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H I R D E T É S

• Novák Károly E  duárd 
ifjúsági és sportmi-
niszter szerint még 
áprilisban megjelenik 
az a kormányhatározat, 
amelynek értelmében 
a csíkszeredai Vákár 
Lajos Műjégpálya és a 
hozzá tartozó létesítmé-
nyek átkerülnek a helyi 
önkormányzathoz.

D O B O S  L Á S Z L Ó

A hírt tegnap a jégpálya 
előtt jelentette be a sport-
miniszter és Korodi Atti-

la, Csíkszereda polgármestere. „A 
sportminisztérium, a városháza 
és a Sportklub között több ideje 
zajló egyeztetések eredményeként 
bejelenthetem, hogy Csíkszereda 
hivatalosan kérte a sportminiszté-
riumtól, hogy a Vákár Lajos Műjég-
pálya és az egész sportkomplexum 
átkerüljön a városhoz. Nem lesz 
könnyű ezeknek a sportbázisoknak 
a felújítása, működtetése, de van-
nak elképzeléseink, terveink erre” 
– nyilatkozta Korodi.

Novák Károly Eduárd ifj úsági és 
sportminiszter elmondta, most van 

esély arra, hogy ez az infrastruk-
túra felújítódjon, örül, hogy ennek 
terhét vállalja Csíkszereda. „Az 
évtizedek során számos bajnok ne-
velődött ki hokiban, illetve gyors- 
és műkorcsolyában. Úgy érzem, 

hogy fi ataljainkban most is ugyan-
olyan vágy van arra, hogy minő-
ségi sportolók legyenek, de sajnos 
az infrastruktúra nem felel meg a 
21. század követelményeinek. Az a 
sportstruktúra, ami 1990-ig ered-

ményeket hozott, most is megvan, 
de amikor 2000-ben megreformál-
ták a romániai sportot, ezek a lánc-
szemek megszakadtak. A sportmi-
nisztérium bankká változott, amely 
már nem irányítja és nem is kontrol-

lálja a klubokat és a szövetségeket, 
a sportéletet. Infrastrukturális fej-
lesztés és szakszerűség szerepel a 
most készülő sportstratégiánkban, 
ami egy irányt fog adni a romániai 
sportnak a következő 15–20 évre. 
Ennek része Csíkszereda, amely egy 
sportváros, hiszen rengeteg jó ered-
mény született ebben a régióban” – 
mondta el Novák.

Hodos László, a Csíkszeredai 
Sportklub elnöke elmondta, hogy 
nyolc éve várják a sportminisztert 
Csíkszeredába, ennyi ideje har-
colnak a sportminisztériumnál 
azért, hogy a felújítási munkálatok 
elkezdődjenek a csíki jégpályán, 
és Novák az első sportminiszter, 
aki az utóbbi években ellátoga-
tott a Sportklubhoz. „Az elmúlt 
években saját erőforrásból, saját 
embereinkkel végeztünk javításo-
kat, próbáltunk megfelelni annak, 
hogy veszélymentesen lehessen 
hokimérkőzéseket megrendezni, 
korcsolyaversenyeket tartani. Erre 
a sportbázisra egy komolyabb fel-
újítás vár” – mondta el Hodos.

Tánczos Barna környezetvédel-
mi, vízügyi és erdészeti miniszter 
elmondása szerint Sportklub-szur-
kolóként volt jelen a sajtóesemé-
nyen. Megtudtuk, hogy korábban 
szenátorként részt vett a csíkszere-
dai sportbázisok átadásáról szóló 
tárgyalásokon. „Csíkszereda többet 
érdemel, jobb jégpályát, komolyabb 
sportinfrastruktúrát” – nyilatkozta 
Tánczos.

A z Erste Liga döntőjének máso-
dik mérkőzését rendezték szer-

dán este a brassói jégcsarnokban, 
ahol a Csíkszeredai Sportklub egy 
nappal korábban 3–0-s sikerrel vet-
te el a sárga-kékek pályaelőnyét. Ja-
son Morgan és Hozó Levente hokisai 
ezúttal már a mérkőzés második 
percében hátrányba kerültek, s bár 
Becze Tihamér és Jack Combs talá-
latával az első harmad végén sike-
rült fordítani, a második játékrész-
ben ugyanez a házigazdáknak is 

összejött. A kiegyenlített játékot ho-
zó összecsapáson mindkét csapat 
előtt adódtak újabb nagy gólszerzé-
si lehetőségek, de az eredmény már 
változatlan maradt. A Corona 3–2-
es győzelemmel egyenlítette ki a 
párharcot, amely szombaton 18.30-
tól és vasárnap 19 órakor Csíkszere-
dában folytatódik. 

