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hirdetések

Sport

Csíkszeredában rendezték meg 
a hétvégén az U15-ös csapat 
és a földharc egyéni országos 
döntőt. Csapatban a sportolók 
ezúttal nem klubjaikat, hanem 
a központi régió csapatait erő-
sítették. Mind a fiúk, mind a 
lányok bronzérmet szereztek, 
földharcban pedig egy arany- 
és egy ezüstérmet szereztek a 
megyei sportolók.

Csapat U15-ös és egyéni 
földharc országos csel-
gáncsdöntőnek adott 

ott hont hétvégén a csíkszeredai 
sport csarnok. A Román Csel-
gáncsszövetség szabályzata értel-
mében viszont a csapatversenyen a 
részt vevő gárdák nem egy-egy klu-
bot képviseltek, hanem egy régiót. 
Így a csíki, vagy a megyei sporto-
lók a központi régió – Hargita, 
Maros, Kovászna, Brassó, Szeben, 
Hunyad megyék – gárdájában lép-
tek tatamira. A lány- és a fiúcsapat 
egyaránt bronzérmet szerzett. Az 
egyéni földharcversenyen a me-
gyei sportolók két érmet szerez-
tek. Finta Viktória (+52 kg, ISK-
Szentegyháza) megnyerte, míg 
Fülöp Árpád (46 kg, Sportklub) a 
második helyen végzett.

Csapat
Fiúk: 1. Északnyugati régió, 

2. Bukarest, 3. Központi régió. A 
központi régiót alkotó sportolók 
egy kivételével mind csíkszeredai-
ak. A csapat: 42 kg: Colcer Attila 
és Ágoston Balázs (Sportklub), 46 

kg: Ráduly Róbert és Fülöp Árpád 
(Sportklub), 50 kg: Orbán Sán-
dor, Gál Ferdinánd (Sportklub) és 
Szőcs Hunor (Sportiskola); 55 kg: 
Bodor Ede, Marti Szilárd, Szőcs Ál-
mos (Sportiskola) és Nagy Kálmán 
(Sportklub), 60 kg: Bíró Ádám 
(Sportiskola), Stoian Cătălin és 
Kocsis Hunor (Sportklub), 66 kg: 
Varga Tamás, Bíró Csongor (Sport-
klub), Ceapă Marian (Brassó), 
+66 kg: Imre Norbert, Bíró Ádám 
(Sportiskola), Márton Attila és 
Endes Zalán (Sportklub).

Lányok: 1. Déli régió, 2. 
Északnyugati régió, 3. Központi 
régió. A központi régió csapata: 
40 kg: Márton Katinka (ISK-
Szentegyháza), 44 kg: Simon Ma-
rianna (Sportklub), 48 kg: Már-
ton Andrea (ISK-Szentegyháza) 
és Hajnal Ionela (Sportklub), 
52 kg: Simon Renáta (ISK-

Szentegyháza), 57 kg: Farkas An-
tónia (ISK-Szentegyháza), 63 kg: 
Mészáros Emőke (ISK-Ditró), 
+63 kg: Finta Viktória (ISK-
Szentegyháza).

Egyéni, földharc
Fiúk: 2. hely: Fülöp Árpád (46 

kg, Sportklub); 5. hely: Ráduly 
Róbert (55 kg, Sportklub), Or-
bán Sándor (55 kg, Sportklub), 
Imre Norbert (+55 kg, ISK-
Csíkszereda).

Lányok: 1. hely: Finta Viktó-
ria (+52 kg, ISK-Szentegyháza); 
5. hely: Farkas Antónia (+52 kg, 
ISK-Szentegyháza).

Edzők: Dánél Sándor (Sport-
klub), Pantea Cornel (ISK-
Csíkszereda), Dániel Albert (ISK-
Csíkszereda, ISK-Szentegyháza), 
Székely Attila (ISK-Ditró), Dánél 
Szabolcs (ISK-Szenttamás).

