 
január 1-jei mérkőzést megelőzően 
az iskolai osztályok közti össze-
csapásokon ismerkedtek a fi úk a 
sportág alapjaival Basilides Tibor 
testnevelő tanár kezdeményezésé-
re. Ezután állt össze az a társaság, 
amely 1949 első napján Csíksze-
redában összemérte tudását az 
ottani diákcsapattal. A visszaem-
lékezések szerint az akkor pályára 
lépő együttest Kuna Miklós, 
Almási Szilveszter, Balog Zoltán, 
Dobribán Gábor, Kémenes Ármin, 
Gáll Ödön, Giacomuzzi Béla, 
György László és Lázár Alfréd 
alkotta. Vezetőjük Basilides Tibor 
testnevelő tanár, edző és Dobribán 
Sándor volt. Velük indult el egy 
olyan folyamat, amely a sportágat 
a Gyergyói-medence „nemzeti 
sportjává” tette.
 
Januári nagyüzem
az Erste Ligában
Negyvenegy mérkőzés maradt 
hátra a jégkorong-Erste Liga alap-
szakaszából, és a tervek szerint 
ezeket január 21-éig lejátsszák. 
Szinte biztosra vehető, hogy az 
erdélyi csapatok közül a Csík-
szeredai Sportklub és a Brassói 
Corona a felsőházban, a Gyergyói 
HK pedig az alsóházban folytatja. 
A tabellán az éllovas, 81 pontos 
Ferencvárost 11 pontos hátrány-
nyal követő Sportklub (amely 
három meccsel kevesebbet ját-
szott) pénteken lép jégre, a Vákár 
Lajos Műjégpályán a negyedik 
helyen álló Újpest együttese lesz 
az ellenfél. A hetedik helyezett 
Gyergyói Hoki Klub (44 pont/31 
meccs) is hazai pályán kezd, a 
hatodik Dunaújvárosi Acélbikák 
csapatát fogadja. Mindkét mérkő-
zés 18.30-kor kezdődik. Az ötödik 
helyen álló Brassó (65/31) szintén 
pénteken a tizedik Hokiklub 
Budapest vendége lesz.
  
Japán előny
a négysáncversenyen
Funaki Kazujosi 1998-as sikere 
óta először nyerheti japán síugró 
a négysáncversenyt, ha a világ-
kupában élen álló Kobajasi Rjoju 
diadalmaskodik. A japán a sorozat 
első két állomásán, a németorszá-
gi Oberstdorfb an és Garmisch-Par-
tenkirchenben is első helyen 
végzett. A négysáncverseny állása 
„félidőben”: 1. Kobajasi Rjoju 
(japán) 548,9 pont, 2. Markus Ei-
senbichler (német) 546,6, 3. Dawid 
Kubacki (lengyel) 526. A négy-
sáncverseny harmadik állomását 
pénteken rendezik az ausztriai 
Innsbruckban, két nappal később 
pedig Bischofshofenben ugranak 
a versenyzők.

 » DOBOS LÁSZLÓ

Közel egyévnyi kihagyás, Tófalvi 
Éva visszavonulása után újra lesz 

székelyföldi versenyző a biatlonisták 
világkupa-sorozatában: Márton Enikő 
Németországba utazik, ahol részt vesz 
az oberhofi  és ruhpoldingi világku-
pafutamokon. A csíkszeredai sílövő 
jól szerepelt a decemberi nemzetközi 
versenyeken, az IBU-kupa-sorozatban, 
így megszerezte a világkupán való in-
duláshoz szükséges pontokat. Márton 
Szilárd edző tanítványa Oberhofb an 
január 10–13. között, Ruhpoldingban 
pedig január 16–20. között állhat rajt-
hoz a világ legjobb biatlonistái társa-
ságában. Márton Enikő az egyedüli 
romániai női versenyző, aki részt ve-
het a világkupán (a veterán Luminița 
Pișcoran csak hazai versenyeken áll 
rajthoz). A romániai férfi  sílövők közül 
többen is teljesítették az induláshoz 
szükséges szintet. Márton Enikő in-
dulhatna a január végi olaszországi vi-
lágkupafutamon is, de ez egybeesik a 
szlovákiai ifj úsági világbajnoksággal.

Márton Enikő csíki sílövő elutazik a világkupára

A kormány végre átadta a helyi 
önkormányzatnak a sepsi-
szentgyörgyi sportközpont tu-
lajdonjogát, így a városvezetés 
nekifoghat a fejlesztéseknek.

