
Minifoci-, valamint kézilab-
da- és kosárlabda-mérkő-
zések lejátszására alkal-

mas műgyepes sportpályát avattak 
Csíkszentmártonon tegnap Gergely 
András polgármester, Rafain Zoltán 
megyei tanácsos és a helyi sportéletet 
lelkükön viselő lakosok jelenlétében. 
A sportlétesítmény a 2006/7-es kor-
mányhatározattal jóváhagyott és Har-
gita Megye Tanácsa által leosztott fej-
lesztési alapokból épült. A kispálya és 
a kiegészítő infrastruktúra építése 329 
ezer lejbe került.

Szalagvágás előtt Gergely And-
rás polgármester méltatta a kivi-
telező cég munkáját és a megyei 
tanács támogatását, hogy idejében 
elkészülhetett a pálya, amelyet ki-
csik és nagyok egyaránt használni 
fognak. A polgármester kitért a 
Csíkszentmártonon mély gyökerű 
sportéletre, kiemelve a kézilabda-
sport hagyományát, továbbá remé-
nyének adott hangot, hogy a sport-
pálya révén az Alcsík Sportegyesü-
let megfelelő sportbázishoz jutott a 
jövőre nézve.

Rafain Zoltán megyei tanácsos 
Borboly Csabának, Hargita Megye 
Tanácsa elnökének a gondolatait 
tolmácsolva az egybegyűlteknek el-
mondta, hogy a sportpálya csupán a 
megyei tanács és az RMDSZ közre-
működésével előteremtett anyagi rész, 
azaz csak az érem egyik oldala.

„A pálya csapatok és szurkolók 
nélkül nem teljes” – mondta a megyei 
tanácsos, hangsúlyozva a sportpálya 
közösségépítő erejét. Az avató után a 
helyi gyerekfocicsapat rögtön birtok-
ba vette a műfüves pályát.
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hírfolyam

> EURO–2012. Nem készül el a tervezett 
időre a 2012-es labdarúgó Európa-bajnokság 
nyitómérkőzésének otthont adó varsói stadion, 
ezért a szeptemberi Lengyelország–Német-
ország barátságos mérkőzést a főváros helyett  
Gdanskban rendezik. A lengyel szövetség ked-
di közlése szerint a létesítmény átadását június-
ról novemberre halasztották. A lengyel–ukrán 
közös rendezésű kontinensviadal előkészületei 
során mindkét országban a stadionokban zaj-
ló munkálatok csúszása okozza a legnagyobb 

problémát, de az elöljárók azt ígérik, hogy a 
2012. június 8-án kezdődő Eb-re valamennyi 
aréna elkészül.

> Európa Liga. Kijelölték a magyar érde-
keltségű párharcok meccseinek helyszínét és 
időpontját a labdarúgó Európa Liga-selejtező 
1. fordulójában. A bajnoki ezüstérmes Paksi 
FC a sorsolás értelmében hazai pályán kezdett 
volna, de az andorrai UE Santa Coloma kéré-
sére – az európai szövetség (UEFA) hozzájáru-
lásával – felcserélték a pályaválasztói jogot, így 
az UEFA hivatalos honlapján olvasható prog-

ram szerint Kis Károly csapata idegenben kezd 
jövő csütörtökön 20 órakor. 

> Chelsea. A portugál Andre Villas-Boas 
lett a Chelsea labdarúgócsapatának új veze-
tőedzője a klub szerdai bejelentése szerint. A 
33 éves tréner a korábbi sajtóértesüléseknek 
megfelelően hároméves szerződést írt alá a 
londoniakhoz, akiknél ő lesz a hetedik tréner, 
amióta Roman Abramovics orosz üzletember 
nyolc éve megvette az együttest. A szakember 
megszerzése elől kedden hárult el az utolsó 
akadály azzal, hogy Villas-Boas lemondott ve-

zetőedzői posztjáról az FC Portónál, továbbá 
a portugál klub számára kifizetésre került a 15 
millió eurós lelépési díja. Villas-Boas az elmúlt 
szezonban tarolt a Portóval, ugyanis a bajnoki 
cím, a kupagyőzelem és a portugál Szuperkupa 
mellett az Európa Ligában is diadalmaskodott 
csapatával. A kinevezésével ő lesz a Premier 
League legfiatalabb edzője, de nem lesz isme-
retlen számára az angol futball légköre, ugyanis 
korábban José Mourinho segítőjeként már dol-
gozott a Chelsea-nél. A tréner az olasz Carlo 
Ancelottit váltja a kispadon, aki tavaly bajnok 
és FA-kupa-győztes lett a gárdával.

