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> Rali. Sébastien Loeb két évre meg-
hosszabbította szerződését a Citroën Total 
WRT-vel, így 2013 végéig biztosan Citroënt 
vezet majd a világbajnok. A francia pilóta és a 
gyártó között immár tizenhárom éve létezik 
kapcsolat, Loeb 2004 sorozatban hét egyéni 
világbajnoki címet szerzett a Citroënnel. „A 
világbajnokság az elkövetkező években egyre 
keményebb lesz, hiszen az új motorszabály 
érvénybelépését követően egyre több gyártó 
szánja el magát és épít WRC-t (World Rally 

Car). Idén a Mini csatlakozott a pontverseny-
hez, jövőre várható a proton, két év múlva pe-
dig a Wolksvagen érkezésével szorosabb lesz 
majd a sorozat” – nyilatkozta Loeb.

> U20-as vb. A brazil és a portugál U20-
as válogatott jutott be a fináléba a Kolumbi-
ában zajló korosztályos labdarúgó-világbaj-
nokságon. A dél-amerikaiak két, hajrában 
szerzett Henrique-gólnak köszönhetően 
2–0-ra győzték le Mexikót, míg az ibériaiak 
hasonló különbséggel nyertek Franciaország 
ellen. A finálét szombaton rendezik Bogotá-

ban. Eredmények, elődöntő: Franciaország – 
Portugália 0–2, Brazília – Mexikó 2–0.

> Spanyol Szuperkupa. A bajnok Bar-
celona egy roppant izgalmas mérkőzésen 
megverte a kupagyőztes Real Madridot, és 
ezzel elhódította a spanyol  Szuperkupát. Az 
Arsenaltól érkezett Cesc Fabregas is bemu-
tatkozott a gránátvörös-kékeknél. Eredmény, 
Spanyol Szuperkupa, visszavágó: Barcelona – 
Real Madrid 3–2 /Iniesta (15.), Messi (44., 
88.), ill. Ramos (20.), Benzema (81.)/. Ösz-
szesítésben: 5–4.

> Bajnokok Ligája. Öt mérkőzést bonyo-
lítottak le szerda este a labdarúgó Bajnokok 
Ligája rájátszásában. Minden találkozón hazai 
győzelem született, a Zágráb három-, a Bayern 
München két-, a Maccabi Haifa, a Wisla Krakkó 
és a Villarrealt legyőző Odense egygólos előny-
ből várhatja a visszavágót. Eredmények: Bajno-
kok ága: Maccabi Haifa (izraeli) – Genk (belga) 
2–1, Dinamo Zágráb (horvát) – Malmö (svéd) 
4–1, Wisla Krakkó (lengyel) – APOEL (cipru-
si) 1–0; Nem bajnokok ága: Odense BK (dán) 
– Villarreal (spanyol) 1–0, Bayern München 
(német) – FC Zürich (svájci) 2–0.
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GALAMBFALVA ÖNKORMÁNYZATA
értesíti az érintett nyilvánosságot, hogy a 2010-es árvíz sújtotta községi utak  
feljavítása Galambfalván című tervét benyújtotta a Hargita Megyei Kör-
nyezetvédelmi Ügynökséghez, a környezetvédelmi beleegyezés elnyerése 
céljából.

A javasolt terv környezeti hatásaival kapcsolatos információk beszerezhe-
tők a Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynökség székhelyén, Csíkszereda, 
Márton Áron utca 43. szám alatt, munkanapokon 8.30–16.30 között, vala-
mint a cég székhelyén.

Az érintettek észrevételeiket a környezetvédelmi szabályozás teljes időtar-
tama alatt nyújthatják be, a Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynökséghez 
(tel.: 0266–371313, fax: 0266–310041)

HARGITA MEGYE TANÁCSA

értesíti az érintett nyilvánosságot, hogy benyújtotta a Hargita Megyei Környezet-
védelmi Ügynökséghez a 2. emelet átépítése, valamint emelet ráépítése a Megyei 
Sürgősségi Kórház C épületére, Csíkszereda, Dr. Dénes László utca 2. számú te-
lephelyére vonatkozó tervét a környezetvédelmi beleegyezés elnyerése céljából.

