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Norvég ellenfelet kapott az SZKC Menetelő éllovasok
Tegnap délben Bécsben kisorsol-
ták az EHF-kupa harmadik körének 
párosításait. A Székelyudvarhelyi 
KC norvég ellenfelet kapott a 
Haslum HK személyében. Az első 
mér kőzést hazai környezetben 
játssza az udvarhelyi csapat, egy 
hét múlva pedig a visszavágót.

Miután szombaton a Szé
kely udvarhelyi KC fér
fikézilabdacsapat törté

nelmének legnagyobb nemzetközi 
sikerét érte el azzal, hogy az EHF
kupa második körében kiütötte az 
osztrák bajnok AON Fivers együt
tesét, tegnap megtudhatta a har
madik körben esedékes ellenfelét. 
Azt már lehetett tudni korábban, 
hogy a Vlad Caba által irányított 
gár dát a második kalapból sorsol
ják, és ezáltal magasabban jegyzett 
ellenfelet kaphat. Tegnap pedig az is 
kiderült, hogy a norvég Haslum HK 
lesz az SZKC ellenfele.

A Haslum HK tavaly megnyerte 
a norvég pontvadászatot. Jelenleg is 
jól áll a bajnokságban, hiszen négy 
mérkőzéséből csupán egyszer szen
vedett vereséget: a negyedikek a ta
bellán, de olyan gárdák előzik meg, 
akik több meccsel rendelkeznek, 
mint ők. Kizárólag hazai játékosok 
alkotják a csapatot. Ami az európai 
kupaszereplést illeti, idén a Bajnokok 
Ligája selejtezőjében vett részt, ahol 
előbb az izlandi FH Hafnarfjardart 
36–29re verte. A mindent eldöntő 
meccsen egy góllal, 29–28ra ka
pott ki a macedón HC Metalurgtól. 

Ezt megelőzően a 2009/2010es 
szezonban egy kört ment az EHF
kupában, ahol a HC Dukla Prága 
ütötte ki. Három szereplése van a 
KEKben a legfényesebb eredmé
nye a 2006/2007es idényből van, 
ekkor a nyolcaddöntőig jutott. Az 
EHFkupa első találkozóját novem
ber 27/28án a székelyudvarhelyi 
sportcsarnokban, egy hétre rá pedig 
a visszavágót rendezik.

Benedek Árpád Csaba, az SZKC 
ügyvezetője verhető ellenfélnek tart
ja a norvég bajnokot: „Mindenféle
képpen egy verhető ellenfelet kap
tunk, habár ebben a körben már nin
csenek gyenge vetélytársak. Ki kell 
hangsúlyoznom, hogy több az esé
lyünk a norvég bajnok ellen, mintha 
egy Löwent, egy Magdeburgot, egy 

Göppingent, egy Dunkerquet vagy 
épp egy Valladolidot kaptunk volna. 
Sőt könnyebb ellenfelet kaptunk, 
mint a magyarok. Az elkövetkezen
dő időszakban megpróbálunk minél 
több videót szerezni a mérkőzése
ikről. Kettőt hamar meg is tudunk 
szerezni, mivel a norvégok Bajno
kok Ligájaselejtezőt játszottak, és 
azokat az EHFtévén megtekinthet
jük. Szerencsére náluk – ellenben a 
román bajnoksággal – folytatódik 
a bajnoki küzdelem, így további vi
deókat tudunk beszerezni a játékuk 
elemzésére.”

Magyarországot két csapat kép
viseli az EHFkupa ezen körében. A 
Balatonfüred a francia Dunkerque
vel, míg a Tatabánya a címvédő né
met Göppingennel került szembe.

hírfolyam

> Kosárlabda. Hétközi fordulóval folyta
tódik a román férfikosárlabdabajnokság. A 
csíki csapat ma 18 órától a listavezető Medgyes 
otthonában lép pályára. A Giurgiu – Ploieşti 
találkozót meghatározatlan időre, míg a Ma
rosvásárhely – Kolozsvár összecsapást novem
ber 2ra halasztották. Íme a műsor: Otopeni 
– Temesvár (18), Piteşti – Nagyszeben (18), 
Iaşi – Craiova (18), Medgyes – Csíkszereda 
(18), Rovinari – Dinamo (19), Nagyvárad – 
Bukaresti CSM (20, Digi Sport).

