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Alakul a Sepsi-SIC kerete
A négyszeres női kosárlabdabajnok 
és négyszeres kupagyőztes Sepsi-
szentgyörgyi Sepsi-SIC három új 
játékossal kötött szerződést, továb-
bá hét kosárlabdázóval hosszabbí-
tottak. A játékoskeret véglegesíté-
séhez további igazolások várhatók. 
Csatlakozik a háromszéki csapat-
hoz a 33 éves amerikai Chrissy
Givens (aki a spanyol élvonalból 
érkezik, de korábban román baj-
nokságot nyert a Târ goviștével és 
Aradi ICIM-mel is), a 38 éves Andra 
Mandache (a Szatmárnémeti VSK-
tól) és a 19 éves Orbán Nicolette (a 
Nagyváradi CSU-tól). A külföldi já-
tékosok közül marad a monteneg-
rói Jovana Pasic és a szerb Kristina 
Topuzovic. „Még szükségünk van 
játékosokra, így továbbra is azon 
dolgozunk, hogy minőségi kosár-
labdázókat igazoljunk, hiszen a 
következő idényben is három fron-
ton szerepelünk. A bajnokságban 
és a Román Kupában címvédésre 
törekszünk, továbbá az Európa 
Kupában szeretnénk továbbjutni a 
csoportból” – mondta Rusz István 
sportigazgató a klub hivatalos 
honlapjának. A sportvezető hozzá-
tette, hogy a klub két szakosztállyal 
bővült: Sepsiszentgyörgy helyi 
tanácsa birkózó- és kerékpáros-
szakágat létesített, mivel támogatni 
kívánják a helyi sportolókat, így a 
jövőben többek között Incze Kriszta 
és Szabó Norbert is a Sepsi-SIC 
színeiben versenyezhet.
 
Petrescu: Lang nem akart
az edzőtáborban ülni
Dan Petrescu, a román bajnok 
Kolozsvári CFR vezetőedzője Lang 
Ádám szerződésbontása kapcsán 
azt állítja: a magyar játékos nem 
volt hajlandó részt venni a mérkő-
zések előtti összetartásokon. „Ami-
kor visszatértem, s megnéztem a 
felvételeket, majd minden mérkő-
zésen, amelyen Lang játszott, az ő 
hibájából szerzett gólt az ellenfél. 
Ez volt a fő oka annak, hogy nem 
játszott. Ugyanakkor életemben 
nem találkoztam olyan játékossal, 
aki azt mondja az edzőjének, hogy 
nem akar az edzőtáborban ülni. 
Ez hihetetlen” – mondta a Nemze-
tisport.hu szerint Petrescu, akinek 
második kolozsvári időszaka alatt 
Lang csupán két Román Kupa-ta-
lálkozón kapott szerepet, miközben 
az idény azt megelőző részében 22 
tétmeccsen lépett pályára.

INGATLAN

Eladó egy ház Felsőboldogfalván 800 m 2-es te-
lekkel. Csendes, szép környék, 60 m2-es téglaépí-
tésű és manzárdolható ház. Érdeklődni a 0749-
964387-es telefonszámon lehet.
Eladó két telek Felsőboldogfalván, mindkettő 
mérete 800 m2. Víz, kanalizálás, villanyáram 
és gáz a telek mellett. Csendes, szép környezet 
a Malom utcában. Érdeklődni a 0749-964387-es 
telefonszámon lehet.

KÜLÖNFÉLE

Vállalunk tetőkészítést, -felújítást, tetőfedést Lin-
dab-lemezzel, cserépfedést, lemezfestést, egyéb 
bádogos munkák elkészítését, csatornakészítést 
több színben, valamint belsőépítészeti munká-
latokat és fa kertek-kapuk készítését – előnyös 
áron. Ár megegyezés szerint. Tel.: 0740-918348.
Eladók német, jó minőségű, bontott fa és műanyag 
termopan ablakok, egy- és kétnyílósok; új bejára-
ti ajtók, teraszajtók többféle méretben, új fa- és 
műanyag ablakok – kedvező áron, Kápolnáson. 
Szállítás megoldható. Árak: 200–2000 lej. www.
szekelyhirdeto.info. Tel.: 0742-630838.

Újabb bravúros győzelemmel 
őrizte meg csoportelsőségét az 
Európa-bajnoki selejtezőkben 
a magyar labdarúgó-válo-
gatott, amely 1-0-ra verte a 
vendég Walest.

