
Újabb nemzetközi kupameccsen 
lép pályára a Székelyudvarhelyi 
KC férfi-kézilabdacsapata holnap 
és vasárnap. Az ellenfél a norvég 
bajnok Haslum HK lesz. Az elő-
zetes hírek szerint Varó szépen 
gyógyul, így ő kezdhet szombaton. 
A cél a továbbjutás, ehhez viszont 
feledtetni kell a múlt heten muta-
tott játékot.

Darvas Attila
darvas.attila@hargitanepe.ro

Tovább szeretne jutni a 
Székelyudvarhelyi KC férfi-
kézilabdacsapata az EHF-

kupa harmadik köréből. Ehhez a 
Vlad Caba által felkészített udvarhe-
lyi gárdának feledtetnie kell a múlt 
héten mutatott játékát, és a Bákó 
vagy épp az osztrák Fivers ellenit kell 
„elővegye”. További erősítést jelent-
het, hogy Varó Lajos térde szépen 
gyó gyul. A kapus a Szatmárnémeti 
VSK ellen szenvedett térdsérülést, 
azóta a harmadik számú kapus Or-
bán Szilárd helyettesítette. Benedek 
Árpád Csaba, a klub ügyvezetője la-
punknak megerősítette a hírt. „Nagy 
valószínűséggel holnap majd Varó 
kezd a kapuban. Sérülése szépen 
gyógyul. Más sérültünk nincs – az 
első számú kapust Barzat leszámítva 
–, így a teljes kerettel készülhettünk 
a hétvégi mérkőzésekre.”

Benedek továbbá kifejtette: 
„Úgy gondolom, hogy minden 
feltétel adott volt az edző számára, 
hogy megfelelő módon felkészítse a 

csapatot a norvég bajnok ellen, hi-
szen több mérkőzés videofelvételét 
is sikerült beszereznünk. Kaptunk 
videót norvég bajnoki mérkőzé-
séről és Bajnokok Ligája selejte-
zőmeccsekről is. Ennek fényében 
remélem, hogy a norvégok nem 
fognak tudni olyant előhúzni a tar-
solyukból, amivel meglephetnek. 
Ha a csapat az igzi arcát és tudása 
legjavát adja majd a pályán, minden 
esélyünk megvan ahhoz, hogy a so-
rozat következő körébe lépjünk és 
ez is a célunk.”

A hétvégi kettős mérkőzésre elő-
vételben már több mint 650 jegy fo-
gyott el. Tegnaptól már csak szimpla 
meccsbelépőket lehetett vásárolni, 
így akik eddig nem jutottak jegyhez, 
azok csak egy-egy mérkőzésbelépőt 
vehetnek, a páros jegyek árusítá-
sát beszüntette a klub. De aki nem 

igyekszik, hoppon maradhat. A né-
zőszámot illetően az bizonyos, hogy 
mindkét mérkőzésen telt ház lesz.

18 órától lesznek a meccsek
Amint azt már több alkalom-

mal lapunk hasábjain közöltük, a 
Székelyudvarhelyi KC és a Haslum 
HK oda-visszavágó mérkőzését 
Székelyudvarhelyen játssza, mi-
után a két gárda már korábban 
megegyezett erről. A találkozókat 
mind szombaton, mind vasárnap 
18 órától rendezik. Mindkét ta-
lálkozót azerbajdzsáni játékveze-
tők fújják Vagif Alijev és Alekper 
Aghakiszhije személyében. Az 
összecsapás megfigyelőjének nem 
lesz kommunikációs problémája a 
játékvezetőkkel, ugyanis az orosz 
Viktor Poladenko tölti be ezt a 
szerepet.

Jégkorong
MOL Liga: ma: HSC Csíksze-

reda – Ferencvárosi TC (19), Sapa 
Fehérvár AV19 Farm – Miskolci 
Jegesmedvék (19), Bukaresti Steaua 
Rangers – Dunaújvárosi Dab.Docler 
(19); vasárnap: Fehérvár Farm – Új-
pest (19), Brassó – Ferencváros (19), 
HSC – Dunaújváros (19).

Román bajnokság, alapsza-
kasz: holnap: Galaci Dunărea 
– Gyergyószentmiklósi Progym 
(17.30); vasárnap: Galac – 
Progym (11).

