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Háziversennyel zárult szom-
baton a Csíki Csobbanó 
uszodában a csíkszéki, vi-

déki iskolák számára indított 
úszótanfolyam. A csíkszeredai 
iskolákban már három éve mű-
ködik a Kori&úszás elnevezésű 
program, ezt Tánczos Barna sze-
nátor kezdeményezésére kiter-
jesztették a vidéki iskolákra is. 
Tánczos kezdeményezését Csík-
szereda polgármestere, Ráduly 
Róbert mellett a helyi önkor-
mányzatok vezetői, az iskolaigaz-
gatók és a szülők is támogatták. 
Sok egyeztetést és tárgyalást kö-
vetően március 13-tól kezdődően 
a csíki falvak tanulói is beléphet-
tek a csíkszeredai Csíki Csob-
banóba, ahol Trandafir Norbert 
edző irányításával elkezdhették 
az úszás tanulását.

Az oktatással járó költségek 
nagy részét a kistérségi fejlesz-
tési társulatok tagjaként a he-
lyi önkormányzatok vállalták, 
a szállítást az iskolák saját is-
kolabuszaikkal oldották meg, 
a szülők csupán a 6 lejes belé-
pőt kellett kifizessék. Minden 
programban részt vevő gyerek 
úszósapkát kapott ajándékba. 
A rövid oktatási idő ellenére a 
gyerekek többsége megbarát-

kozott a vízzel, „vízbiztos” lett, 
egy részük pedig segédeszkö-
zök nélkül már tud úszni. A 
programzáró versenyen minden 
csoportból (község/falu) a legjob-
ban úszó lány és fiú állt rajthoz, 
összesen 38-an. Íme, a díjazot-
tak. Lányok: 1. Antal Vivien 
(Csíkmadaras), 2. Szakáli Anita 
(Csíkszentmihály), 3. Tőke Esz-
ter (Csíkszentkirály). Fiúk: 1. 
Csutak Dávid (Csíkszentmihály), 

2. Péter Alpár (Bánkfalva), 3. And-
rás Magor (Csíkszentmárton).

Korcsolyaoktatás

Az úszásoktatással párhu-
zamosan, március 20-tól el-
indult a Kori program is az 
alcsíki iskolák számára. Ki-
lenc településről 180 gyerek hú-
zott korcsolyát, és vett részt a 
Molnár Lajos sátortetős mobil 

műjégpályán szervezett prog-
ramon. Az oktatókat a Szé-
kelyföldi Jégkorong Akadémia 
biztosította, de felvállalta azok-
nak a csapatoknak az utazási 
költségeit, akik nem tudták is-
kolabusszal megoldani a beuta-
zást. A szülők a 3 lejes belépőt 
kellett állják. A program május 
elején zárult, és a tervek sze-
rint a következő tanévben foly-
tatódni fog.

Lezárult a vidéki iskolák Kori&úszás elnevezésű programja

Úszóverseny vidéki gyerekeknek

A vidékiek számára szervezett úszóverseny dobogósai

Közel 600 gyerek vett 

részt a vidéki kisis-

kolásoknak indított 

Kori&úszás elneve-

zésű programban. Az 

úszásoktatás verseny-

nyel zárult.

FORRÁS: KORI&ÚSZÁS PROGRAM

Telt ház előtt, esős időben ren-
dezték meg szombaton délután 
Maroshévízen a román labdarúgó 
3. Ligába jutásért zajló osztályozó 
első mérkőzését, ahol Hargita me-
gye bajnokcsapata, a Maroshévízi 
Pro Mureșul Kovászna megye 
bajnoka, a Kézdivásárhelyi SE 
együttese ellen lépett pályára. 
A találkozón a vendégek akara-
ta érvényesült, a több gólhely-
zetet kialakító háromszékiek 

sima, 3–0-ás győzelmet arattak. 
A mérkőzés utolsó felében a há-
zigazdáktól két játékost kiállítot-
tak, Bor a 75., Maximiuc pedig a 
84. percben kapta meg a máso-
dik sárga lapot. Az eredmény: 
Maroshévízi Pro Mureșul–
Kézdivásárhelyi SE 0–3 (0–
0). Gólszerzők: Babei (87. és 90. 
perc) és Kurtuly (74.).

Maroshévíz: Petrescu – Bor, 
Dolhescu, Maximiuc, Ungureanu, 

Crăciun (Covrig, a 80. perctől), 
Kercsó, Tararache T., Újlaki, 
Tararache S., Ciocania (Stan, 75.).

Kézdivásárhely: Bunduc – 
Olah (Fozocoș, 68.), Bukur, Tan-
kó (Vulcan, 87.), Tompa, Albu 
(Gáll, 39.), Gazda, Cășineanu, 
Gajdó G. (Gajdó T., 82.), Babei, 
Kurtuly.

A visszavágóra szombaton, 
június 24-én 17.30 órától kerül 
sor Kézdivásárhelyen.

Háromgólos előnyben a KSE az osztályozón

A házigazda orosz labdarúgó-
válogatott kétgólos győzelmet 
aratott Új-Zéland csapata felett a 
jövő évi világbajnokság főpróbá-
jának tartott Konföderációs-ku-
pa szombati nyitómérkőzésén.