 » BÍRÓ BLANKA

T öbbszöri próbálkozás után 
a román kormány elfogad-
ta, hogy a sepsiszentgyörgyi 

AZ ÖNKORMÁNYZAT HOSSZAS HUZAVONA UTÁN MEGSZEREZTE A LÉTESÍTMÉNY TULAJDONJOGÁT

Sportközpontfejlesztés Szentgyörgyön

Újabb célok. Márton Enikő részt vesz az oberhofi  és ruhpoldingi világkupafutamokon

Antal Árpád: az önkormányzatok mindig jobb gazdái a sportlétesítményeknek, mert ismerik az igényeket

 » A városé 
lett a Szabó Kati 
Sportcsarnok, a 
sportszálló és 
több mint négy 
hektár terület. 

sportközpont átkerüljön az állam és 
a sportminisztérium tulajdonából 
a sepsiszentgyörgyi önkormány-
zathoz. A városé lett a Szabó Kati 
Sportcsarnok, a sportszálló és több 
mint négy hektár terület. A legsür-
gősebb teendők közé tartozik a fu-
tópálya megvilágítása, ugyanakkor 
megoldják a focipálya fűtését, kor-
szerű tanuszoda építését tervezik, 
illetve a fi atalok által igényelt gör-
deszkapályát is a sportlétesítmény 

területén alakítják ki – tudatta Antal 
Árpád polgármester. Az elöljáró sze-
rint Kelemen Hunor RMDSZ-elnök 
a politikai egyeztetések során nyúj-
tott támogatást, míg Tánczos Barna 
szenátor a bukaresti ügyintézésben 
segített. Antal Árpád hozzátette, mi-
vel a sportbázis a város tulajdonába 
került, tovább tudják fejleszteni a 
különböző sportok számára biztosí-
tott infrastruktúrát, javítva a körül-
ményeket.

„A sportélet és az egészséges 
életmód fontos egy város életében, 
ezért odafi gyelünk, hogy a minőségi 
körülmények adottak legyenek. Ez 
hozzájárul a közösségi élmény erő-
sítéséhez, hiszen együtt örülünk, 
együtt szurkolunk, együtt biztatjuk 
csapatainkat. Ugyanakkor azt is 
gondolom, hogy az önkormányza-
tok mindig jobb gazdái a sportléte-
sítményeknek, mert ismerik a helyi 
igényeket, és a helyi szükségletek 
szerint tudják ezeket alakítani, a he-
lyi emberek érdekében” – nyilatkoz-
ta a városvezető.

Mint ismeretes, a városi tanács szo-
ciáldemokrata tagjai folyamatosan 
akadályozni próbálták a sportköz-
pont átvételét. Azzal riogattak, hogy 
a városvezetés „át akarja játszani a 
magyar államnak” a létesítményt, ab-
ból kiindulva, hogy a labdarúgó-élvo-
nalban szereplő Sepsi OSK Budapest-
ről is kap anyagi támogatást.
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 » KRÓNIKA

E lindult Peru fővárosába tegnap 
Gyenes Emánuel motorversenyző, 

hogy részt vegyen a vasárnap kezdő-
dő Dakar Ralin. „Elindultam Lima 
felé, és remélem, hogy startolhatok a 
#dakar2019-en” – írta Facebook-olda-

lán a szatmárnémeti versenyző, hoz-
zátéve, ez lesz a kilencedik részvétele, 
és ezúttal a Malle Motor kategóriában 
fog versenyezni, azaz a szerviz nél-
küli motorosok számára kiírt külön 
megmérettetésben. Amint arról be-
számoltunk, Gyenes Emánuel egy 
fotózás közben eltörte a jobb karját. 

December közepén a Krónikának úgy 
nyilatkozott, bár ideális esetben akár 
három hónapra is szüksége lenne a 
felépüléshez, a rendelkezésére álló 
hét hét elegendő lehet. Ugyanakkor 
az indulásról csak a helyszínen dönt, 
miután – a tervek szerint ma – ismét 
felül KTM-jére.

Újévi versenyszellem: Gyenes elutazott a Dakarra
 » Gyenes ezút-

tal a Malle Motor 
kategóriában fog 
versenyezni, azaz 
a szerviz nélküli 
motorosok számá-
ra kiírt külön meg-
mérettetésben.