Több sportágban is lehet használni az új műfüves pályát

Az elmúlt évekhez hasonlóan idén 
is Hargita megyében rendezik az 
országúti kerékpáros országos baj-
nokságot, melynek főhadiszállása 
Marosfőn lesz. Az ob-döntőt négy 
kategória számára írták ki, össze-
sen hét versenyt rendeznek holnap-
tól vasárnapig.

Európa-szerte a hétvégén ren-
dezik az országúti kerékpáros 
ob-döntőket, Romániában is 

holnaptól vasárnapig állnak rajthoz 
a kerékpárosok.Idén is Marosfőn lesz 
a hazai ob-döntő főhadiszállása, ám 
csupán három verseny rajtol és érke-
zik az üdülőtelepülésen. Holnap az 
egyéni időfutamokat, szombaton és 
vasárnap pedig az országúti viadalo-
kat rendezik.

Az egyéni időfutamoknak Gyer-
gyószentmiklóson lesz a rajtja, a ke-
rékpárosok pedig a Bucsin-tető felé 
kerekeznek majd. A kadét korosztály-
ban rajthoz állók 20 kilométert teljesí-
tenek, az első sportoló 10 órakor indul 

majd. Az ifjúságiak 25 kilométert te-
kernek 12 órai kezdettel, az U23-as és 
az Elite kategória pedig 35 kilométert 
tesz meg, előbbiek első versenyzője 
14.30, utóbbiak első rajtolója 15.30 
órakor indul. 

Szombaton a kadétok és az ifjúsá-
giak országúti versenyére kerül sor. A 
kadétok 9.45-kor indulnak a marosfői 
Mókus-vendéglő elől, ők a Marosfő–
Tekerőpatak–Zetelaka közötti 55 
kilométert teljesítik. A nagyifjúságiak 
13.15 órakor indulnak Marosfőről 
Zetelakáig és vissza, számukra a ver-
senytáv 100 kilométer. Vasárnap az 
U23-as és az Elite-csoport 10 óra-
kor indul, a Marosfő–Tekerőpatak–
Zetelaka–Fenyéd–Csíkszereda–
Marosfő közötti 160 kilométert tel-
jesítik. A verseny alatt pénteken a 
13B jelzésű országúton, szombaton a 
12-es országúton és a 138-as megyei 
úton, vasárnap pedig a 12-es és a 13A 
országúton, valamint a 138-as megyei 
úton lehet forgalomkorlátozásra szá-
mítani a verseny ideje alatt.

hirdetés

Ápolták a testvérkapcso-
latot. A Hargita és a Heves megyei 
labdarúgó-egyesület között tavaly  
testvérkapcsolati szerződés született. 
Az akkori találkozó Heves megyében 
volt a felek között. Most a magyaror-
szági megye labdarúgó-egyesülete lá-
togatott el megyénkbe, pontosabban 
Csíkszeredába és Székelyudvarhelyre, 
ahol egy barátságos labdarúgó-mér-
kőzést is játszott a két megye U15-ös 
és U17-es csapata. A 17 évesek Csík-
szeredában léptek pályára, ahol a „ha-
zaiak” 5–1-re nyertek. A 15 évesek 
tegnap délután Székelyudvarhelyen 
játszottak, az eredmény pedig 0–0 
lett. Az U15-ös csapatnak ez egy-
ben felkészülés is a megyék közti 
országos bajnokságra. A megyei vá-
logatottat Hargita Megye Tanácsa 
támogatja. fotó: csíki zsolt

SZKC. Mindhárom együttes visszajelzett, így ismert a Székelyudvarhely-
kupa mezőnye. Az augusztus végi felkészülési torna a bajnokság előtti rajt 
utolsó állomása az SZKC-nak. A klub ugyanakkor el is készítette a torna 
menetrendjét. A Bákói Ştiinţa, a CSU Suceava és az újonc Tordai Potaissa fo-
gadta el a csapat meghívását az augusztus 26–27. között a székelyudvarhelyi 
sportcsarnokban sorra kerülő tornára. A Székelyudvarhely-kupa menetrendje: 
augusztus 26-án: Székelyudvarhelyi KC – Tordai Potaissa (10), Bákói Ştiinţa 
– CSU Suceava (11.45), Torda – Bákó (17.30), SZKC – Suceava (19.15); 
augusztus 27-én: Suceava – Torda (10), SZKC – Bákó (11.45).


