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Ajándékot kapott a Sportklub
Helyi fejleszétű szofter segíti az edzői stáb munkáját
• Videóelemző számí-
tógépes alkalmazást
fejlesztett ki a csík-
szeredai Sportklub
jégkorongcsapata
számára a LiveEvent
cég . A „videóedzőtől”
színvonal-emelkedés
várható.

K O Z Á N  I S T V Á N

J ókor jött a pár napos hokiszü-
net a csíkszeredai Sportklub 
számára, hiszen lehetőség 

adódott bemutatnia az ugyancsak 
csíkszeredai LiveEvent számító-
gépes vállalkozástól kapott aján-
dékot. Tulajdonképpen egy olyan 

számítógépes alkalmazásról 
van szó, amely túl azon, 
hogy több kamerával rögzíti 
a mérkőzéseket, mostantól 
akár azonnali segítséget is 

tud nyújtani az edzőnek és 
a szakmai stábnak fontos döntések 
meghozatalában, nyilván már a 
meccs ideje alatt. 

Az edzők számára 
a leghasznosabb

 „Gyakorlatilag egy értékes aján-
dékot kaptunk a velünk évek óta 
szakmai partnerségben álló vállal-
kozástól, hiszen tényleg nem lenne 
rá pénzünk, hogy megvásároljunk 
és az igényeinkre szabassunk egy 
ilyen elemző szoft vert” – adta meg 
a csütörtöki sajtótájékoztató ünne-
pi alaphangját Hodos László klub-
elnök, aki egyúttal azt is reméli, az 

edző számára igencsak meg fogja 
könnyíteni a munkát. Ezzel nyilván 
a jelen lévő Jason Morgan vezető-
edző és Hozó Levente másodedző 
is egyetértett. Sőt, szerintük az az 
igazán nagyszerű, hogy ezentúl 
a mérkőzések szünetében is lehe-
tőség lesz a kérdéses helyzeteket 
„tisztábban látni”, később pedig 
minden játékost személyre szabot-
tan ki lehet elemezni, így az „ismét-
lődő hibákat ki tudjuk küszöbölni”.

Nem újdonság, viszont újszerű

„Megérett a csapat egy ilyen rend-
szer használatára, mostantól tény-
leg nem kell értékes órákat várni 
egy-egy találkozó mozzanataira, 
hanem menet közben is mindent 
elemezni lehet” – ezt már Papp Sza-
bolcs csapatkapitány mondta. Nem 

hiába bólogatott ezek hallatán Be-
cze Tihamér jégkorongozó: ő több 
csapatnál megfordult már, és állítja: 
valóban más a súlya annak, ami-
kor egy játékost rendkívül rövid idő 
alatt szembesítenek, illetve szembe-
sül a hibáival. Azt mindannyian ki-
hangsúlyozták, hogy videóelemzés 
eddig is volt a csapatnál, az igazi új-
donság viszont a gyors és interaktív 
megoldások lehetősége. 

Csak kérni kell, és ők megoldják

A fejlesztők részéről ketten vol-
tak jelen: Kovács László, a cég 
vezérigazgatója és Nagy Zsolt, a 
fejlesztő csapat vezetője. „Két éve 
közvetítjük a Sportklub meccseit, 
ez idő alatt tulajdonképpen lavi-
naszerűen zúdultak ránk a külön-
böző kérések” – tért vissza a kez-

detekhez Kovács, akinek kollégája 
segítségével már a részletekbe is 
betekinthettünk. Mint kiderült, tu-
catnyi informatikus tizenöt hó-
napnyi munkájának eredménye a 
Sportklub asztalára letett munka. 
„Mi tulajdonképpen legyártottunk 
egy olyan változatot, amit az edző 
igényei alapján gyakorlatilag 
bármilyen plusz alkalmazással 
tovább lehet fejleszteni. Az edző-
nek mindössze jeleznie kell ne-
künk, hogy mit szeretne” – húzta 
alá Nagy Zsolt.

Nagy Zsolt, a fejlesztőcsapat 
vezetője. Nagy reményeket fűznek 
a szoftver sikeréhez

▴ F O T Ó :  G Á B O S  A L B I N

Évről évre csökken 
a lóállomány
Csütörtökön reggel elkezdődött 
a lovak kötelező vérvizsgálata 
és lépfene elleni oltása Gyer-
gyószentmiklóson, a körzeti 
állatorvosi rendelő udvarán. 
Legutóbb két évvel ezelőtt 
azonosítottak kevésvérűséggel 
fertőzött lovat a városban, ahol 
évről évre csökken a lóállomány. 
A lovak vérvizsgálata évente 
kötelező, ilyenkor minden hat 
hónapnál idősebb állat vérét 
leveszik, és beoltják lépfene 
ellen. Gyergyószentmiklóson, 
a körzeti állatorvosi rendelő 
udvarán csütörtökön, pénteken 
és szombaton 8–15 óra között 
végzik a vizsgálatokat. Február 
11-én viszik a levett vérmintákat 
a Hargita Megyei Állategész-
ségügyi Igazgatósághoz, ahol 
a laboratóriumi ellenőrzést 
követően megközelítőleg két 
hét múlva derül ki, hogy 
van-e kevésvérűséggel 
fertőzött ló Gyergyó-
szentmiklóson. Ha ren-
dellenességet találnak, 
akkor az adott állatból 
újabb vérmintát vesznek, 
és elrendelik a háromhavonta 
kötelező vizsgálatot minden ló 
esetében – tájékoztatott Gáll 
József körzeti állatorvos. A 
betegség nemi úton és a legyek 
által terjed, a lóra nézve halálos 
kimenetelű, de az emberekre 
nem veszélyes, a fertőzött állat 
feldolgozott húsa fogyasztható. 
Az érintett gazdát az állam kárta-
lanítja, a ló piaci értékét megtérí-
tik neki. Amennyiben valamelyik 
lótartó nem tesz eleget ezen 
kötelezettségének, felszólítják, 
de ha az újabb időpontban sem 
viszi vérvizsgálatra az állatot, 
büntetést is kiróhatnak rá. Az 
állatorvos elmondta, megköze-
lítőleg 300 lovat kell ellenőrizni-
ük, de folyamatosan, évről évre 
csökken Gyergyószentmiklóson 
a lóállomány. 