> Szerbia. Két novemberi felkészülési 
mérkőzésen Radovan Csurcsics lesz a szerb 
labdarúgóválogatott szövetségi kapitánya. 
Elődje, Vladimir Petrovics a múlt héten 
mondott le azok után, hogy a csapat nem 
jutott ki a jövő évi Európabajnokságra, il
letve a pótselejtezőt jelentő második helyet 
sem sikerült elcsípnie csoportjában. A szerb 
szövetség novemberben dönt arról, ki lesz az 
új kapitány. A helyi média szerint Milovan 
Rajevac a legesélyesebb a posztra – a tréner 
a 2010es délafrikai vbn a negyeddöntőig 
vezette a ghánai együttest.

> Dopping. A 208 ellenőrzött játékos 
közül 109 pozitív doppingtesztet pro
dukált a 17 éven aluliak júliusi, mexikói 
labdarúgóvilágbajnokságán – jelentet
te be a FIFA. A szervezet vezető orvosa, 
Jiri Dvorak szerint a helyi, klenbuterollal 
fertőzött hús lehetett a tömeges esetszám 
okozója. A 24 részt vevő válogatott közül 
mindössze öt akadt, amelyben nem volt 
pozitív teszt. A tiltott szerek között sze
replő klenbuterol alapvetően izomtömeg
növelő, s a világ több pontján a húskészít
mények ezzel szennyezettek.

> Tour de France. Christian Pudhomme 
versenyigazgató szerint a jövő évi francia 
országúti kerékpáros körverseny, a Tour de 
France izgalmas küzdelmet hoz majd. A jövő 
évi versenyen összesen 3479 kmt teljesít a 
mezőny a három hét alatt, ebből közel 100 km 
lesz egyéni időfutam, s összesen 25 hegyet is 
meg kell majd mászniuk a kerekeseknek. Egy 
teljesen „új” hegyet is megismerhetnek a ver
senyzők jövőre, a hetedik szakaszon ugyanis 
a nagyon meredek Plance de Belles Fillest 
kell megmászniuk, melyet még soha egyetlen 
Tour során sem érintettek.

hirdetés

rosszabbul is járhatott volna az sZKC (sötétben) Fotó: dragoş asaFtei

Nem borult a papírforma a 
román labdarúgó I. Liga 
élmezőnyében a 10. for

duló után. Az éllovasok meggyőző 
magabiztossággal hozták a mecs
cseiket. Egyedül a Vaslui – Steaua 
és a Galac – Astra mérkőzés hozott 
döntetlent. Ez legfőképp bajnoki 
babérokra pályázó Vasluinak és a 
fővárosi gárdának volt rossz hír, hi
szen így megnőtt a különbség köz
tük és a dobogósok között. Kieső 
helyen továbbra is a három újonc 
– Chiajna, Mioveni és Szeben –, 
illetve a kizárások okán az első li
gában maradó Sportul tanyázik.

A következő fordulóban több 
rangadót is rendeznek. A Steaua a 
Rapidot, az Astra a Vasluit, míg 
a Pandurii a Kolozsvári Ut fogja 
fogadni.

A Liga I. 10. fordulójának 
eredményei: Bukaresti Rapid – CS 
Mioveni 4–0, Galaci Oţelul – Astra 
Ploieşti 1–1, Sportul Studenţesc – 
Marosvásárhelyi FCM 1–1, Petrolul 
Ploieşti – Nagyszebeni Akarat 4–1, 
Concordia Chiajna – Kolozsvári 
CFR 0–4, Kolozsvári U – Brassói 
FC 1–0, FC Vaslui – Bukaresti 
Steaua 0–0, Pandurii Târgu Jiu – 
Medgyesi Gaz Metan 1–0, Ceahlăul 
Piatra Neamţ – Dinamo 0–5.

  1. dinamo 10 8 1 1 25–5 25
  2. rapid 10 6 3 1 15–5 21
  3. Kv-i U 10 6 3 1 16–8 21
  4. CFr 10 6 2 2 22–7 20
  5. Pandurii 10 5 3 2 17–11 18
  6. Vaslui 10 5 2 3 16–9 17
  7. Astra 10 4 4 2 12–10 16
  8. steaua 10 4 3 3 13–10 15
  9. Galac 10 3 3 4 8–11 12
10. Medgyes 10 4 0 6 15–20 12
11. Petrolul 10 3 2 5 12–14 11
12. Brassó 10 3 2 5 9–11 11
13. Ceahlăul 10 2 4 4 7–14 10
14. Vásárhely 10 1 5 4 11–15 8
15. sportul 10 1 5 4 10–18 8
16. szeben 10 1 4 5 6–15 7
17. Mioveni 10 2 1 7 7–25 7
18. Chiajna 10 1 3 6 4–17 6

