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hírfolyam

> Öttusa. A negyedik helyen végzett a 
Marosi Ádám, Kasza Róbert, Demeter Bence 
összeállítású csapat az angliai öttusa-Európa-
bajnokság szombati férfiversenyében. Egyéni-
ben a legjobb magyar, Tibolya Péter 14. lett. 
Az összességében közepes vívás és az egyéni 
csúcsokat hozó úszás után még úgy tűnt, 
hogy két érem és legalább egy olimpiai kvóta 
összejöhet – ehhez az első nyolc között kellett 
volna végezni –, ugyanis Marosi harmadik, a 
csapat pedig második volt. Aztán Marosinak 

nagyon rosszul sikerült a lovaglás. Már a pá-
lyára lovagláskor pontlevonása volt, mert a 
bemelegítőben állítólag a megengedettnél 
eggyel többet ugratott, majd vélhetően a 
megfelelő koncentráció hiányában sok aka-
dályt levert. Ezzel elszálltak az esélyek, három 
szám után ugyanis az akkori legjobb magyar, 
a hónap eleji világkupa-döntőn aranyérmes, 
ennél fogva már ötkarikás részvételi joggal 
rendelkező Kasza csak a 16. volt. Összesí-
tésben a csapat ugyan őrizte még a második 
helyét, de az  utolsó, kombinált számban álta-
lában jobb olaszok és csehek nagyon szorosan 

felzárkóztak. Aztán érvényesült a papírforma. 
A nők versenyei tegnap este lapzárta után ér-
tek véget.

> Európa Liga. Mind a román csapatok, 
mind a paksiak döntetlent játszottak az Eu-
rópa Liga 3. selejtező fordulójában. A Buka-
resti Dinamo hazai pályán a horvát Varazdin 
együttesével nem bírt, és végül csak 2–2-es 
döntetlent ért el, míg a Medgyesi Gaz Metan 
hatalmas bravúrt véghezhajtva idegenben a 
német Mainz otthonában ért el értékes 1–1-et, 
ami a visszavágóra reményt adhat a „szász” gár-

dának. A kizárólag magyar játékosokkal felál-
ló MVM Paks is 1–1-es döntetlent játszott 
a csütörtöki első mérkőzésen a skót Hearts 
együttesével a labdarúgó Európa Liga selejte-
zőjének 3. fordulójában, Székesfehérváron. A 
visszavágókat csütörtökön rendezik. Eredmé-
nyek: Bukaresti Dinamo – Varazdin (horvát) 
2–2 /Susac (6. – öngól), Moti (16.), illetve 
Sacer (43.), Vugrinec (45.)/, Mainz (német) 
– Medgyesi Gaz Metan 1–1 /Bungert (31.), 
illetve Bawab (60.)/, MVM Paks – Hearts 
(skót) 1–1 /Sipeki (32.), illetve Hamil (45. – 
büntetőből)/.

Kolozsváriak az élen

Két kolozsvári csapat, a CFR 
és az U vezeti a román labda-
rúgó-bajnokságot, miután 

mindkét gárda mondhatni könnyed 
győzelmet aratott a második for-
dulóban. Előbbi Marosvásárhelyen 
nyert két góllal utóbbi „hazai pályán”, 
Medgyesen verte a Bukaresti Rapid 
együttesét szintén két góllal. A BL 
selejtezőjében érdekelt Vaslui pedig 
csak egy döntetlent ért el az újonc 
Petrolul ellen hazai környezetben.

A magyar OTP Bank ligában a 
címvédő Videoton meglepő veresé-
get szenvedett Kaposváron, a Vasas 
továbbra is bukdácsol, akárcsak 
az Újpest. Előbbi négyet kapott a 
Honvédtól, míg az UTE kettővel 
kapott ki a Siófoktól.

Eredmények
1. Liga, 2. forduló: Sportul 

Studenţesc – Ceahlăul Piatra 

Neamţ 1–1, Marosvásárhelyi 
FCM – Kolozsvári CFR 0–2, 
Kolozsvári U – Bukaresti Rapid 
2–0, FC Vaslui – Petrolul Ploieşti 
0–0, Astra Ploieşti – Nagyszebeni 
Akarat 0–1. A Bukaresti Steaua – 
CS Mioveni és a Medgyesi Gaz 
Metan – Bukaresti Dinamo talál-
kozók tegnap lapzárta után értek 
véget. 

