
Sport hargitanépe2011. október 5., szerda  | 12. oldal 

Közel száz udvarhelyi szurkoló 
készül Bécsbe

Nőtt a Dinamo előnye

Simán nyert az elmúlt hét 
végén az osztrák bajnokság-
ban a Fivers. Az EHF-kupa 

– 2. kör – Székelyudvarhelyi KC 
ellenfele öt forduló után vezeti 
hazája bajnokságát. A bécsi klub-
bal az SZKC szombat este játszik 
idegenben. Az ötödik játéknapon 
a HIT Tirollal csapott össze ide-
genben a Fivers, nagyon könnye-
dén hét góllal nyertek (27–34). 
A bajnokság élén állnak, egyszer 
szenvedtek vereséget ez idáig. Az 
osztrák bajnokcsapat legered-
ményesebb játékosa Christoph 
Edelmüller 33 góllal, ezzel a liga 
negyedik legjobbja a góllövőlis-
tán. Őt követi Romas Kirveliavius 
31 találattal.

Az SZKC Fan Club is és a Szé-
kely Medvék is kirándulást szer-
veznek a meccsre, előreláthatóan 
mintegy száz udvarhelyi szurkoló 
lesz a Sporthalle Margareten nevű 
csarnokban.

A sportlétesítmény Bécs ötö-
dik kerületében van, 1200-es fé-
rőhelyes. Azon személyek, akik 
az egyéni utazást választják vagy 
épp az osztrák fővárosban tartóz-
kodnak, a Hollgasse 3. szám alatt 
találják meg a csarnokot. A meccs 
kezdési időpontja helyi idő sze-
rint 19 óra 30 perc.

Megvannak a bírók
Az Európai Kézilabda-szövet-

ség (EHF) játékvezetői testülete 
kijelölte a sípmestereket, valamint 
a megfigyelőket az EHF-kupa 

második fordulójára. Ez alapján a 
Székelyudvarhelyi KC és az oszt-
rák Fivers közötti párharcot szlo-
vén és ukrán játékvezetők dirigál-
ják. Az első mérkőzésen, október 
8-án, amikor a Székelyudvarhelyi 
KC a vendégcsapat, a szlovén 
Bojan Lah – David Sok páros fúj-
ja a sípot, az EHF-delegátus pedig 
a görög Panagiotis Antonopoulos 
lesz. Az egy héttel későbbi visz-
szavágóra, az udvarhelyi meccsen 
már a hazai közönség számára is-
mert sípmesterek vezetik a talál-
kozót. Az ukrán Anatolij Novikov 
– Ruszlan Perepilitsz kettős volt 
már Székelyudvarhelyen, amikor 
a Challenge-kupa csoportkörét 
rendezte az SZKC. Ezen a ta-

lálkozón izraeli megfigyelő lesz, 
Alex Klein személyében.

Johannson 
az észt válogatottban
A Székelyudvarhelyi KC-hoz 

megérkezett az észt szakszövetség 
behívója, melyben a csapat beál-
lóját, Martin Johannsont egy hé-
tig a nemzeti együttesbe invitál-
ják. A játékosnak október 31-én 
kell jelentkeznie a válogatottnál, 
november 6-án érkezik vissza. 
Ezen időszak alatt az észtek nem 
játszanak hivatalos mérkőzést, 
hanem edzőtáborba vonulnak, a 
2013-as vb-selejtezőre készülnek. 
Csoportellenfeleik itt a finnek és 
a hollandok lesznek.

Négy pont előnyre tett szert a 
Dinamo a román labdarú-
gó-bajnokságban, miután 

az addigi második helyezett Kolozs-
vári CFR csupán egy döntetlent ért 
el a Petrolul ellen hazai pályán. A má-
sodik helyre ezúttal is kolozsvári csa-
pat lépett,és pedig az U. Az élmezőny 
viszont továbbra is sűrű, akárcsak a 
táblázat alja. Az erőviszonyokat fi-
gyelembe véve egyelőre úgy tűnik, 
hogy a Mioveni, a Chiajna és a Spor-
tul kilóg az első ligából. A Szeben jól 
indult, de megtorpant, így egyelőre 
ők is kieső helyen tanyáznak. Az 
utolsó négy helyezett előtt elhelyez-
kedő gárdák jóval jobb játékerőt kép-
viselnek, még ha egyelőre ezt nem is 
tudták bizonyítani. Jó példa erre a 
Marosvásárhely, akikre igen nehéz 
időszak vár. Valószínűsíthető, hogy a 
román fociközeg legújabb botrányát 
követően a vásárhelyi csapatot nem 
nagyon fogják kedvelni a játékveze-
tők az elkövetkezendő időszakban. 
Ezt már a legutóbbi bajnoki mecs-
csen is bizonyították a sípmesterek, 
akik légből kapott pirossal állítottak 
ki egy vásárhelyi játékost a Pandurii 
ellen. De bírói hibák sokaságával 
volt tele a hétvégi forduló. Elég ha 
a CFR – Petrolul, Szeben – Rapid 
vagy épp a Steaua – Galac meccsekre 
gondolunk.