szász Csaba
szasz.csaba@hargitanepe.ro

El sem lehet képzelni jobb 
körülményeket, mint ami-
lyenekben a női labdarúgó 

1. Ligában szereplő Szentegyházi 
Vasas részesült Nagygalambfalván 
vasárnap délután. Jár némi magya-
rázat arra, hogy a Vasas-lányok mi-
ért épp Galambfalván játszották le 
a Bukaresti Fair Play elleni otthoni 
mérkőzésüket, de a válasz egyszerű: 
a hazai női labdarúgás élvonalában 
játszó együttes itt talált tárt karok-
ra. A pompás galambfalvi sport-
bázis ugyan még nem készült el 
teljesen, de így is jóval átlagon felüli 
körülményeket nyújtott a mérkőzés 
lebonyolításához, az őszi időjárás a 
legszebbik oldalát mutatta, s a kö-
zel félezer férőhelyes lelátót is igen 
szép számban töltötték meg a több 
településről összesereglett szurko-
lók. Még a Székely Medvék is tisz-
teletüket tették, hogy maximálisan 
kiálljanak a megye egyetlen olyan 
labdarúgócsapata mellett, amely or-
szágos szempontból a legmagasabb 
szinten űzi a labdarúgást.

Ha valaki netalán még mindig 
kételkedik abban, hogy Székely-
földön van-e keresnivalója a női 
labdarúgásnak, ez a mérkőzés vég-
képp meggyőzhette arról, hogy 
igenis van. Pedig a bukarestiek 
kétszer is nyerésre álltak, Székely 
János együttese mégis talpra tu-

dott állni, s az eredményt is meg-
fordította. 

„Eddig is hangsúlyoztam, ez a 
csapat nemcsak Szentegyházáé, ha-
nem a megyéé, Hargitát képviseli a 
női labdarúgás élvonalában. Örü-
lök, hogy ez Galambfalván vissz-
hangra talált, itt tényleg otthon vol-
tunk. Egy hete az öltözők épülete 
üresen kongott, ma már meleg víz 
folyt a csapokból, valakik nagyon 
megdolgoztak, hogy mindez lehe-
tővé váljon. Nem győzök hálálkod-
ni nekik és a település vezetőjének” 
– dicsérte a vendéglátókat a Vasas 
klub egyik vezetője, László Béla. 
„Én annak örülök, hogy ennyien és 
ilyen sok helyről eljöttek Galamb-
falvára szurkolni. Nekünk is külön 

öröm, hogy otthont nyújthatunk 
egy olyan csapatnak, mint a Va-
sas” – fűzte hozzá Gyerkó Levente 
polgármester, aki még hozzátette, 
a sportbázis munkálatai ezen a hé-
ten fejeződnek be, szombaton, no-
vember 5-én 13 órakor ünnepélyes 
keretek között fel is avatják a létesít-
ményt. Szép volt lányok, köszönjük 
Galambfalva!

Női labdarúgó 1. Liga,
5. forduló
Szentegyházi Vasas – Buka-

resti Fair Play 3–2 (0–1)
Gólszerzők: Sándor Eme-

se (55., 73.), Kristály Franciska 
(65.), illetve Solonca Cătălina 
(33.), Gheorghiu Alexandra.

Négy érem az országos döntőben

A Vaslui megyei Bârlad, Republicii utca 237. szám 
(C1-es tömbház, B lépcsőház, S lakrész) alatti székhelyű

David Adrianna Egyéni Fizetésképtelenségi Iroda
a csíkrákosi Mont-Fort Kft. jogi felszámolói minőségében

nyílt kikiáltásos árverést szervez a következő ingatlan eladására: 
famegmunkáló műhely Csíkrákos 214. házszám alatt. 

Kikiáltási ár: 139 300 euró + áfa.
A felértékelt ingatlan a következőkből tevődik össze: kizárólagos 

tulajdonban lévő 15 526 m2-es összterület és az azon található hat épít-
mény, amelyek összfelülete 3589,70 m2. Az ingatlan bejegyeztetett a te-
lekkönyvbe.

Az árverésre december 2-án 12 órakor kerül sor, a jogi felszámoló szék-
helyén, Bârlad, Republicii utca 237, C1-es tömbház, B lépcsőház, S lakrész. 
Amennyiben nem kerülne sor az odaítélésre, az árverést ugyanazon felté-
telek között megismétlik december 16-án, 2012. január 6-án, 2012. január 
20-án, 2012. február 3-án és 2012. február 17-én.

Az árverésen való részvétel végett a jelentkezési ügycsomót az árverés 
időpontja előtt legalább 24 órával be kell nyújtani. Az ajánlattevők által 
teljesítendő részvételi feltételeket az a szabályzat tartalmazza, amely ma-
gába foglalja az árverés lebonyolításának utasításait, s amely a feladatfüzet 
mellékletét képezi.