A 750 millió dollárból felépült 
szentpétervári stadionban kö-
zel két órával a meccs kezdete 
előtt húszperces zenés, táncos 
megnyitót is tartottak, amelyen 
Vlagyimir Putyin orosz elnök 
mellett Gianni Infantino, a nem-
zetközi szövetség (FIFA) elnö-
ke is rövid beszédet mondott. Az 
eseményt rendkívül szigorú biz-

tonsági készültség mellett ren-
dezték meg, az ünnepség alatt 
például nem engedték, hogy a 
még kint tartózkodó szurkolók 
elfoglalják helyüket a lelátón.

A 2018-as vb 11 rendező vá-
rosának 12 stadionjából négy 
mutatkozik be a mostani Kon-
föderációs-kupán, amelyet 
Szocsi, Kazany, Szentpéter-
vár és Moszkva lát vendégül. 
A világbajnok németeken és a 
házigazdán kívül a hat konfö-
deráció – Afrika, Ázsia, Dél-
Amerika, Európa, Észak- és 
Közép-Amerika, valamint Óce-

ánia – bajnoka szerepel a tor-
nán. Eredmény, A-csoport, 1. 
forduló: Oroszország–Új-
Zéland 2–0  (1–0). Gólszer-
zők: Boxall (31. perc, öngól) és 
Szmolov (69.). Ennek a csoport-
nak tagja még a portugál és a 
mexikói válogatott, a másik né-
gyesbe (B-csoport) pedig Né-
metország, Ausztrália, Chile és 
Kamerun szerepel.

Ma délután, romániai idő sze-
rint 6 órától az Ausztrália–Né-
metország mérkőzést rendezik, 
a találkozót élőben közvetíti az 
M4 Sport és a TVR2.

Hazai siker a Konföderációs-kupa nyitányán

A magyar női kosárlabda-vá-
logatott nagy csatában legyőzte 
szombaton a házigazda cseheket 
Királyváradon (Hradec Kralove), 
az Európa-bajnokság második 
fordulójában, ezzel már bizto-
san továbbjut a csoportjából. 
Eredmények, A-csoport, 1. 
forduló: Spanyolország–Ma-
gyarország 62:48 (18:8, 12:13, 
13:10, 19:17), Ukrajna–Csehország 

59:47, Magyarország–Csehország 
74:70 (24:20, 14:18, 17:12, 19:20) és 
Spanyolország–Ukrajna 76:54. Az 
állás: 1. Spanyolország 4 pont, 2. 
Magyarország 3 (122:132), 3. Uk-
rajna 3 (113:123), 4. Csehország 
2. A magyar válogatott ma 13.30 
órakor az ukránokkal találkozik. 
A kvartett győztese – várható-
an a spanyol együttes – közvetle-
nül a prágai negyeddöntőbe jut, a 

második és harmadik helyezett 
kedden nyolcaddöntőt játszik Ki-
rályváradon, az utolsó pedig be-
fejezi szereplését. Íme, a további 
csoportbeosztás. B-csoport: Fe-
héroroszország, Törökország, 
Szlovákia és Olaszország. C-cso-
port: Szerbia, Franciaország, 
Görögország és Szlovénia. D-cso-
port: Montenegró, Oroszország, 
Lettország és Belgium.

Nyolcaddöntőben a magyar kosárlabdázók

Csíkszéki iskolák testnevelő tanárai is részt vettek Marosvásár-
helyen a 3. alkalommal megrendezett, határon túli tornatanárok 
számára rendezett Klebelsberg Kunó Akadémián. Négy erdélyi me-
gyéből összesen 42 pedagógus érkezett a rendezvényre, amelyet 
a Communitas Alapítvány szervezett az elmúlt napokban a maros-
vásárhelyi Bolyai Farkas Gimnáziumban – tudtuk meg Jakab Barna 
főszervezőtől. Az idei Bolyai Nyári Akadémián a testnevelő tanárok 
számára nem lesz továbbképző.

Testnevelő tanárok továbbképzője

FORRÁS: IZSÁK-SZÉKELY LÓRÁNT

Falunapi minifocitorna Szépvízen

A közelgő Szent László falunapok alkalmából kispályás labdarú-
gótornát rendeznek Szépvízen. A június 24-én 10 órakor kezdődő 
vetélkedőre egész Székelyföldről várnak jelentkezőket. Bővebb 
információkat a 0741-651 242-es telefonszámon lehet kérni. 

A magyarok kijutottak a férfi kézilabda Eb-re

A magyar férfi kézilabda-válogatott 35–23-ra győzött Lettország 
vendégeként az Európa-bajnoki selejtezőn, így már az utolsó for-
duló előtt biztosította kijutását a januári horvátországi tornára. 
Eredmények, férfi Eb-selejtező, 5. forduló. 1. csoport: Lettország–
Magyarország 23–35 (9–15) és Hollandia–Dánia 24–36. Az állás: 
1. Dánia 9 pont, 2. Magyarország 7, 3. Hollandia 4, 4. Lettország 0. 
2. csoport: Románia–Fehéroroszország 22–32 (11–19) és Szer-
bia–Lengyelország 34–34. Az állás: 1. Fehéroroszország 7 pont, 2. 
Szerbia 7, 3. Románia 4, 4. Lengyelország 2. A selejtezősorozatban 
az utolsó mérkőzésüket tegnap késő este Veszprémben a hollandok 
ellen játszották a magyarok. A románok Lengyelországban vendég-
szerepeltek. A csoportok első és második helyezettjei, valamint a 
hét csoport legjobb harmadikja jut ki az Európa-bajnokságra.




