
Országos U15-ös cselgáncs csa-
pat és egyéni földharcverseny-
döntőre kerül sor szombaton és 
vasárnap a csíkszeredai sport-
csarnokban. Ma viszont az 
egész világon először szervezik 
meg a cselgáncs világnapot.

Első alkalommal szervezik 
meg ma a világon a cselgáncs 
világnapot. A világnap mot-

tója a „Tisztelet”. A Hargita Me-
gyei Cselgáncsszövetség elnökétől, 
Silló Istvántól megtudtuk, hogy 
ezen esemény alkalmából nem ké-
szülnek nagyszabású ünnepségre. 
„A hétvégi U15-ös országos csa-
patdöntő előtt a megyei cselgáncs-
szövetség érdemoklevéllel fogja ki-
tüntetni az idősebb nemzedékhez 
tartozó volt cselgáncsozókat, illet-
ve a mostani edzőket” – mondta 
lapunknak Silló.

A hétvégén két versenyre is sor 
kerül a csíkszeredai sportcsarnok-
ban. Holnap az U15-ös korosztály 
számára megrendezik az országos 

csapatdöntőt, majd vasárnap az 
egyéni földharcversenyre kerül 
sor. A Román Cselgáncsszövetség 
szabályzata értelmében viszont a 
csapatversenyen a részt vevő gár-
dák nem egy-egy klubot fognak 

képviselni, hanem egy régiót. Így 
a csíki vagy a megyei sportolók a 
központi régió – Hargita, Maros, 
Kovászna, Brassó, Szeben, Hunyad 
megyék – gárdájában fognak tata-
mira lépni.

Sport

A hétvégi szentegyházi válogató után ezúttal érmekért harcolnak a dzsúdósok Fotó: tamás attila

hirdetések Cselgáncs világnappal 
összekötött országos döntő
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Román-kupa
A Medgyesi Gaz Metan, 

Galaci Oţelul és a Pandurii Târgu 
Jiu után szerda este a Bukaresti 
Dinamo is továbbjutott a labda-
rúgó Román-kupa negyeddöntő-
jébe. Eredmények: Medgyesi Gaz 
Metan – Astra Ploieşti II. 1–0, 
Galaci Oţelul – Marosvásárhelyi 
FCM 2–1, Pandurii Târgu Jiu 
– Brassói FC 0–0 (büntetőkkel 
3–2), Bukaresti Dinamo – Gaz 
Metan Severin 5–0, FC Vaslui 
– Galaci Dunărea 4–1, Astra 
Ploieşti – Petrolul Ploieşti 0–1. 
A Bukaresti Rapid – CS Otopeni 
és a Temesvári Poli – Bukaresti 
Steaua találkozók tegnap este lap-
zárta után értek véget.

Lehet nevezni
a női bajnokságba
A Hargita Megyei Kézilabda-

szövetség a férfibajnokság mellett 
elindítja a női pontvadászatot is 
a megyei kiírásban. Ezennel várja 
csapatok jelentkezését, a benevezési 
űrlap az szkc.ro oldalról letölthető. 
A nagy népszerűségnek örvendő 
férfibajnokság mellett a szervezők 
remélik, hogy a női is hasonló sike-
reket hoz majd. A benevezett csapa-
tok létszámától függően alakítják 
ki a versenykiírást. Benevezni az 
office@szkc.ro e-mail címen lehet. 
A nevezési határidő november 3. 
Ezen a napon tartják a megbeszélő 
ülést is Székelyudvarhelyen, a Vá-
sártér utca 12. szám alatt 17 órától.

Spanyol
labdarúgó-bajnokság
A spanyol labdarúgó-bajnokság 

10. (hétközi) fordulójának eredmé-
nyei: Granada – Barcelona 0–1, 
Sevilla – Santander 2–2, Zaragoza 
– Valencia 0–1, Getafe – Osasuna 

2–2, Levante – Sociedad 3–2, 
Vallecano – Malaga 2–0, Mal-
lorca – Gijon 1–2, Real Madrid 
– Villarreal 3–0. Az Espanyol – 
Betis és a Bilbao – Atletico Madrid 
mérkőzések tegnap este lapzárta 
után értek véget. Az élmezőny: 1. 
Levante 23 pont, 2. Real 22, 3. Bar-
celona 21.

Olasz
labdarúgó-bajnokság
Az olasz labdarúgó-bajnokság 9. 

