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> Olasz foci. Mind a 20 Serie A-s fut-
ballcsapat kapitánya aláírta azt a nyílt leve-
let, amelyben kiálltak a sztrájkfenyegetés 
mellett. Ennek értelmében, ha az augusztus 
utolsó hétvégéjére tervezett nyitó forduló-
ig nem sikerül megállapodni az új kollektív 
szerződésről, a játékosok szakszervezete 
(AIC) sztrájkba lép, így pedig el kell halasz-
tani az 1. fordulót. „A Serie A-ban szereplő 
játékosok szeretnék felhívni a közvélemény 
figyelmét a kollektív szerződés körüli nyug-

talanító helyzetre. A labdarúgók szakszerve-
zete és a liga által tavaly decemberben meg-
kötött megállapodást, amelyet a szövetség is 
elismert, durván felrúgták a klubok, ez pedig 
veszélyezteti a jogainkat. Ha nem születik 
meg az új megállapodás, nem tudjuk elkez-
deni a szezont” – áll a nyílt levélben, ame-
lyet többek között Javier Zanetti, Francesco 
Totti és Alessandro Del Piero is aláírt. Mint 
ismeretes, az előző idényben a sztrájk elkerü-
lése érdekében újra tárgyalóasztalhoz ültek a 
felek, hogy megállapodásra jussanak a kol-
lektív szerződés megújítása érdekében, ám a 

jelek szerint továbbra sem jutottak dűlőre a 
szövetség és a szakszervezet képviselői.

> Vízilabda. Válaszul Martin Györgynek, 
a hazai vízilabda-szövetség (MVLSZ) elnö-
kének tiltakozására a FINA, a vizes sportokat 
összefogó nemzetközi szövetség gyors válaszá-
ban elnézést kért, s megígérte, napokon belül 
küldi az új okleveleket a magyar férfivízilabda-
válogatott tagjainak. A „postaügy” előzménye 
az volt, hogy hibás oklevelet kapott a sanghaji 
vizes világbajnokságon negyedik helyen végző 
magyar csapat, amelynek tagjait hondurasinak 

tüntették fel a névre szóló dokumentumokon. 
Az MVLSZ elnöke emiatt csütörtökön e-ma-
ilben tiltakozott a FINA vezetőinél, felhábo-
rodásának adva hangot, s erre érkezett a bocsá-
natkérő reakció. „A FINA nevében elnézést 
kért a választ küldő tisztségviselő, s a hibát a 
helyi szervező bizottság nyakába varrta” – írta 
a válogatott hivatalos honlapja, a www.vlv.hu 
a fejleményről beszámolva. A tévedés hátteré-
ben valószínűleg az állt, hogy könnyen össze-
keverhető Magyarország (HUN) és Honduras 
(HON) országnevének angol olimpiai kódja, 
rövidítése.
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Vlad Pora a Csíkszeredai KK-nál
Újabb kosaras érkezik a Csíksze-
redai KK férfi első ligás együtte-
séhez Vlad Pora személyében, 
aki a Marosvásárhelyi KK együt-
tesét hagyja ott a csíkszeredai 
gárda kedvéért. A KK-tól viszont 
távozik Bíró Ferenc.

Hármas posztra igazolt új 
játékost a Csíkszeredai 
KK férfi első ligás kosár-

labdacsapata – tájékoztatta lapun-
kat Lászlófy Botond, a KK trénere. 
Vlad Pora személyében a Maros-
vásárhelyi KK együttesétől érkezik 
az új játékos. Lászlófy elmondása 
szerint azért volt szükséges az új 
igazolásra, mert Bíró Ferenc annak 
ellenére, hogy szóban megegyeztek 
a folytatásról, úgy döntött, hogy in-
kább Temesvárra igazol, a második 
ligás Timbához. „Kényszermegol-
dás volt Pora leigazolása. Sajnos Bíró 
Ferenc annak ellenére, hogy szóban 
megegyeztünk a folytatásról, nem 
tartotta be ígéretét, és Temesvárra 
igazolt. Végül így döntöttünk Pora 
leigazolása mellett, akinek egyéves 
szerződést ajánlottunk, és azt el is 
fogadta” – nyilatkozta Lászlófy.

Vlad Pora 1984. augusztus 29-
én született, pályafutását a Maros-
vásárhelyi Herlitz Mobex együt-
tesénél kezdte, majd a Temesvári 
Petrom ELBA és a Medgyesi Gaz 
Metan után újra Marosvásárhelyen 
kötött ki a helyi KK-nál.