A javasolt terv környezeti hatásaival kapcsolatos információk beszerez-
hetők a Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynökség székhelyén, Csíksze-
reda, Márton Áron utca 43. szám alatt, munkanapokon 8.30–16.30 között, 
valamint Hargita Megye Tanácsának székhelyén, Csíkszereda, Szabadság tér 
5. szám alatt munkanapokon 8–16 óra között.

Az érintettek észrevételeiket a környezetvédelmi szabályozás teljes időtar-
tama alatt nyújthatják be, a Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynökséghez 
(tel.: 0266–371313, fax: 0266–310041)

A BIOROMOIL AUTOMATIC STATION KFT.

értesíti az érintett nyilvánosságot, hogy az Üzemanyagtöltő állomás építése 
című tervére Csíkszereda, Nagyrét utca 15. szám alatt a Hargita Megyei Kör-
nyezetvédelmi Ügynökség eseti elbírálás alapján 2011. augusztus 16-án dön-
téstervezetet hozott (nem szükséges a környezeti hatástanulmány elkészítése).

A döntés tervezete és az azt megalapozó érvek megtekinthetők a Hargita 
Megyei Környezetvédelmi Ügynökség székhelyén, Csíkszereda, Márton Áron 
utca 43. szám alatt, munkanapokon 8.30–16.30 óra között, szerdán 8.30–
18.30 óra között, valamint a http://apmhr.anpm.ro címen.

Az érintettek észrevételeiket a döntés tervezetét illetően a hirdetés megje-
lenésétől számított 5 nap alatt nyújthatják be a Hargita Megyei Környezetvé-
delmi Ügynökséghez (fax: 0266–310040).

A SZÉKELYSZENTLÉLEKI KÖZBIRTOKOSSÁG
értesíti az érdekelteket, hogy a Jézus-kilátó Farkaslaka községben, Székely-
szentlélek településen zonális rendezési terv (PUZ) bemutatott változatára 
környezeti véleményezést kérelmezett.

Az érdekeltek az említett terv környezeti hatásaival kapcsolatos észrevéte-
leiket írásban, az észrevételező adatainak feltüntetésével naponta 8.30 és 16.30 
óra között a Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynökségnél tehetik meg 
(Csíkszereda, Márton Áron utca 43. szám) 2011. szeptember 8-ig.

ŐRZÖTT UDVARON
BÉRBEADÓ:

– fedett, zárt
– szabadtéri

RAKTÁROZÁSI FELÜLET.
(Rakodógép van.)

Telefon:  
0744–184385.

Tegnap reggel elindult a Székely
udvarhelyi KC a Hamburgban sorra 
kerülő Schindler-kupára. Az együt
tes fennállása óta a legrangosabb 
felkészülési nemzetközi tornára 
nem megvásárolta a részvételt, 
hanem meghívták őket.

A veszprémi edzőtábort követő-
en, ahol világhírű együttesek 
ellen játszott barátságos mecs-

cseket a Székelyudvarhelyi KC, ezen a 
hét végén Németországban tesztelheti 
magát. Az ezüstérmes eredményük-
nek hatalmas elismerése, hogy a szer-
vezők – a Schindler-kupára először 
hívnak romániai gárdát.

Az SZKC edzője, Vlad Caba a 
magyarországi felkészülést kiértékel-
ve elmondta, összességében elégedett 
a látottakkal, kivételt képez a Pick 
Szeged elleni második félidő. „Mesz-
sze jobb ellenlábasok ellen léphet-
tünk pályára, mint a román bajnok-
ságban szerepelnek. Láthattuk, hol 
tartanak a nagyok. Nagyrészt elke-
rültek a sérülések bennünket. Sajnos, 
még mindig kínlódunk a kilencesnél, 
hiszen egy játékos hiányzik. Ezt a sze-
repkört Irakli töltheti be, de ő nem 
állt a rendelkezésemre, mint ahogy 
most sem fog vízumprobléma miatt. 
Az újonnan érkezetteknek még idő 
kell. Johannson védekezésben sokat 

segíthet, Adomnicăi sokkal többre 
képes, Floreának is át kell éreznie a mi 
játékunkat. De a bajnokság kezdetéig 
rendben lesz minden.”