 » PÁVA ADORJÁN

„N égy mérkőzés után ki -
lenc ponttal a csoport 
élén állni nyilván na-

gyon jó, de még csak félúton va-
gyunk, semmi nem dőlt el” – je-
lentette ki a Wales ellen aratott 
kedd esti 1-0-s győzelem után a 
budapesti Európa-bajnoki selejtező 
gólszerzője, Pátkai Máté. A magyar 
válogatott labdarúgó – aki márci-
usban a horvátok ellen is győztes 
gólt lőtt – a fegyelmezett játéknak 
és a magyar labdarúgó-válogatott 
csapatként mutatott teljesítményé-
nek tulajdonítja az újabb sikert, 
amely sorozatban a harmadik volt, 
és amellyel Marco Rossi szövetségi 
kapitány együttese megerősítette 
csoportelsőségét.

A mérkőzés kezdetére szinte tel-
jesen megtelt a Groupama Aréna 
lelátóinak elfoglalható része, az 
európai szövetség büntetése mi-
att ugyanis egy 3000 férőhelyes 
szektort le kellett zárni. Az MTI 
helyszíni beszámolója szerint a 
hazai közönség az első perctől 
kezdve lelkesen buzdította a ma-
gyarokat, akik intenzíven, nagy 
iramban kezdtek. A magyar válo-
gatott kispadjára eltiltás miatt nem 
ülhetett le Marco Rossi szövetségi 
kapitány, akit Cosimo Inguscio 
helyettesített. Szoboszlai egymás 
után két szögletet is elvégezhetett, 
de aztán a walesiek megtartották a 
labdát, irányítani próbálták a játé-
kot, s az első védést is Gulácsinak 
kellett bemutatnia a 10. percben. 
Ezután két nagy magyar helyze-
tet láthatott a közönség, előbb 
Szobosz lai fejese ment el kicsivel 
a bal kapufa mellett, majd Szalai 
középre gurított labdájáról csak 
centikkel maradt le a becsúszó Ho-
lender. A 25. percben Gulácsinak 
kellett ismét védenie egy nem túl 
erős walesi lövésnél, két perccel 
később Pátkai próbált ollózva gólt 
szerezni az ellenfél ötösének sar-
káról, de nem találta el a labdát. 
Az első félidő végén Dzsudzsák bal 
oldali, megpattanó beadása után 
alakult ki veszély a walesi kapunál, 
de Hennessey kapus rávetődött a 
pattogó labdára.

AZ EB-ELŐDÖNTŐS LEGYŐZÉSÉVEL ERŐSÍTETTE MEG CSOPORTELSŐSÉGÉT A MAGYAR FOCIVÁLOGATOTT

Wales is meghajolt Budapesten

Hozzá lehet szokni. A magyar válogatott hazai pályán hibátlan Marco Rossi irányítása alatt

 » A magyarok 
gólszerzője, Pát-
kai Máté hang-
súlyozta: „min-
dent elmond” 
a válogatott 
teljesítményéről 
az, hogy kapott 
gól nélkül hozta 
ezt a meccset, 
s az ellenfélnek 
csupán egy nagy 
gólszerzési lehe-
tősége volt a 90 
perc alatt.

Fordulás után tíz percnek kellett 
eltelnie az első nagy helyzetig, akkor 
Szoboszlai tüzelt 15 méterről alig a 
keresztléc fölé. A 60. percben Bale 
hibázott ziccerben, amikor a kapu-
val szemben nyolc méterről Gulácsi 
kezébe pörgette a jobbról bepasszolt 
labdát. A következő negyedóra szin-
te eseménytelenül telt, majd a cse-
reként beállt Kleinheisler lendüle-
tesebbé tette a magyarok játékát, 18 
méteres lövése pedig hosszú idő után 
ismét próbára tette Hennessey-t, aki 
bravúrral hárított. Aztán a 80. perc-
ben Pátkai gyorsan és jól reagált egy 
lecsorgó labdára, góljával a magya-
rok megszerezték a vezetést, így a 
walesieknek az egyenlítésért kellett 
küzdeniük a hajrában. A vendégek 
az utolsó pillanatig harcoltak a gó-
lért, teljesen beszorították a magya-
rokat, de nem sikerült betalálniuk.