Lapunk információ szerint Bog-
dan Cormos, aki két évig volt a 
Csíkszeredai KK játékosa a követ-

kező idényt, akárcsak Bíró Ferenc, 
a Temesvári Timba együttesénél 
kezdi meg.

Lejátszotta első két barátságos 
mérkőzését a Székelyudvarhelyi KC 
férfikézilabda-csapata a veszprémi 
edzőtáborban. Az első összecsa-
páson a Vlad Caba által irányított 
gárda könnyedén verte a magyar 
másodosztályú Ceglédet, majd egy 
gólos vereséget szenvedett a dán 
Sondersjyske gárdájától.

Nem jelentett gondot az 
SZKC-nak a Cegléd legyő-
zése, ám a dán Sondersjyske 

ellen sok hibát vétettek, és vereséget 
szenvedtek. A veszprémi edzőtábor 
pénteki találkozóján az SZKC játé-
kán érződött még a fizikai edzések 
sorozata, de azért simán nyertek az 
NB2-ben szereplő Cegléddel szem-
ben. Vlad Caba a keret összes tag-
jának játéklehetőséget biztosított a 
veszprémi találkozó során. Sajnos, 
az első félidő elején sérülést szenve-
dett Tálas Huba. Egy ütközésnél a 
combizma sérült, pár nap pihenőre 
kényszerül.

A második mérkőzés már nem 
volt ilyen sima, hiszen a csapat egygó-
los vereséget szenvedett. A Nagyatá-
don rendezett meccsen kevés jó egyé-
ni teljesítményt nyújtottak az SZKC 
játékosai a dán Sonderjyske ellen.

Az első félidőben még vezettek, 
de ekkor is akadozott játékuk. A pihe-
nőt követően aztán nem lehetett ráis-
merni az együttesre. Csupán Bârză, 
Johannson és Florea hozta azt, amit el 
lehet várni. A többiek, közülük Rusia, 

Kuzmanoszki, Mihalcea és Varó mesz-
sze elmaradtak a megszokottól. A má-
sodik félidőben csupán öt akciógólt 
szereztek, emellett 10-12 technikai 
hibájuk volt.

Felkészülési meccsek: Székelyud-
varhelyi KC – Cegléd 32–26 /az 
SZKC gólszerzői: Florea 6, Mihalcea 
5, Johannson, Kuzmanoszki, Orbán L. 
4-4, Adomnicăi 3, Câmpan 2, Rusia, 
Ferenczi, Szász, Komporály 1-1/; 
Sonderjyske (dan) – Székelyudvarhelyi 
KC 25–24 /az SZKC gólszer-
zői: Florea 7, Johannson, Ferenczi, 
Kuzmanoski 3-3, Komporály, Mi-
halcea, Rusia 2-2, Adomnicăi, Orbán 
1-1/.

Az SZKC további programja: 
augusztus 10.: MKB Veszprém – 
SZKC (18 órától), augusztus 12.: 
Pick Szeged – SZKC (18).

Az Oltchim nyerte
a Szuperkupát
Az Oltchim Râmnicu Vâlcea 

nyerte a román női Szuperkupát, 
amely küzdelmeire hétvégén került 
sor Kolozsváron. Az első alkalom-
mal megszervezett Szuperkupára 
a múlt idény első négy helyezettje 
volt hivatalos. A címvédő Oltchim 
az elődöntőben a Bukaresti CSM 
együttesét verte, míg a rendező Ko-
lozsvári U–Jolidon a másik ágon 
meglepetésre kikapott az Zilahi HC-
tól. A döntőben az Oltchim hétgólos 
győzelmet aratott a Gheorghe Tadici 
által felkészített zilahi csapat ellen. 

Egy győzelem
és egy vereség Veszprémben

Vlad Pora a csíkszeredai KK legfrissebb igazolása

Sportbázist avattak Siménfalván. Tribünnel ellátott labda-
rúgópályát, sportbázist avattak Siménfalván. A beruházásra a megyei 
önkormányzat 168 ezer lejt fordított. Az egyházi áldás és szalagvágás 
után a jelenlévők a fúvószenekar kíséretében átvonultak az unitárius 
templomba, amelynek 200. évfordulóját ünnepelték istentisztelettel.