(hétközi) fordulójának eredményei: 
Juventus – Fiorentina 2–1, Atalanta 
– Inter 1–1, Cesena – Cagliari 1–1, 
Chievo – Bologna 0–1, Genoa – 
Roma 2–1, Lazio – Catania 1–1, 
AC Milan – Parma 4–1, Napoli 
– Udinese 2–0, Novara – Siena 
1–1. A Palermo – Lecce találkozó 
tegnap este lapzárta után ért véget. 
Az élmezőny: 1. Juventus 16 pont, 
2. Udinese 15, 3. Lazio 15.

Közvetítési jogok
a világbajnokságra
A múlt héten 1,85 milliárd dol-

lárt keresett a FIFA, amely a napok-
ban több országban is értékesítette 
a 2018-as és a 2022-es labdarúgó-
világbajnokság televíziós közvetítési 
jogát. Az egyesült államokbeli enge-
délyt megvásárló Fox és Telemundo 
1,2 milliárd dollárt fizetett a mér-
kőzések sugárzásáért. A FIFA ezen 
felül eladta a sugárzási jogot Auszt-
ráliában, Kanadában és a karibi tér-
ségben, s ezen felül felhatalmazta a 
svájci Infront Sports&Media társa-
ságot az ázsiai jogdíjak árusításával. 
A 2010-es vb közvetítésének jogait 
összesen 2,4 milliárd dollárért adta el 
a FIFA, amely márciusban a Közel-
Keleten és Dél-Amerika egyes orszá-
gaiban 1,7 milliárdos emelkedést ért 
el a 2018-as és 2022-es tornára.

A csíkszentmártoni AKLOS KÖZBIRTOKOSSÁG 
nyílt árverésen értékesít 

széltörésből származó 745 m3 fenyőfát 
2011. november 3-án, csütörtökön.

Az árverést a közbirtokosság székhelyén tartjuk délután 14 órától. 
Érdeklődni lehet munkaidőben a közbirtokosság székhelyén  

vagy a 0266–332029-es,  
illetve a 0744–597114-es telefonszámokon.

A ROTAPRINT Kft. 
értesíti az érintetteket, hogy a Szentegyháza, Köztársaság utcai tel-
kének rendezési terv bemutatott változatára környezetvédelmi véle-
ményezést kérelmezett.

Az érintettek az említett terv környezeti hatásaival kapcsolatos 
észrevételeiket írásban, az észrevételező adatainak feltüntetésével 
naponta 9–15 óra között a Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügy-
nökségnél adhatják le (Csíkszereda, Márton Áron utca 43. szám) 
2011. november 4-ig.

A SZÉKELYSZENTLÉLEKI KÖZBIRTOKOSSÁG
Székelyszentlélek 131. szám alatti székhellyel értesíti az érdekelteket, hogy Szé-
kelyszentlélek szám nélkül található 9558 m2-re vonatkozó zonális rendezési ter-
vet (PUZ) – Jézus Krisztus-szobor építése céljából a Hargita Megyei Környezet-
védelmi Ügynökség a környezetre jelentős hatást nem gyakorló stratégiai tervek 
közé sorolta, melyek esetében nem szükséges környezeti véleményezés (aviz de 
mediu) kibocsátása a  Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynökség által kiadott 
8598/2011.10.27. számú döntés értelmében.

A döntés alapjául szolgáló ügycsomó megtekinthető a Hargita Megyei Környe-
zetvédelmi Ügynökség székhelyén, Csíkszereda, Márton Áron utca 43. szám alatt, 
munkanapokon 8.30–16.30 között, valamint az apmhr.anpm.ro/reglementari/
avizuldemediu internetes oldalon.

Az érintettek észrevételeiket a döntéssel kapcsolatosan a hirdetés megjelenésé-
től számított 10 napon belül nyújthatják be a Hargita Megyei Környezetvédelmi 
Ügynökséghez (telefon: 0266–312454, fax: 0266–371313).

A Hargita megye, Csíkszentkirály, Állomás u. 600 sz. székhelyű  
HARGITA GYÖNGYE Rt. Kereskedelmi Társaság ügyvezető tanácsa  

összehívja a társaság részvényeseit a rendkívüli közgyűlésre,  
melyre 2011.11.29-én kerül sor 9 órai kezdettel, a társaság székhelyén.

A részvényesek rendkívüli közgyűlésének napirendje:
n a részvényesek elvi beleegyezése a Csíkszereda, Hargita u. 77. sz. székhe-

lyű HILAGO CONSULTING Kft. összeolvasztásával kapcsolatban, melynek 
adóigazgatási azonosító száma 16261193 és cégjegyzékszáma J19/268/2004; 
n egyebek.
Abban az esetben, ha az első közgyűlés alkalmával nincs meg a szükséges 

létszám, a második közgyűlésre 2011.11.30-án kerül sor 9 órai kezdettel, a tár-
saság székhelyén.