Most két hét szünet következik a  
bajnokságban az Európa-bajnoki vá-
logatott selejtezőmérkőzések miatt.

Liga 1., a 9. fordulójának ered-
ményei: Astra Ploieşti – Sportul 
Studenţesc 2–2, Marosvásárhelyi 
FCM – Pandurii Târgu Jiu 3–3, 
Medgyesi Gaz Metan – Kolozs-
vári U 2–5, Bukaresti Dinamo – 
Concordia Chiajna 2–0, Nagysze-
beni Akarat – Bukaresti Rapid 0–1, 
Kolozsvári CFR – Petrolul Ploieşti 
1–1, Bukaresti Steaua – Galaci 
Oţelul 2–1, Brassói FC – Ceahlăul 
Piatra Neamţ 1–1, CS Mioveni – 
FC Vaslui 0–5.

  1. Dinamo 9 7 1 1 20–5 22
  2. Kv-i U 9 5 3 1 15–8 18
  3. Rapid 9 5 3 1 11–5 18
  4. CFR 9 5 2 2 18–7 17
  5. Vaslui 9 5 1 3 16–9 16
  6. Pandurii 9 4 3 2 16–11 15
  7. Astra 9 4 3 2 11–9 15
  8. Steaua 9 4 2 3 13–10 14
  9. Medgyes 9 4 0 5 15–19 12
10. Brassó 9 3 2 4 9–10 11
11. Galac 9 3 2 4 7–10 11
12. Ceahlăul 9 2 4 3 7–9 10
13. Petrolul 9 2 2 5 8–13 8
14. Vásárhely 9 1 4 4 10–14 7
15. Szeben 9 1 4 4 5–11 7
16. Sportul 9 1 4 4 9–17 7
17. Mioveni 9 2 1 6 7–21 7
18. Chiajna 9 1 3 5 4–13 6

A ROMGAZ Rt. MEDGYESI ALEGYSÉGE, 
melynek székhelye Medgyes, Unirii utca 4. szám, Szeben megye, 

értesíti az érintett nyilvánosságot, hogy benyújtotta a Hargita Megyei Környe-
zetvédelmi Ügynökséghez, Székelykeresztúron, Sóskút sz. n. megvalósítandó 
210 Cristur földgázgyűjtő árammal való ellátása (18 bis Cristur földgázgyűj-
tő áthelyezése) című tervét a környezetvédelmi beleegyezés elnyerése céljából.

A javasolt terv környezeti hatásaival kapcsolatos információk beszerez-
hetők a Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynökség székhelyén, Csík-
szereda, Márton Áron utca 43. szám alatt, munkanapokon 8.30–16.30 óra 
között, valamint a ROMGAZ Rt. MEDGYESI ALEGYSÉGE székhelyén.

Az érintettek észrevételeiket a környezetvédelmi szabályozás teljes időtarta-
ma alatt nyújthatják be a Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynökséghez.

Telefon: 0266–371313, fax: 0266–310041.

CSÍKSZEREDA MEGYEI JOGÚ VÁROS
– Vár tér 1. szám –

versenytárgyalást szervez
2011. október 24-én, 11 órakor

a zöldségpiac csarnokában kialakított asztalok bérbeadására cégeknek 
és engedéllyel rendelkező kereskedőknek.

Indulási ár: 8 lej/asztal/m2/nap (zöldség-gyümölcs, virág árusí-
tására) és 14 lej/asztal/m2/nap (tojásárusítás esetén).

A tenderfüzet ára 15 lej.
Bővebb információt a 0266–315938-as telefonszámon vagy 

a Piacgondnokság székhelyén igényelhetnek. 
Ugyanitt megvásárolható a tenderfüzet is.