„A következő négy meccs
sem lesz könnyebb”
Pátkai Máté, A Mol Vidi FC középpá-
lyása a mérkőzés után azt mondta, 
Marco Rossi azt kérte a futballisták-
tól, hogy végig fegyelmezetten játsz-
szanak. „Nem akartuk megengedni 
a walesieknek, hogy kibontakozza-
nak, mert nagyon gyors játékosaik 
vannak, és ha őket hagytuk vol-
na futni, akkor nagy bajba kerül-
hettünk volna” – mondta Pátkai, 
hangsúlyozva: „mindent elmond” 
a válogatott teljesítményéről az, 
hogy kapott gól nélkül hozta ezt a 
meccset, s az ellenfélnek csupán 
egy nagy gólszerzési lehetősége volt 
a 90 perc alatt. „A következő négy 
meccs sem lesz könnyebb, mint az 
előző négy, a szlovákok elleni hazai 
összecsapás pedig ha nem is sors-
döntő, de kiemelten fontos találko-
zó lesz” – összegzett Pátkai.

Mindenre felkészültek
Az eltiltott Marco Rossit helyettesítő 
Cosimo Inguscio a mérkőzés utáni 
sajtótájékoztatón úgy fogalmazott, 
tudták jól, hogy nem lesz könnyű 
ez az összecsapás. „Mindazonáltal 
alaposan felkészültünk, kielemez-
tük a rivális erősségeit, tudtuk, hogy 

minőségi játékosokkal, jó fi zikumú 
és állóképességű futballistákkal ál-
lunk majd szemben. Azt is tudtuk, 
hol tudnak gondot okozni nekünk, s 
néha nehéz pillanatokat is éltünk át. 
Voltak időszakok, amikor nagy volt a 
nyomás a kapunkon, de a játékosa-
ink végig kitartottak, maximálisan 
kiérdemelték a győzelmet” – nyilat-
kozott az olasz szakember. Kiemel-
te, amikor hiányzik a vezetőedző, 
a kispadon lévőknek nincs könnyű 
dolguk, de sikerült megoldaniuk a 
helyzetet. Elárulta, a meccs előtti 
napokban nagy fi gyelmet fordítot-
tak arra, hogy felkészüljenek Rossi 
hiányára, többféle forgatókönyvre, 
eshetőségre számítottak, így tudták, 
mikor hogyan reagáljanak.

Ryan Giggs, a walesiek szövetségi 
kapitánya szerint az első félidőben 
nem nyújtottak megfelelő teljesít-
ményt, a második játékrészben „sok-
kal jobbak” voltak. „Ekkor szerintem 
miénk volt a veszélyesebb csapat. 
A szünet előtt túl sok szabadrúgást 
ajándékoztunk az ellenfélnek, bár 
tudtuk, hogy a magyarok jók pont-
rúgásban, s így állandó nyomás alatt 
tartottak bennünket. Ezen a szin-
ten ki kell használni a helyzeteket, 
különben az történik, ami történt” 
– fogalmazott a szakember. Giggs 
hozzátette: bár korábban éppen a 
jó védekezés volt Wales erőssége, a 
mostani és az előző, a horvátok ott-
honában 2-1-re elvesztett meccsen 
könnyű gólokat kaptak, és „így nem 
lehet mérkőzéseket nyerni”.

A magyar válogatott – amely Rossi 
irányítása alatt továbbra is százszá-
zalékos hazai pályán – az Eb-selej-
tező következő körében, szeptem-
ber 9-én fogadja majd Budapesten 
a szlovák csapatot. Utóbbi kedden 
5-1-re nyert Azerbajdzsán vendége-
ként, és feljött az E csoport máso-
dik helyére. A magyaroknak négy 
mérkőzés után kilenc pontjuk van, 
hárommal előzik meg a szlovákokat 
és a harmadik, világbajnoki ezüstér-
mes horvátokat, illetve hattal a leg-
utóbbi Eb-n elődöntős walesieket, 
de minden riválisuknál egy meccsel 
többet játszottak.
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Eb-selejtező, E csoport, 4. játéknap

Magyarország–Wales 1-0 (0-0). Groupama Aréna, 18 ezer 
néző. Vezette: Matej Jug (szlovén). Gólszerző: Pátkai (80.). 
Magyarország: Gulácsi Péter – Lovrencsics Gergő, Willi 
Orbán, Baráth Botond, Korhut Mihály – Nagy Ádám, Pátkai 
Máté – Dzsudzsák Balázs (Kleinheisler László, 70.), Szobo-
szlai Dominik (Bese Barnabás, 83.), Holender Filip (Varga 
Roland, 59.) – Szalai Ádám.
Azerbajdzsán–Szlovákia 1-5 (Seydayev 29., ill. Lobotka 8., 
Kucka 27., Hamsík 30., 57., Hancko 85.). A csoport állása: 1. 
Magyarország 9 pont/4 mérkőzés, 2. Szlovákia 6/3 (7-2), 3. 
Horvátország 6/3 (5-4), 4. Wales 3/3, 5. Azerbajdzsán 3/0.