A vasárnapi találkozót a Székely-
földi Stúdió csapata élőben közve-
títi, a mérkőzés a Duna World/M4+ 
csatornán 19 órától lesz látható, 

akárcsak az ötödik meccs is (kedd, 
18 óra).

Jégkorong Erste Liga, döntő, 2. 
mérkőzés:  Brassói Corona–Csík-
szeredai Sportklub 3–2  (1–2, 2–0, 
0–0), gólszerzők Roberto Gliga (2.), 
Tomas Klempa (25.), Cody Fowlie 
(32.), illetve Becze Tihamér (20.), 
Jack Combs (20.); kapura lövések 26–
27; kiállítások 8, illetve 6 perc. Az 
egyik fél negyedik sikeréig tartó pár-
harc állása: 1–1.

Orbán Zsolt

Az érem megvan, a színe a kérdés
Vasárnap délután hazai környezetben, a városi sportcsarnokban játssza 
a férfi asztalitenisz Szuperliga elődöntőjének odavágóját a Székelyud-
varhelyi ISK-SZAK, ellenfele a Bukaresti Steaua lesz. A két fél az alapsza-
kasz során szoros csatákat vívott, mindkétszer a fővárosiak nyertek 3–2 
arányban. Hasonlóan kiélezett küzdelemre számít az elődöntők során 
az ISK-SZAK edzője, vezetője, György István: „Fennállásunk legnagyobb 
sikerét elértük azzal, hogy a rájátszás felsőházában folytatjuk, vagyis 
a bronzérem már biztosított. Ez nem azt jelenti, hogy félreállunk, igenis 
bejutnánk a döntőbe. Képesek vagyunk megverni a Steauát, borítékolha-
tó, hogy nüanszok döntenek az egyik vagy a másik irányba.” A székely-
udvarhelyiek az elmúlt hétvégén a nemzetközi porondon adogattak, az 
Európa Kupa döntő tornáján való szereplést vívták ki. Az edző a bajnoki 
mérkőzésen a Sebastian Loso, György Szilárd, Lucian Filimon és Tamás 
Szabolcs összetételű csapatra számíthat. A találkozót vasárnap 17 órától 
rendezik – zárt kapus meccs –, a klub Facebook-oldalán lesz élő közvetí-
tés. A visszavágót április 14-én játsszák Bukarestben.

Hiába fordítottak, kikaptak a románok
Leszerepelt Örményország vendégeként a román labdarúgó-válogatott, 
szerdán este 3–2-es vereséget szenvedett Jerevánban a világbajnoki 
selejtezők harmadik fordulójában. A gól nélküli első félidőt követően a 
második játékrész elején az örmények szereztek vezetést, de a román 
együttes Alexandru Cicâldău két találatával hamar fordított, a végjátékra 
azonban emberhátrányba került, és két gólt is kapott, ezzel pont nélkül 
maradt. A magyar válogatott 4–1-re győzött Andorra vendégeként, 
így immár kilenc tétmérkőzés óta veretlen. Labdarúgás, világbajnoki 

selejtező, J csoport: Örményország–Románia 3–2 (0–0), Németország–
Észak-Macedónia 1–2 (0–1). Liechtenstein–Izland 1–4 (0–2). A csoport 

állása: 1. Örményország 9 pont, 2. Észak-Macedónia 6, 3. Németország 
6, 4. Románia 3, 5. Izland 3, 6. Liechtenstein 0. I csoport, 3. forduló: 
Andorra–Magyarország 1–4 (0–1), Anglia–Lengyelország 2–1 (1–0), San 
Marino–Albánia 0–2 (0–0). A csoport állása: 1. Anglia 9 pont, 2. Magyar-
ország 7, 3. Albánia 6, 4. Lengyelország 4, 5. Andorra 0, 6. San Marino 0.
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