A CSÍKSZEREDAI MIDA Kft. 
értesíti az érintetteket, hogy a Csíkszereda, Brassói út 67. szám alatt ta-
lálható autószalon és autószerviz működtetéséhez a környezetvédelmi 
engedélyezési eljárást elindította.

A tevékenység előrelátható környezeti hatásaival kapcsolatos informá-
ciók megtekinthetők hétköznap 8–15 óra között a Hargita Megyei Kör-
nyezetvédelmi Ügynökség székhelyén: Csíkszereda, Márton Áron u. 43. 
szám, telefon: 0266–312454, 0266–371313, fax: 0266–310041.

Észrevételeket a hirdetés meg jelenésétől számított 15 napon belül, 
írásban lehet közölni naponta a Környezetvédelmi Ügynökséggel, 

az észrevételező személyi adatainak feltüntetésével.

Építőipari cég 
Csíkszereda és környékén, 
tapasztalattal rendelkező, 

önállóan dolgozni tudó: 
víz-gáz szerelőt, lakatost, 

illetve hegesztőt 
ALKALMAZ 

teljes munkaidőben.

Jelentkezni a következő elérhető-
ségeken lehet: telefon 0264–436368, 

e-mail: jobcluj2011@yahoo.com, 
mobil: 0745–585795.

Magyarországra 
elektronikai 

céghez 
szakképzetlen 

női, férfi dolgozókat 
keresünk 

mobiltelefon-összeszerelésre. 
Szállás, utazás ingyenes.

Telefon: 0755–067689.

ALKALMAZUNK
ERDŐKITERMELÉSRE 

HOZZÁÉRTŐ 
LÁNCFŰRÉSZ-

KEZELŐT
 (druzsbást), 

2 SZEMÉLYT.
Telefon: 0723–365052, 

0723–827563.

A CSÍKVACSÁRCSI 
KÖZBIRTOKOSSÁG 

vezetősége
2011. október 9-én 11 órától 
tartja őszi közgyűlését a helyi 
kultúrotthonban, ahová szere-
tettel várja tagságát. 

Amennyiben a közgyűlés 
nem lesz döntőképes, 
2011. október 16-án 

megismétlik.

HARGITA MEGYE TANÁCSA
értesíti az érintett nyilvánosságot, hogy a Bekötőút és parkírozó építése az 
orvosi szolgálati lakásokhoz című tervére Csíkszereda, Dénes László utca 
sz. n. telephelyre a Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynökség eseti el-
bírálás alapján 2011. október 4-én döntéstervezetet hozott (nem szükséges 
a környezeti hatástanulmány elkészítése).

A döntés tervezete és az azt megalapozó érvek megtekinthetők a Hargi-
ta 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 
meg jelenésétől számított 5 nap alatt nyújthatják be a Hargita Megyei 

Környezetvédelmi Ügynökséghez ( fax: 0266–310040).

hiRDetéSeK

Christoph edelmüller az osztrákok legjobbja

Telt ház  
a magyar–finnen

Már csak 1300 jegy vár 
gazdára a jövő kedden 
sorra kerülő Magyaror-

szág – Finnország labdarúgó Euró-
pa-bajnoki selejtezőre. A Magyar 
Labdarúgó Szövetség (MLSZ) 
honlapja arról számolt be, hogy eb-
ben benne van az az 522 belépő is, 
amely hétfőn vált elérhetővé azzal, 
hogy a vendégek jelezték: mindösz-
sze 400-500 finn drukker érkezik a 
Puskás Ferenc Stadionba. Egervári 
Sándor együttese jelenleg a har-
madik helyen áll a csoportban, a 
finnek elleni hazai találkozó lesz 
az utolsó mérkőzése. A meccsnek 
csak akkor lesz tétje, ha a svédek 
négy nappal korábban nem győ-
zik le a finneket. Ez utóbbi össze-
csapást a helyszínen tekinti meg 
a kapitány. Ugyanakkor ahhoz, 
hogy a második, pótselejtezőt, 
illetve akár egyenes ági továbbju-
tást érő helyen végezzen a magyar 
csapat, a finnek legyőzése mel-
lett az is kell, hogy a hollandok 
jövő kedden pontot szerezzenek 
Svédországban. A magyar–finnel 
ellentétben a román–fehérorosz 
mérkőzésre, amely a bukaresti 
Naţional Arenában lesz megren-
dezve pénteken, mindössze 500 
jegyet értékesítettek.


