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Négy érem, két olimpiai kvóta Hargita megyei sportolókat 

támogatott a MOL

Postabank nemzetközi sakkfesztivál 
Csíkszeredában

hírfolyam

> AS Roma. A Roma hétfő éjszaka hivata-
losan is bejelentette, hogy megszerezte a holland 
Maarten Stekelenburgot az Ajaxtól. A 28 eszten-
dős, 40-szeres válogatott kapus négy évre írt alá 
az olasz főváros „farkasaihoz”. A Roma 6 millió 
eurót fizetett a játékosért, s az Ajax további egy-
milliót kap, ha a Roma eladja a kapust, s félmil-
liót minden alkalommal, amikor a Giallorossi 
a Bajnokok Ligájába jut. Stekelenburg évi 2.7 
millió eurót keres majd – prémiumok nélkül. 
Az Ajax a kapus pótlására kijelölt játékosok közé 

sorolta Babos Gábort is, előfordulhat, hogy a 
magyart szerződtetik a holland helyére.

> Hearts. A skót labdarúgó-élvonalban 
szereplő Hearts menesztette menedzserét, Jim 
Jefferiest, és asszisztensét, Billy Brownt – adta 
hírül a klub hivatalos honlapja. 2010-es kine-
vezése óta Jefferies 61 mérkőzésen ült a Hearts 
kispadján, ebből 25-ször vezette győzelemre 
csapatát. Sajtóértesülések szerint a pályaedző, 
Gary Locke válthatja Jefferiest átmenetileg a 
kispadon. A Hearts holnap fogadja a Paksot az 
Európa-liga harmadik selejtezőkörének vissza-

vágóján. Az első mérkőzésen Székesfehérváron 
1–1-es döntetlen született.

> Santos. Álvaro Luis Ribeiro a brazil 
Lance értesülései szerint hivatalosan is ki-
jelentette, nemet mondtak a Real Madrid 
Neymarért tett ajánlatára. „Nem áll szándé-
kunkban eladni Neymart. A hónap végéig kap-
tunk határidőt, hogy reagáljunk az ajánlatra, 
de már eldöntöttük, hogy válaszunk nemleges 
lesz. Két opciót kínáltak: Neymar vagy most, 
vagy később igazol át, de mi egyiket sem sze-
retnénk” – mondta a Santos elnöke. Ribeiro 

azt is elárulta, hogy Neymar és a Milan által 
megkörnyékezett Ganso is ott lesz a csapattal 
a klubvilágbajnokságon.

> Juventus. A Juventusnál folytatja pá-
lyafutását a montenegrói válogatott Mirko 
Vucinic. A torinói klub hivatalos honlapján 
hétfőn este arról számolt be, hogy 15 millió 
eurót fizetett az AS Romának a 27 éves táma-
dóért, aki négy évre szóló szerződést írt alá. 
Vucinic 2000 óta futballozik a Serie A-ban, hat 
évet töltött el a Leccében, mielőtt 2006-ban a 
fővárosba igazolt.
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Négy éremmel – három arannyal és 
egy ezüsttel –, valamint két olimpi-
ai kvótával sikeresen, a nemzetek 
rangsorában a legeredményesebb-
ként fejezte be az angliai öttusa-
Európa-bajnokságot a magyar vá-
logatott.

Az előzetes esélylatolgatáskor 
Pálvölgyi Miklós szövetségi 
kapitány inkább a férfiver-

senyzőktől várta, hogy – a világkupa-
döntőn aratott győzelme révén már 
kvótás Kasza Róbert után – további 
két londoni indulási lehetőséget ki-
harcolnak, a női csapat tagjait illetően 
pedig abban bízott, hogy egyiküknek 
sikerül ez. Ehhez képest utóbbiaknak 
jött össze kettő, miközben előbbiek 
ezúttal lemaradtak az értékes egyé-
ni helyezésekről, kiszorultak az első 
nyolcból, de emiatt a kapitány a viadal 
végén nem tűnt szomorúnak. 