A mai program: Pandurii Târgu 
Jiu – Brassói FC (18.30, Digi Sport 
1), Galaci Oţelul – Concordia 
Chiajna (20.30, Digi Sport 1). 
NB1, 3. forduló: Győri ETO – 
Haladás 1–0, Honvéd – Vasas 4–0, 
Pécs – ZTE 2–1, Siófok – Újpest 
2–0, Kaposvár – Videoton 2–0, 
Diósgyőr – Kecskemét 1–2, Deb-
recen – Ferencváros 1–0. 

A Paks – Pápa találkozó tegnap 
lapzárta után ért véget.

KÉPZŐ (Formator)
2011. augusztus második felében képző tanfolyam indul

a Csíksomlyói Multifunkcionális Központban.
Szervező: Hargita Megye Tanácsa Multifunkcionális Központja.
Időpont: a jelentkezők számától függően.
Időtartam: 90 óra.
Tandíj: 600 lej / résztvevő.
Oktatás helyszíne: Hargita Megyei Multifunkcionális Központ  – Szék út 

152-es szám, Csíksomlyó.
Az oktatás nyelve magyar.
A résztvevők a képzés sikeres elvégzése után a Munkaügyi és Tanügyi Mi-

nisztérium által akkreditált, a Hargita Megyei Multifunkcionális Központ ál-
tal kiállított érettségi bizonylattal (Certificat de absolvire) gazdagodnak. 

A képzés indításának pontos dátuma a jelentkezők számának függvényé-
ben dől el, erről a későbbiekben értesítjük az érdeklődőket.

Amennyiben felkeltettük érdeklődését, részvételi szándékát jelezze 
a szilveszterszabolcs@hargitamegye.ro e-mail címen

vagy a 0735–207095-ös telefonszámon 2011. augusztus 8-ig (hétfő).

PR és kommunikációs asszisztens
(Asistent Relaţii Publice şi Comunicare) 

2011. augusztus második felében PR és kommunikációs asszisztens képzés 
indul a Csíksomlyói Multifunkcionális Központban.

Szervező: Hargita Megye Tanácsa Multifunkcionális Központja.
Időpont: a jelentkezők számától függően.
Időtartam: 220 óra.
Tandíj: 800 lej / résztvevő.
Oktatás helyszíne: Hargita Megyei Multifunkcionális Központ  – Szék út 

152-es szám, Csíksomlyó.
Az oktatás nyelve magyar.
A résztvevők a képzés sikeres elvégzése után a Munkaügyi és Tanügyi Mi-

nisztérium által akkreditált, a Hargita Megyei Multifunkcionális Központ  által 
kiállított érettségi bizonylattal (Certificat de absolvire) gazdagodnak. A képzés 
indításának pontos dátuma a jelentkezők számának függvényében dől el, erről a 
későbbiekben értesítjük az érdeklődőket.

Amennyiben felkeltettük erdeklődését, részvételi szándékát jelezze
a szilveszterszabolcs@hargitamegye.ro e-mail címen

vagy a 0735–207095-ös telefonszámon 2011. augusztus 8-ig (hétfő).

Sport
Egy csoportban

a magyarok és a románok
A magyar labdarúgó-válogatott 
az Eb-kvalifikációban is rivális 
hollandokkal, valamint a törö-
kökkel, a románokkal, az észtek-
kel és az andorraiakkal szerepel 
azonos csoportban a 2014-es 
brazíliai világbajnokság selejte-
zőjében.

Egervári Sándor együttese már-
cius 25-én, a Puskás Ferenc 
Stadionban 4–0-ra kikapott a 

világbajnoki ezüstérmes Oranjétól, 
majd négy nappal később, Amsz-
terdamban – egy fantasztikus mér-
kőzésen ugyan, de – ismét vereséget 
szenvedett, akkor 5–3-ra. Magyar-
ország legutóbb 1986-ban, Mexikó-
ban volt világbajnoki résztvevő. A 
Victor Piţurcă által dirigált román 
válogatott 1998 óta nem jutott ki 
világbajnokságra, ezúttal bizakodva 
tekintenek a selejtező elé, habár a 
szövetségi kapitány célja a 2016-os 
Európa-bajnokságra való kijutás.