Bajnokok Ligája
Ma további nyolc mérkőzéssel 

folytatódik a labdarúgó Bajno
kok Ligája. A műsor: E csoport: 
Bayer Leverkusen – Valencia 
(21.45), Chelsea – Genk (21.45); 
F csoport: Olympique Mar
seille – Arsenal (21.45, TVR1), 
Olimpiakosz Pireusz – Borussia 
Dortmund (21.45); G csoport: 
Sahtar Donyeck – Zenit (21.45, 
Dolce Sport 2), FC Porto – 
APOEL Nicosia (21.45); H cso-
port: AC Milan – BATE Boriszov 
(21.45), FC Barcelona – Viktoria 
Plzen (21.45, Dolce Sport).

A Hargita Megyei Közegészségügyi Igazgatóság

felhívja az érdekeltek figyelmét, hogy 2011. november 10-én és 11-én,
az OAMGMAMR Hargita megyei fiókja közreműködésével, 

FŐASSZISZTENSI VIZSGÁT SZERVEZ a következő szakokon:
l november 10én az általános egészségügyi asszisztensek számára;
l november 11én pedig a szülésznőgyógyászati/bábaasszony, mediko

szociális, fogászati higiénikus, fogászati, balneofizikoterápia, gyógyszerészeti, hi
giéniaközegészségügyi, laboratóriumi asszisztens, nutricionistadietétikus asszisz
tensek számára.

Az iratkozókat október 17. és 28. között az igazgatóság székhelyén (Csíkszereda, 
Mikó utca 1. szám), a földszinti 6os számú irodában, naponta 8–15 óra között várjuk.

A jelentkezési dossziénak (sínes típusú dosszié) a következő iratokat kell tar
talmaznia:

a. típuskérvény (a beiratkozásnál kapják a jelöltek és helyben töltik ki);
b. a személyazonossági igazolvány másolata;
c. a szakirányú végzettséget igazoló diploma és annak másolata;
d. másolat az „Atestat de echivalare” című dokumentumról, szükség esetén,
e. a munkaadó által kibocsátott, 5 év (az iratkozás dátumát figyelembe véve) 

régiséget igazoló dokumentum;
f. a névváltozást igazoló dokumentum;
g. a beiratkozási díj kifizetését igazoló számla.
A megszabott részvételi díj 120 lej, amelyet a következő kontszámra kérünk 

befizetni: CONT IBAN nr. RO85TREZ7005003XXX000092, CUI 4266456, 
DTMB (Direcţia de Trezorerie a Municipiului Bucureşti), beneficiar: Ministerul 
Sănătăţii, adresa: str. Cristian Popişteanu, nr. 1–3, sector 1, Bucureşti, cod 010024.

A vizsgával kapcsolatos tudnivalók, tételek és ajánlott tananyag az Egészségügyi 
Minisztérium honlapján, www.ms.ro, valamint az OAMGMAMR honlapján www.
oamr.ro található.

További információért a 0266–310423-as telefonszámon érdeklődhetnek
naponta 8–15 óra között.

Szlovéniában cselgáncsoz
tak. A szlovéniai Ljutomerben 
rendeztek hétvégén nemzetközi 
cselgáncs ifjúsági tornát, amelyen 
öt ország – Szlovénia, Szerbia, 
Horvátország, Ausztria és Ma
gyarország – képviselői mellett a 
Csíkszenttamási és a Ditrói ISK is 
részt vett az eseményen. A hatfős 
Hargita megyei delegációból öten 
éremmel tértek haza. Dánél Sza
bolcs (Csíkszenttamás) és Székely 
Attila (Ditró) edzők ezúton is kö
szönik a szülők támogatását. Ered-
mények: U11: Balogh Ádám (1. 
hely, 27 kg, Szenttamás), Sándor 
Alfonz (2. hely, 30 kg, Ditró); U13: 
Bács Dóra (1. hely, 36 kg, Szentta
más), Márton Benedek (3. hely, 38 
kg, Szenttamás); U15: Bajkó Zol
tán (3. hely, 38 kg, Ditró).