A Londontól délkeletre fekvő 
Gillingham Medway Park nevű 
sportközpontjában a nagyszerű ver-
senyzéssel ezüstérmes Tóth Adrienn 
és a hetedikként végző Kovács Sarol-
ta került olyan helyzetbe, hogy ne-
vezhető lenne az olimpiára. A férfi-
ak versenyében két szám utáni hely-
zet alapján a 2009-ben világbajnok 
Marosi Ádám volt kvótaközelben 
– harmadik helyen állt –, de a lovag-
lása messze nem úgy alakult, ahogy 
eltervezte, ezzel elszállt az esélye. 
Eleve büntetéssel – pontlevonással 
lovagolt a pályára, mert az egyik bíró 
szerint a megengedettnél eggyel töb-
bet ugratott a bemelegítőben – ami 

a bevett gyakorlatot, a megszokott 
menetrendet tekintve szinte kizárt 
–, emiatt elvesztette a fejét, nem tu-
dott megfelelően koncentrálni, sok 
akadályt vert le.

Az Eb későbbi szakasza viszont 
várakozáson felül alakult: női egyéni-
ben Tóth második lett, Kováccsal és 
Gyenesei Leilával együtt pedig győ-

zött a hagyományos versenyben és a 
váltóban, s ugyancsak elsőként végzett 
a Marosi, Kasza Róbert, Demeter Ben-
ce férfi váltótrió. A válogatott számára 
a következő jelentős esemény, az év fő 
versenye, a moszkvai világbajnokság 
lesz szeptember első felében. Azon 
nemenként három olimpiai kvótát 
osztanak majd ki.

A csíkszeredai Caissa Sakk Klub 
rendezésében augusztus 12–18. 
között 14. alkalommal kerül sor 
Csíkszeredában a Postabank nem-
zetközi sakkfesztiválra. 

Megyénk legrangosabb 
sakkeseményének ezúttal 
is a Sapientia – Erdélyi 

Magyar Tudományegyetem tágas 
termei adnak otthont. A német, 
osztrák, magyar és romániai sak-
kozók mellett először szerepelnek 
francia és izraeli sakkozók is a csí-
ki versenyen. A torna érdekessége, 
hogy ismét asztalhoz ül a többszöri 

győztes, a 71 éves német Schmid 
Siegfried. A sorozatban háromszo-
ros győztes (2007–2009 között) 
marosvásárhelyi Barátosi Dániel 
már nemzetközi mesterként jelezte 
részvételi szándékát. Tanítványa, az 
iskolások világbajnokságát májusban 
megnyerő 7 éves Ognean Mihnea 
Ionuţ is a főcsoportban játszik. Az 
eddigi versenyvezetői teendőket 
végző nemzetközi versenybírót, 
a bukaresti Chirilă Radu Cătălin 
FIDE-mestert ezúttal játékosként 
fogjuk megismerni. A főcsoport az 
Élő-pontokért és sakkbeli minősí-
tésekért küzd, a gyerekek 8, 10 és 

12 éves korig külön korcsoportok-
ban játszanak. A marosvásárhelyi és 
székelyudvarhelyi sportiskola ifjai 
mellett várják a gyergyószentmiklósi 
FOMI SK és a csíkszeredai Caissa 
SK sakkozóinak jelentkezését is 
(beiratkozási határidő augusztus 
8.). Fontos az előzetes jelentkezés 
(caissa@topnet.ro, www.caissa.
nextra.ro, 0740–021866), hogy az 
adatok felkerülhessenek az osztrák 
sakkhonlapra (www.chess-results.
com). A megnyitóra augusztus 12-
én 15.30-kor kerül sor a Sapientia – 
EMTE 1-es aulájában, és16 órától 
indulnak a sakkórák.

Idén tíz tehetséges Hargita me-
gyei fiatal sportoló élvezheti a 
MOL Románia támogatását. 