Román-kupa, selejtező az 
elődöntőbe jutásért: ma: Galac – 
Progym (19).

Labdarúgás
Az I. liga 16. fordulójának 

műsora: ma: CFR – Mioveni 
(20.30, Digi Sport); holnap: 
Nagyszeben – Kolozsvári U (13, 
Digi Sport), Brassó – Astra (15, 
Dolce Sport), Petrolul – Pandurii 
(17, Digi Sport); vasárnap: 
Ceahlăul – Vásárhely (14, Digi 
Sport), Chiajna – Medgyes (16, 
GspTV), Vaslui – Oţelul (18, Digi 
Sport), Rapid – Sportul (20.30, 
Digi Sport); hétfő: Dinamo – 
Steaua (20.30, Digi Sport).

Női A liga, 9. forduló: vasár-
nap: Szentegyházi Vasas – CSS 
Târgovişte (13, Nagygalambfalva).

Kosárlabda
A férfi bajnokság 11. forduló-

jában: holnap: Bukaresti CSM – 
Csíkszeredai KK (18).

Biatlon
Tegnap a svédországi Öster sund-

ban elkezdődött a biatlon Világkupa 
2011–2012-es idénye. A program: 
ma: férfisprint, (17.15); holnap: női 
sprint (15.30); vasárnap: férfiüldöző 
(13.15), női üldöző (15.30). Min-
den számot az Eurosport élőben 
közvetít.

Autóverseny
Mikulás-kupával díjazott ügyes-

ségi autóversenyt szervez szombaton 
a sepsiszentgyörgyi Auto Crono 
Sportklub Csíkszeredában a Hala-
dás utcai gyakorlópályán. A verseny 
12 órakor kezdődik, nevezni a viadal 
napján 10 és 11.45 között a helyszí-
nen lehet. A nevezési díj 50 lej.

Sakk
Mikulás-kupával díjazott gyer-

mek-sakkbajnokságra kerül sor hol-
nap reggel 9 órától Csíkszeredában 
a sportigazgatóság sakktermében 
(Hősök utca 7. szám). A versenyt 
két korosztály – 5–10 és 10–16 
évesek – részére szervezik. Érdek-
lődni Szebeni Pálnál lehet a 0758–
755168-as telefonszámon.

Sport

Hétvégi sportműsor

hirDetések

A Tusnád Közbirtokosság 
felhívja tagsága figyelmét, hogy a szeretet hónapja alkalmából 
és a tulajdonba helyezés 10. évének alkalmából minden egyes 
tag még 50 lej/hektár részesedést kap, amit december 5-én 10 
órától 22-ig vehet át a közbirtokosság székhelyén vagy január 
hónap folyamán.

Ezúton kívánunk minden tagunknak kegyelemben teljes 
karácsonyi ünnepeket és békés boldog új évet.

Gyergyószentmiklósi Bíróság
Hargita megye

– Gyergyószentmiklós, Kossuth Lajos utca 4. szám, tel.: 0266–364902, 
fax: 0266–365133; dossiészám 2011 /1538/234, dátum: 2011. 11. 21.

FELSZÓLÍTÁS
Ezennel minden érdekelt személy tudtára adjuk, hogy a Gyergyószentmiklósi Bíróság 
hatásköre ítélkezni a 2011/1538/234-es dossziészámú, BENEDEK ELISAVETA 
felperes, Gyergyószentmiklós, Morii utca 11. szám alatti lakos által indított polgári 
eljárásban. A következő tárgyalás határideje 2012. január 26. A per tárgya elbirtoklás, 
a következő ingatlanok tulajdoni jogára vonatkozóan: a gyergyószentmiklósi 52 883-as 
számú telekkönyvben szereplő (régi szám: 1342), 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 
2610, 2611, 2612, 2613, 2614 és 2615-ös topográfiai szám alatt szereplő földterüle-
tek, valamint a C1-C2-es, 2608 és 2611-es topográfiai szám alatti épületek, amelyek 
elhelyez kedése: Gyergyószentmiklós, Morii utca 11-es szám, Hargita megye, melynek a 
telekkönyvben szereplő tulajdonosai: Tamás Ferencz, Ştefan és felesége, született Bene-
dek Teréz, valamint Balázs Karolina és férje Páll Ferenc, mind elhunytak.

