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INGATLAN

Eladó a Gyilkos-tónál 453 m 2 beltelek a főút mel-
lett. A terület 21 méter széles, telekelve van. Az ára 
25 euró négyzetméterenként. Érdeklődni a 0365 
883142-es telefonszámon lehet.

KÜLÖNFÉLE

Eladók német, jó minőségű, bontott fa és műanyag 
termopan ablakok, egy- és kétnyílósok; új bejá-
rati ajtók, teraszajtók többféle méretben, új fa- és 
műanyag ablakok – kedvező áron, Kápolnáson. 
Szállítás megoldható. Árak: 200–2000 lej. www.
szekelyhirdeto.info. Tel.: 0742-630838.Kifogtak a bukarestieken a szentgyörgyiek. Az FCSB öt és fél éve nem kapott négy gólt

 » SÁNTA IMRE

Történetében először aratott sikert 
a Sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK 

futballcsapata az FCSB ellen, amikor 
szerdán este az élvonalbeli labdarú-
gó-bajnokság hétközi 18. fordulójá-
ban 4-2-re legyőzte hazai pályán az 
összetettben második helyen álló 
bukarestieket. A nagynevű fővárosi 

csapat öt és fél éve nem kapott ennyi 
gólt, bár az is igaz, hogy a három-
székiek Bălașa 32. percben jegyzett 
öngóljával szerezték meg a vezetést. 
Utána viszont Ștefan (36. p.) is beta-
lált, majd pedig a büntetőt értékesítő 
Tandia (53. p.) növelte az előnyüket, 
így a vendégektől eredményes Co-
man (61.) és Rusescu (88.) góljai már 
vigaszként sem használtak az FCSB-

nek. A végeredményt Mensah állítot-
ta be a 94. percben. 

Eugen Neagoe, a Sepsi OSK edzője 
szerint tanítványai csakis dicséretet 
érdemelnek azért, ahogyan harcol-
tak a mezőny egyik legjobb gárdája 
ellen: nem pusztán jól játszottak, 
hanem helyenként még látványos 
futballal is előrukkoltak a háromszé-
ki összecsapáson. „A játékosaim fel 
tudtak emelkedni az ellenfél szintjé-
re, sőt a játék számos elemében felül 
is múlták őket, ez pedig meglátszott 
az eredményjelző táblán is. Az egyik 
legjobb meccsünket játszottuk, hi-
szen nem könnyű négy gólt lőni az 
FCSB-nek, hosszú idő óta ez csak ne-
künk sikerült. De szerényeknek kell 
maradnunk, és komolyan kell ké-
szülnünk a hétfői újabb fontos mér-
kőzésünkre. Ha ezt a meccset is meg-
nyerjük, nagy eséllyel pályázhatunk 
a felsőházi rájátszásra” – mondta a 
szakember.

Sikere után a Sepsi OSK 27 ponttal 
beérte a Viitorullal 2-2-es döntetlent 
játszó Medgyesi Gaz Metant, jobb 
gólarányával pedig meg is előz-
te, így az összetett ötödik helyén 
áll. Hétfőn a Botoșani-t fogadják 
a székelyföldiek 17.30-tól, de a 19. 
fordulóban lesznek még Hermann-
stadt–Dinamo (szombat, 17 óra), 
Ko lozsvári CFR–Medgyesi Gaz Me-
tan (szombat, 20), Iași–Călărași (va-
sárnap, 14), Astra–Chiajna (vasár-
nap, 17), FCSB–Viitorul (vasárnap, 
20) és Craiova–Voluntari (hétfő, 20) 
mérkőzések is.

Neagoe szerény maradna az FCSB legyőzése után

 » Az egyik 
legjobb mecs-
csünket játszot-
tuk, hiszen nem 
könnyű négy gólt 
lőni az FCSB-
nek – nyilatkozta 
Eugen Neagoe.
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Magyarország két, Románia 
négy pontot vitt magával a 
franciaországi női kézilab-
da-Európa-bajnokság közép-
döntőjébe, ahol a két rivális 
szerdán csap össze.

 » VÁSÁRHELYI-NYEMEC RÉKA

C soportgyőztesként és hibát-
lan mérleggel lépett tovább 
a Franciaországban zajló 

Eu rópa-bajnokság középdöntőjé-
be Románia női kézilabda-válo-
gatottja, miután a D jelű kvartett 
utolsó fordulójában 31-23-ra le-
győzte a címvédő norvégokat. Az 
északiak meglepetésre csak a har-
madik helyről jutottak tovább, és 
a kontinensviadalok modern kori 
történetében először nem visznek 
magukkal pontot a főcsoportba: 
eddig csak azt a cseh együttest 
múlták felül, amelyik a néme-
tektől elszenvedett 30-28 arányú 
vereség miatt nulla ponttal sereg-
hajtóként zárt.