Közülük hatan (Sára Erzsébet, Sára 
Tímea, Sára Péter, Sára Dalma, 
Bajkó Réka és Kacsó Bernadett) a 
gyergyószentmiklósi iskolás sport-
klub sífutóiként nyertek pénzügyi 
támogatást a Segíthetek? tehet-
ségtámogató program keretében. 
Szintén a program díjazottjai 
között szerepel Crăciun Richard 
csíkszeredai biatlonista, Horváth 
Csaba csíkszeredai és Finta Vik-
tória szentegyházi cselgáncsozó, 
és Kiss Tamara székelykeresztúri 
repülőmodellező. A 138 támoga-
tott pályázat listáját az elmúlt na-
pokban tette közzé a programot 
szervező Közösségért Alapítvány 
a www.pentrucomunitate.ro és a 
www.molromania.ro honlapokon.

A támogatások összértéke 
meghaladja a 310 000 lejt. Az 
idén hatodik alkalommal meghir-
detett program azoknak a tehet-
séges gyermekeknek és fiatalok-
nak szól, akik már országos vagy 
nemzetközi sport- vagy művészeti 
versenyeken bizonyították tehet-
ségüket, a fejlődéshez azonban 
támogatásra van szükségük. A 
program által eszközvásárláshoz 
vagy versenyekre, felkészítő tábo-
rokba való elutazáshoz nyerhet-
nek támogatást. A korábbi évek-
ben 8 és 18 év közötti tehetségek 
pályázatait fogadták a szervezők. 

Idén azonban azokat is meghív-
ták a pályázatra, akik az elmúlt 
két évben támogatottjai voltak a 
programnak, de időközben betöl-
tötték a 18 évet.

A tehetségtámogató prog-
ramra 324 pályázatot nyújtottak 
be Románia 36 megyéjéből. Eze-
ket két szakértői zsűri értékelte. 
A sportzsűri munkáját Violeta 
Beclea-Szekely olimpiai ezüstér-
mes atléta, a Román Olimpiai és 
Sportbizottság kommunikációs 
és marketingosztályának  vezető-
je irányította, a művészeti zsűrit 
Márkos Albert hegedűművész, 
a kolozsvári Transilvania Filhar-
mónia koncertmestere vezette. 
„Idén 30 százalékkal nőtt a fiatal 
tehetségeknek szánt támogatási 
keret. Úgy véljük azonban, hogy 
a nekik nyújtott támogatás tulaj-
donképpen befektetés a jövőbe” 
– nyilatkozta Daradics Kinga Ág-
nes, a MOL Románia ügyvezető 
igazgatója.

„Óriási élmény azt látni, hogy 
a tehetséges gyermekek évről évre 
vastagabb dossziéval pályáznak, 
a mellékelt diplomák pedig eg y-
re értékesebbek.

A fejlődésüket látván hatá-
roztuk el, hogy a legtehetsége-
sebbeket a felnőtté válásuk után 
is támogatjuk. Ezért nyitottunk 
a 19-20 évesek felé” – nyilatkoz-
ta Gazda Árpád, a Közösségért 
Alapítvány elnöke.

Az aranyat szerző Tóth–Gyenesei–Kovács trió

Veszprémbe utazott
az SZKC

Tegnap reggel elutazott a 
Székelyudvarhelyi KC a fel-
készülési időszak második 

edzőtáborába. Az együttes 16 fős 
kerettel ment Veszprémbe. Itt már 
előkerülnek a labdák is, de felvált-
va lesznek még erőnléti tréningek, 
edzőmeccsek. Az edző 16 fős ke-
rettel vág neki a felkészülési idő-
szak második részének. A gárdával 
nem tartott a grúz irányító, ugyanis 
Irakli Chikovani nem kapta meg a 
vízumot.

Vlad Caba tréner elmondta, el-
kezdik a technikai-taktikai elemek 

tanulását, de lesznek még fizikai 
foglalkozások is: „Ki akartuk hozni 
a csapatot a jól megszokott helyéről. 
Új város, más környezet, ez valószí-
nűleg jót fog tenni. Láthatjuk, hogy 
más, az elitbe tartozó együttesek 
miként dolgoznak, milyen felfo-
gással munkálkodnak. Nem utolsó 
szempont, hogy felmérhetjük, hol 
állunk, még akkor is, ha mindenki 
idény eleji formát mutat. Növeljük 
a nemzetközi meccseink számát, 
ez pedig fontos mind a bajnokság, 
mind pedig az európai szereplésün-
ket illetően.”