Minden érdekelt személyt felkérünk, hogy ha bármilyen jogot fenntart az 
említett ingatlanokra vonatkozóan, adjon be ellenzéki kérést a Gyergyószetnmik-
lósi Bíróságra, a 2011/1538/234-es dossziéba 2012. január 26-ig.w

Hargita Megye Tanácsa a 2003/52-es számú törvény előírásai alapján 
kifüggesztette, weboldalán megjelentette és kiközli a következő tervezetet:

1. Hargita megye 2012-es évi költségvetés-tervezete.
Hargita megye 2012-es évi költségvetésének tervezete tanulmányoz-

ható Hargita Megye Tanácsának www.hargitamegye.ro weboldalán, vala-
mint a Megyei Tanács főbejáratánál található hirdetési táblán.

Az esetleges észrevételek megoldására a hirdetés meg jelenésétől 
számított 10 napon belül rendelkezésükre áll Tankó Éva – Hargita 

Megyei Tanácsának Kancellária irodavezetője (229-es iroda), 
tel.: 207700, 1213-as belső.

A RVA MURES INSOLVENCY SPECIALISTS S.P.R.L.
– Marosvásárhely, General Gh. Avramescu utca 4. szám –

a csődbement Blandonia Kft. jogi felszámolói minőségében folytatja a nyílt árve-
rést az adós vagyonállományába tartozó következő javak értékesítése céljából: 

– kombinált gyalu és fúrógép – 7340 lej; H Sartorius Duseldorf RFG körfű-
rész – 683 lej; körfűrész – 556 lej; vízszintes csiszológép – 130 lej; függőleges csi-
szológép – 610 lej; faeszterga – 1361 lej; HBS 610-es körfűrész – 1568 lej; Kabro 
formázógép – 3518 lej.

Az árverésre 2011. december 9-én 12 órakor kerül sor a csíkszeredai Tricohar 
MC Rt. székhelyén (Szentlélek utca 66. szám), és azt hetente megismétlik pénteki 
napokon ugyanabban az órában mindaddig, amíg a készlet tart.

Az árverésen azok a magán és/vagy jogi személyek vehetnek részt, akik befize-
tik a kikiáltási ár 10 százalékát képező részvételi garanciát és a részvételi illetéket.

Bővebb felvilágosítás a 0265–261019-es, a 0745–234820-as és a 0745–
146096-as telefonszámokon.

Varóval a kapuban mehet
a következő körbe az SZKC
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Nehéz párharc vár a székelyudvarhelyi kC-ra Fotó: balázs attila/arChív

Kezdődik a vb

Ma kezdődik és december 
18-ig tart Brazíliában a 
női kézilabda-világbaj-

nokság. A világbajnokságon a román 
válogatott Franciaországgal, Brazíliá-
val, Tunéziával, Kubával és Japánnal 
került egy csoportban. Mint ismere-
tes, a magyarok  németektől elszen-
vedett selejtezőbeni vereségek miatt 
nem lehet jelen a világeseményen. A 
csoportok első négy-négy helyezett-
je jut a nyolcaddöntőbe, az ötödik-
hatodik helyezettek pedig a 17–24. 
pozícióért játszanak. A vb-ről a 
győztes kvótát szerez az olimpiára 
(amennyiben az Eb-győztes és már 
biztos ötkarikás induló norvégok 
nyerik a tornát, az Eb-ezüstérmes 
svédek is ott lehetnek Londonban), 
további hat válogatott (alapesetben 
a 2–7. helyezett) pedig részt vehet a 
2012 májusában sorra kerülő olim-
piai selejtezőn. 

A vb csoportjai: A csoport: Nor-
végia, Montenegró, Angola, Né-
metország, Kína, Izland; B csoport: 
Oroszország, Kazahsztán, Hollan-
dia, Koreai Köztársaság, Spanyolor-
szág, Ausztrália; C csoport: Romá-
nia, Franciaország, Brazília, Tunézia, 
Kuba, Japán; D csoport: Svédország, 
Dánia, Horvátország, Argentína, 
Elefántcsontpart, Uruguay.

A román válogatott holnap 19 
órától Tunézia ellen kezd. A találko-
zót a Dolce Sport élőben közvetíti.