A szombaton, Rio de Janeiró-
ban tartott sorsoláson az 53 eu-
rópai együttest nyolc hat- és egy 
ötcsapatos selejtezőcsoportra osz-
tották. A csoportok győztesei egye-
nes ágon kijutnak a vb-re, a fenn-
maradó négy helyért pedig a nyolc 
legjobb második rájátszásban küzd 
majd meg. A selejtezők hivatalosan 
2012. szeptember 7-én rajtolnak.

Edzői nyilatkozatok
Bert van Marwijk (Hollandia): 

„A csoportunkba három nagy fut-
ballnemzet is bekerült, Románia, 
Magyarország és Törökország. Azt 
hiszem, közülük jelenleg a törökök 
a legmagasabban jegyzettek, ők 
lesznek a legnehezebb ellenfelek. A 
közelmúltban játszottunk velük egy 
barátságos meccset, s ugyan 1–0-ra 
nyertünk, de nagyon kemény mér-
kőzés volt” – fogalmazott a nem-
zetközi szövetség honlapjának nyi-
latkozva a szakember.

Guus Hiddink (Törökország): 
„Bízom magunkban. A csapatunk a 
megújulás fázisában van, s egy év 
múlva már tapasztaltabb lesz, mint 
most. Akkor már képesek leszünk 
arra, hogy a hollandokkal meghar-
coljunk az első helyért.”

Egervári Sándor (Magyaror-
szág): „Azt nem mondhatjuk, hogy 
álomcsoport a miénk, de úgy érzem, 
kerülhettünk volna rosszabba is. 
A sorsolás már adott, ezt el kell fo-

gadnunk, és ez alapján kell tervezni 
a jövőt. A csoportból Hollandia a 
legesélyesebb az első hely megszer-
zésére, a második helyért viszont 
nagy verseny lesz a török, a román 
és a magyar válogatott között. Az 
utóbbi évek eredményei alapján úgy 
vélem, van esélyünk a második hely 
megszerzésére. Az ellenfelek közül a 
hollandokat ismerjük a legjobban, 
a többieket pedig a későbbiekben 
igyekszünk minél jobban feltérké-
pezni. Először az Európa-bajnoki 
selejtezőket szeretnénk sikerrel zár-
ni, de a barátságos mérkőzéseket 
már a vb-selejtezőkre való felkészü-
lés jegyében kötjük le. Beszéltünk 
Lothar Matthausszal, ő jelezte, hogy 
együttese, Bulgária szívesen játszana 
ellenünk, ami számunkra is kedvező 
lenne, hiszen a román és a török vá-
logatott elleni felkészülést is jól szol-
gálná ez a találkozó.”

Victor Piţurcă (Románia): 
„Egy nagyon nehéz csoportba 
kerültünk, amelyben a világbaj-
noki ezüstérmes hollandokkal is 
fogunk játszani. Ők régi ismerő-
seink a múltból, legutóbb pedig a 
2008-as Eb-n játszottunk velük. 
Továbbá olyan ellenfelekkel fo-
gunk játszani, akik egyre inkább 
zárkóznak fel a világ élvonalába, 

úgy hogy nagyon komolyan kell 
őket vegyük. Bízok abban, hogy 
van esélyünk a második hely meg-
szerzésére és ezzel a pótselejtező 
kivívására.”

A csoportbeosztások
A csoport: Horvátország, Szer-

bia, Belgium, Skócia, Macedónia, 
Wales.

B csoport: Olaszország, Dánia, 
Csehország, Bulgária, Örményor-
szág, Málta.

C csoport: Németország, Svéd-
ország, Írország, Ausztria, Feröer-
szigetek, Kazahsztán.

D csoport: Hollandia, Török-
ország, Magyarország, Románia, 
Észtország, Andorra.

E csoport: Norvégia, Szlovénia, 
Svájc, Albánia, Ciprus, Izland.

F csoport: Portugália, Oroszor-
szág, Izrael, Észak-Írország, Azer-
bajdzsán, Luxemburg.

G csoport: Görögország, Szlo-
vákia, Bosznia-Hercegovina, Litvá-
nia, Lettország, Liechtenstein.

H csoport: Anglia, Monte-
negró, Ukrajna, Lengyelország, 
Moldova, San Marino.

I csoport: Spanyolország, Fran-
ciaország, Fehéroroszország, Grú-
zia, Finnország.

Feszült mérkőzések várhatók Budapesten és Bukarestben, már most készülnek a szurkolók


