
tiin a HCM Baia Mare în vizit  la Pre edintele CJ Maramure

  La sfâ itul acestei s pt mâni, pre edintele Consiliului jude ean Maramure  a
primit vizita echipei de handbal feminin, tiin a HCM Baia Mare. Fetele au fost
înso ite de antrenorul echipei, domnul Ioan B ban. “  asigur c  pe viitor vom
încerca s  sprijinim  financiar sportul  chiar dac  este un an de criz . Îmi doresc s
readucem sportul la nivelul la care a fost odat , i iat  c  vo,i continua i
performan a. Eu sunt un mare sus in tor al sportului, iar domnul profesor B ban
vine de multe ori la mine i îmi spune care sunt greut ile pe care le întâmpina i.”

Legat de meciul disputat cu echipa HC Leipzig, antrenorul Ioan B ban a i-a
vorbit pre edintelui despre importan a partidei: “Acest meci este cel mai important
examen din istoria clubulu., Acest club nu a fost niciodat  într-o competi ie atât de
valoroas  precum cupa EHF. “

Antrenorul Ioan B ban i-a propus pre edintelui ca echipa tiin a HCM Baia
Mare s  devin   echipa de “suflet” a domniei sale. Mircea Man a r spuns pozitiv:
“Mi-ar face mare pl cere, dar întâi trebuie s  ajut m financiar echipa. Am s  vin la
meciurile tiin ei HCM. Avem o echip  fanion a Maramure ului, o echip  care ne
reprezint  peste hotare i trebuie s  fim mândri de asta.” Pre edintele a promis c  va
face demersuri ca Ministrul Tineretului i Sportului s  vin  în Maramure . De
asemenea, el va cere Guvernului României fonduri pentru sprijinirea echipelor de
sport.

Mircea Man  le-a oferit fetelor câte un trandafir i a inut s  le ureze succes în
meciul pe care îl vor disputa cu echipa HC Leipzig, în optimile cupei EHF. Nici
fetele nu au venit cu mâna goal , pre edintele Consiliului jude ean Maramure  a
primit o minge cu autograful fiec rei juc toare, un fular cu însemnele clubului i un
fanion.
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