Mindeközben Magyarország a C 
csoportban oktatott: Kim Ras mus-
sen szövetségi kapitány együttese 
32-26-ra győzte le a spanyolokat, 
ezért nem pusztán csoport második 
lett, de a négy pontjából kettőt to-
vábbvisz magával a középdöntő-
be. Épp a piros-sárga-kék gárdával 
azonos ágon folytatják, mint aho-

A PIROS-FEHÉR-ZÖLDEK KÉZILABDA-KAPITÁNYA VISSZAFOGOTT ELÉGEDETTSÉGGEL NYILATKOZOTT AZ ÚJABB EB-SIKER UTÁN

Magabiztos magyar és román továbblépés

Áttörés. Kovacsics Anikót (középen) nehezen tudták tartani a spanyol védők

 » A román és 
a magyar válo-
gatott részéről 
egyaránt vissza-
fogott nyilatko-
zatok követték 
a szerda esti 
bravúrt.

gyan a sereghajtó horvátokat 34-23 
arányban felülmúló hollandok is a 
2. középdöntős csoportba kerültek. 
Ők csoportgyőztesként 4 pontot visz-
nek magukkal, de gyengébb gólkü-
lönbségük miatt egyelőre a románok 
mögött a második helyen állnak a 
hatosban. Magyarország és Német-
ország 2-2 ponttal a harmadik, illet-

ve a negyedik, míg Spanyolország 
és Norvégia egyaránt nulla ponttal 
folytatja a tornát. Utóbbiaknak már 
pénteken pályára kell lépniük, Spa-
nyolország–Németország (19 óra) és 
Magyarország–Norvégia (22) páro-
sítás szerint, hogy aztán vasárnap 
Magyarország–Németország (16 óra) 
és Hollandia–Románia (19 óra) talál-

kozókat rendezzenek. A magyar–ro-
mán csata az utolsó fordulóban, de-
cember 12-én lesz, a hatosból pedig 
az első két helyezett jut az elődöntő-
be. A továbbjutás szempontjából a 
másik ágon sem történtek nagy meg-
lepetések, így Oroszország, Szerbia, 
Svédország, Dánia és Montenegró 
van még versenyben. Az Eb, mint 
ismert, a december 16-ai párizsi dön-
tővel zárul.

A román és a magyar válogatott 
részéről amúgy egyaránt visszafo-
gott nyilatkozatok követték a szer-
da esti bravúrt – Romániának 18 év 
után sikerült egy tornán legyőznie 
a sportág nagyhatalmának számító 
norvégokat, a piros-fehér-zöldek-
nek pedig sérülésektől megtizedel-
ten kellett farkasszemet nézniük az 
erős spanyolokkal –, hangsúlyoz-
va, hogy miközben örülnek az elért 
eredménynek, továbbra is meccsről 
meccsre akarnak haladni. „Azért 
megyünk Nancyba, hogy megnéz-
zük, tudunk-e nyerni egy, két vagy 
három meccset. Jó lehetőség lesz ez 
a fi atal csapatunknak” – fogalma-
zott óvatosan a tanítványait amúgy 
büszkén dicsérő Rasmussen. A ro-
mán válogatott kapitánya, Ambros 
Martín szerint a folytatásban már 
a fi zikai erőnlét is sokat fog számí-
tani, de pihenésre most nincs idő, 
a folytatásban pedig változatlanul 
magabiztosan és elszántan kell ját-
szaniuk.
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A harmadik számú 
kupára „ítélve”

A magyar labdarúgóklubok többsége 
2021-től a harmadik számú európai 

kupasorozatban indulhat – a bajnok 
továbbra is részt vesz a Bajnokok 
Ligája selejtezőjében, de ott is tovább 
kell jutnia a selejtező első fordulójából 
az Európa Liga-szereplés esélyéért. Az 
UEFA kihirdette, hogy 2021-től a BL, 
az EL és a harmadik számú sorozat 
főtáblája is 32 csapatos lesz. A Nem-
zeti Sport beszámolója szerint a friss 
kvótatáblázat alapján az EL selejte-
zőjében alanyi jogon csak a legjobb 
15 bajnokság képviselői indulhatnak, 
illetve a Bajnokok Ligája selejtezőjéből 
kiesők csatlakoznak a sorozathoz. Ám 
onnan sem mindenki, a BL-selejtező 
első fordulójában búcsúzók csak a 
harmadik sorozat selejtezőjébe jutnak 
be. Az UEFA klubrangsorában a 16. és 
rosszabb helyen álló országok csapatai 
a harmadik számú sorozat selejtező-
jében indulnak. Magyarország jelen 
állás szerint a 2019-es rangsor 33. 
helyén áll, Románia pedig a 29.