A WABERER’S ROMANIA Rt.
értesíti az érintetteket, hogy a Csíkszereda, Hargita utca 101. szám alatt talál-
ható NEMZETKÖZI TEHERFUVAROZÁS működtetéséhez a környezet-
védelmi  engedélyezési eljárást elindította.

A tevékenység előrelátható környezeti hatásaival kapcsolatos információk 
megtekinthetők hétköznap 8–15 óra között a Hargita Megyei Környezetvé-
delmi Ügynökség székhelyén, Csíkszereda, Márton Áron utca 43. szám alatt.

Az érintettek észrevételeiket a hirdetés megjelenésétől számított 15 napon 
belül, írásban nyújthatják be a Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynökség-
hez, az észrevételező személyi adatainak feltüntetésével.

Tel.: 0266–312454, 0266–371313. Fax: 0266–310041. 

A Tusnádi Közbirtokosság 
2011. november 3-án  

árverést szervez  
2128 m3 fa eladására 

a közbirtokosság székhelyén  
11 órai kezdettel. 

Bővebb felvilágosítás 
a 0266–334110-es és a 0723–
155546-os telefonszámokon, 

vagy a közbirtokosság  
székhelyén kapható.

A CSÍKCSICSÓI  
KÖZBIRTOKOSSÁG 

nyílt árverésen  
értékesít  

fővágásból származó  
lábon álló fenyőfát.

Az árverésre 2011. október 
31-én 10 órakor kerül sor a 
közbirtokosság székhelyén.

AKCIÓ!

Nagy árcsökkentés a REVIS-nél.
Őszi promóciós termékeink:

 perzsaszőnyegek 4 m szélességben, igény szerint méretre vágva 49,5 lej/m2;
 gyapjúperzsák és műszálas modern szőnyegek 30-50%-kal olcsóbban;
 padlószőnyegek már 10 lej/m2-től;
 futószőnyegek 10-23 lej/m2;
 linóleum 2 m szélességben 10 lej/m2, 4 m szélességben 14 lej/m2;
 ágyterítők már 35 lejtől;
 kilós függöny 19 lej/kg;
 tüllfüggöny 16 lejtől;
 díszabroszok, damasztabroszok, díszpárnák, 30-50% kedvezménnyel.

Szeretettel várjuk kedves vásárlóinkat!
Üzleteink:
Csíkszentdomokos, Gyergyói út 1943/A. sz.
Telefon: 0266–336226.

Csíkszereda, Petőfi u. 3. sz.
Telefon: 0266–311751.

Udvarhely
a megyei bajnok

Hat csapat részvételével teg-
nap Székelyudvarhelyen 
került megrendezésre a 

lab  darúgó Gheorghe Ola-ku pa 
megyei döntője. A 2002-es korosz-
tálynak szervezett tornát a házi-
gazda FC Székelyudvarhely nyerte 
meg, és indulhat a regionális dön-
tőre. A hat részt vevő csapatot a 
szervezők két hármas csoportba 
sorsolták, amelyek első helyezettjei 
játszották a döntőt. Amint az vár-
ható volt, az FC Székelyudvarhely 
és a Csíkszeredai VSK játszotta 
a finálét, miután mindkét gárda 
megnyerte a csoportját. A döntőt 
a házigazdák hozták, miután fölé-
nyesen verték a csíki alakulatot.

Eredmények. A csoport: FC 
Szé kelyudvarhely I. – Székely ke-
resz túri Egyesülés 14–1, Udvar-
hely – Szentegyházi Vasas 3–0, 
Keresztúr – Vasas 3–0. B cso port: 
Csíkszeredai VSK – FC Szé-
kelyudvarhely II. 5–0, Udvarhely 
II. – Balánbánya 3–2, Csíkszere-
da – Balánbánya 5–1. Döntő: FC 
Székelyudvarhely – Csíkszeredai 
VSK 6–0.

A győztes udvarhelyi csapat: 
kapus: Albert Hunor; mezőnyjáté-
kosok: Hegyi Attila, Fancsali Bence, 
Kerestély József, ifj. Botorok János, 
Gergely Balázs, Jakab Balázs, Bá-
lint Bence és Lázár Kristóf. Edző: 
Dusinszki Zoltán.

A regionális döntőre a sorso-
lást november 17-én rendezik Bu-
karestben, míg a tornát november 
25–27. között rendezik. Dusinszki 
Zoltán, az FC Székelyudvarhely 
edzője lapunknak elmondta, hogy 
a rendezési jogot mindenképp 
megpályázzák, és reméli, hogy majd 
Székelyudvarhely adhat otthont az 
eseménynek. 