Bővebb felvilágosítás a 0744–789713-as telefonon és e-mailen: av_
adrianadavid@yahoo.com. Ezen hirdetés értesítést jelent a hitelezők, az 
adós, valamint minden érdekelt magán- és jogi személy számára is.

A Vaslui megyei Bârlad, Republicii utca 237. szám
(C1-es tömbház, B lépcsőház, S lakrész) alatti székhelyű 

David Adrianna Egyéni Fizetésképtelenségi Iroda
a csíkrákosi Mont-Fort Kft.

jogi felszámolói minőségében 

NYÍLT KIKIÁLTÁSOS ÁRVERÉST SZERVEZ
A KÖVETKEZŐ INGÓ JAVAK ELADÁSÁRA:

– különböző ingó javak, famegmunkáló berendezések – ki-
kiáltási ár: 251 100 lej + áfa;

– árukészlet, keményfa- és fenyő fűrészáru, tűzifa – kikiáltási 
ár: 21 500 lej + áfa.

Az árverésre november 4-én 12 órakor kerül sor a jogi felszá-
moló székhelyén, Bârlad municípium, Republicii utca 237. szám, 
C1-es tömbház, B lépcsőház, S lakrész. 

Az el nem adott ingó javakra vonatkozóan újólagos árverést 
szerveznek a pénteki napokon 12 órakor ugyanazon feltételek 
közepette. 

A javak névjegyzékét, valamint azok kikiáltási árait tartalmaz-
za a feladatfüzet. 

Az árverésen való részvétel végett a jelentkezési ügycsomót az 
árverés időpontja előtt legalább 24 órával be kell nyújtani. 

Az ajánlattevők által teljesítendő részvételi feltételeket az a 
szabályzat tartalmazza, amely magába foglalja az árverés lebonyo-
lításának utasításait, s amely a feladatfüzet mellékletét képezi. 

Bővebb felvilágosítás a 0744–789713-as telefonon 
és e-mailen: av_adrianadavid@yahoo.com.

A javak névjegyzéke
– gőzölő – kikiáltási ár: 3500 lej + áfa;
– gatter – kikiáltási ár: 24 800 lej + áfa;
– szalagfűrész – kikiáltási ár: 78 600 lej + áfa;
– szegélyező körfűrész – kikiáltási ár: 2300 lej + áfa;
– villamos kapcsolótábla – kikiáltási ár: 700 lej + áfa;
– lyukasztó-kapszáló készülék – kikiáltási ár: 2200 lej + áfa;
– gőzfejlesztő berendezés – kikiáltási ár: 11 600 lej + áfa;
– homlokrakodó – kikiáltási ár: 18 300 lej + áfa;
– Dacia személygépkocsi – kikiáltási ár: 4100 lej + áfa;
– rönkrakodó – kikiáltási ár: 5200 lej + áfa;
– gázolajtartály – kikiáltási ár: 23 300 lej + áfa;
– csapvágó gép – kikiáltási ár: 2300 lej + áfa;
– csapvágó gép – kikiáltási ár: 2300 lej + áfa;
– homlokrakodó – kikiáltási ár: 3700 lej + áfa;
– Kogel típusú félutánfutó – kikiáltási ár: 14 900 lej + áfa;
– Kogel típusú félutánfutó – kikiáltási ár: 13 600 lej + áfa;
– erdei traktor (Taf ) – kikiáltási ár: 7700 lej + áfa;
– 4 m3 cseresznyedeszka – kikiáltási ár: 2900 lej + áfa;
– 5 m3 fenyő fűrészáru – kikiáltási ár: 5400 lej + áfa;
– 2 m3 tölgydeszka – kikiáltási ár: 2600 lej + áfa;
– 2,5 m3 juharfadszka – kikiáltási ár: 2700 lej + áfa;
– 9,7 m3 fenyőgerenda – kikiáltási ár: 4900 lej + áfa;
– 50 m3 tűzifa – kikiáltási ár: 3000 lej + áfa.
ÖSSZESEN: 272 600 lej.

A csapatban érmes helyezést elért ISK- és Sportklub-versenyzők, illetve edzőik

Galambfalván remekeltek a Vasas-lányok

Remek hangulatú mérkőzést játszott Galambfalván a Vasas fotó: SzáSz CSaba