A tréner 15 fős kerettel utazott el 
a Schindler-kupára, Rusia kisebb sé-
rüléssel bajlódik. „Ha nem is az élvo-
nalhoz tartozó európai együttesekkel 
játszunk, biztos vagyok benne, hogy 
minden egyes találkozón magas lesz 
a színvonal. Éreznünk kell, mit játsza-
nak most más bajnokságokban, csak 
nyerhetünk ezeken az összecsapáso-
kon” – fejtette ki Caba.

Az SZKC tegnap reggel autó-
busszal utazott Marosvásárhelyre, 

ahonnan majd repülővel tette meg 
a további utat.

Kézilabdaedzés
A Csíkszeredai VSK lány kézi-

labda-csapatának edzői 1997–2001 
között született lányok jelentkezését 
várja. Érdeklődni a 0740–136850-es 
telefonszámon lehet. Lapunk infor-
máció szerint a VSK a múlt idénnyel 
ellentétben a 2011–2012-es szezon-
ban már nem két hanem három csa-
pattal fog indulni az országos utánpót-
lás bajnokságban. Ezek szerint a VSK 
U18-as, U16-os és U14-es csapatokat 
fog indítani.

A Veszprém és a Szeged után újabb rangos meccsek előtt az SZKC

Készülnek a játékvezetők

Magyarországon már megtar-
tották éves nyári táborukat 
és a felkészítőt a jégko-

rong-játékvezetők, a hazaiak számára 
a Csíki Sör-kupa alkalmából kerül 
sor a képzésre. A Magyar és a Román 
Jégkorong-szövetség megállapodása 
értelmében külön játékvezetői keretet 
alakítanak ki, akik majd az interliga 
mérkőzésein fognak közreműködni. 
Az elmúlt héten Székesfehérváron tar-
totta a Magyar Jégkorong Játékvezetői 
Testület a nyári tábort és a képzést a 
magyar hokibírók számára, amelyen 
75-en vettek részt. Az előzetes tervek-
kel ellentétben nem sikerült egységes 
interligatábort tartani, mert a románi-
ai játékvezetők technikai problémák 
miatt nem tudtak elutazni Magyar-
országra, egy részük ugyanis a Brassó-
kupán vezetett meccseket. Ezért a ma-

gyar bírói testület három képviselője a 
jövő hétvégén Csíkszeredában sorra 
kerülő Csíki Sör-kupa ideje alatt ha-
sonló előadásokat tart, majd a teszte-
ket is elvégeztetik azokkal a romániai 
bírókkal, akik a nemzetközi bajnok-
ságban vezetni kívánnak.

Palkovics és Mihály
is marad
A Sapa Fehérvár AV19 máso-

dik sorának két szélsője – Palkovics 
Krisztián és Mihály Árpád – szerdán 
megállapodott a szakosztályvezetés-
sel – olvasható az albavolanhockey.hu 
oldalon. A KHL-es kalandtól eleső 
Mihály Árpád egyhetes gondolkodás 
után a Székesfehérváron maradás mel-
lett döntött, a következő világbajnok-
ságon már a magyar válogatott rendel-
kezésére álló csatár egy évre írt alá.

Hétvégi 
sportműsor

Labdarúgás
Liga I., 4. forduló: ma:Vásárhely – 

Mioveni (21.45, Digi Sport); holnap: 
Galac – Brassó (19, Digi Sport), Spor-
tul – Dinamo (18, Digi Sport), Kolozs-
vári U – Petrolul (21.30, Digi Sport); 
vasárnap: Rapid – Chiajna (19.30, 
Dolce Sport), Vaslui – Ceahlăul 
Piatra Neamţ (20, Digi Sport), Astra 
– Steaua (22, Digi Sport); hétfő: 
Medgyesi Gaz Metan – Nagyszeben 
(18.45, Digi Sport), Pandurii – Ko-
lozsvári CFR (20.30, Antena 1).

NB1, 6. forduló: ma: ZTE – Va-
sas (19); holnap: Pápa – Debrecen 
(16), Videoton – Pécs (18.30), Paks 
– Győr (19), Kecskemét – Honvéd 
(20), Siófok – Kaposvár (20); vasár-
nap: Újpest – Diósgyőr (17), FTC – 
Haladás (19).