• RÖVIDEN

F Ü L Ö P - S Z É K E L Y  B O T O N D

A pénzügyi hivatal korábbi épüle-
tébe, a Hársfa utca 5. szám alá 

költözik át ideiglenesen a polgármes-
teri hivatal minden irodája, 
ezért jövő héten szünetelni 
fog az ügyintézés – tud-
tuk meg Sándor Lajostól, a 
polgármesteri teendőkkel 
megbízott városvezetőtől. 
Mint mondta, természe-

tesen a fontosabb ügyeket 
– például a halálesetek bejelentése
– az említett időszakban is meg tud-

ják oldani, de arra kérik a lakosokat, 
hogy amennyiben van rá lehetősé-
gük, február 14-e utánra időzítsék az 
intézmény felkeresését. „Megpróbá-
lunk minél rövidebb idő alatt átköl-
tözni az új helyre, már el is kezdtük a 
munkát, de addig a lakosok türelmét 
kérjük” – fogalmazott.

Lényegi felújítás

Az ideiglenes költözésre azért van 
szükség, mert az Országos Vidék-
fejlesztési Programban pályázva az 
önkormányzat támogatást nyert a 
hivatal jelenlegi székházának felújí-
tására, ami hamarosan elkezdődik. 

Az épületben talán a villanyhálózat 
elavultsága okozta a legtöbb gondot, 
ugyanis az áramingadozások folya-
matosan akadályozták a munkát – 
magyarázta Sándor Lajos, hogy mi-
ért kezdenek bele a korszerűsítésbe. 
Rámutatott, az összesen 1,41 millió 
lej értékű munkálatok részeként 
egyebek mellett az épület tetőzetét 
is felújítják, ugyanakkor új fűtés-
rendszert szerelnek be, valamint az 
ajtókat és az ablakokat is kicserélik. 
A fontosabb munkálatok között em-
lítette azt is, hogy új illemhelyiséget 
hoznak létre a mozgássérültek szá-
mára az épület első szintjén. Szintén 
lényeges, hogy kívül és belül is le 
fogják szigetelni az épületet, ami a 
nedvesség okozta gondok kizárására 
is kiterjed. A modernizálás elvégzé-
sére egy éve van a közbeszerzési el-
járáson nyertes kivitelezőnek, így ad-
dig az említett helyszínen lehet majd 
felkeresni az intézményt. Sándor La-

jos hangsúlyozta, az új székhelyen is 
arra fognak törekedni, hogy a lehető 
legoptimálisabban szolgálják ki a la-
kosokat. A pénzügy korábbi épületét 
egyébként díjmentesen használhatja 
az önkormányzat, csupán egy kis 
rész van, amelyért bért kell fi zetniük 
a tulajdonosának.

A hivatali hangulatról

Sándor Lajos – aki eddig alpolgár-
mesterként tevékenykedett – közölte, 
az önkormányzat jóváhagyásával 
gyakorlatilag ő vette át a tisztségéből 
összeférhetetlenség megállapítása 
miatt nemrég felfüggesztett polgár-
mester minden feladatát. Mint mond-
ta, ez nem kis feladat, de a hivatalnál 
dolgozó jó csapatnak köszönhetően 
meg tud birkózni vele. „Sajnálatos, 
ami Molnár Tibor polgármesterrel 
történt, de mindannyian bízunk ab-
ban, hogy hamarosan tisztázódnak a 

dolgok és visszatérhet tisztségébe. Mi 
mindenképpen ezt szeretnénk, ezért 
tudatosan nem is választottunk új al-
polgármestert. Persze addig sem áll 
meg az élet, a hivatal végezni fogja a 
feladatát” – jelentette ki, hozzátéve, 
hogy Molnár jelenleg is segít nekik 
civilként, ha erre szükség van. 

Felújítják Szentegyháza Polgármesteri Hivatalának székházát
• Ideiglenesen egy Hársfa utcai épületbe költözik a
szentegyházi városháza, eredeti székházukat ugyanis
egy sikeres pályázatnak köszönhetően felújítják. A köl-
tözés miatt jövő héten csak halaszthatatlan ügyekben
lehet felkeresni az intézményt.

Gyergyószék




