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Pótolnak a Liga 2-ben
Ma 17.45-kor pótolják be a másod-
osztályos labdarúgó-bajnokság 
hatodik fordulójából elmaradt 
Kolozsvári Universitatea–UTA 
összecsapást, de szintén ma lesz 
az Argeș FC–Resicabánya (14 óra) 
találkozó, amelyet a 11. fordulóból 
halasztottak el. Az FK Csíkszereda 
és a Temesvári ASU Poli lapzártánk 
után pótolták be korábbról elma-
radt mérkőzéseiket.
 
Erdélyiek „uralta” hokiválogatott
Nemzetközi felkészülési tornán 
szerepel november 7–10-én 
Románia felnőtt jégkorong-válo-
gatottja, amelyre Julius Penzes 
szövetségi kapitány egy 22 tagú 
keretet állított össze. A játékosok 
többsége erdélyi csapatokban 
játszik. A Csíkszeredai Sport-
klub nyolc (Adorján Örs, Farkas 
Tamás, Salló Alpár, Gecse Hugó, 
Györfy Tihamér, Rokaly Szilárd, 
Eduard Cășăneanu, Fodor Csa-
nád), a Brassói Corona hat (Patrik 
Polc, Gajdó Tamás, Péter Balázs, 
Roberto Gliga, Molnár Zsombor, 
Gajdó Balázs), a Gyergyói HK hat 
(Góga Attila, Kozma Zsolt, Fe-
rencz-Csibi Róbert, Mircea Cons-
tantin, Péter Zsolt, Csergő Hunor), 
a Galac pedig két honosított ho-
kist (Vitalij Kiricsenko, Anton Bu-
tocsnov) küld a válogatottba. Az 
Észtországban rendezendő Baltic 
Challenge Cup elnevezésű torna 
hatcsapatos lesz, két háromfős 
csoportban kezdenek a csapatok, 
majd a negyedik játéknapon a 
hely osztók lesznek. Az A csoport-
ba Ukrajna, Litvánia és a házigaz-
da Észtország, a B jelű hármasba 
pedig Lettország B csapata, 
Románia és Kazahsztán U20-as 
válogatottja kapott besorolást. 
A romániai válogatott pénteken 
a kazahok ellen kezd. Románia 
felnőtt jégkorong-válogatottja a 
jövő április végén kezdődő, 1/A 
divíziójú világbajnokságra készül, 
ahol a házigazda Szlovénia 
mellett Magyarország, Dél-Korea, 
Ausztria és Franciaország lesz az 
ellenfele.
 
Udvarhelyre költözik
az Imperial Wet
A csíkszeredai Erőss Zsolt Aréna 
tatarozása miatt Székelyudvar-
helyre költözik a megyeszékhely 
teremlabdarúgó-csapata, a román 
bajnok Imperial Wet, miközben a 
férfi  kosárlabdacsapat Sepsiszent-
györgyön játssza majd le a hazai 
mérkőzéseit. A város polgármesteri 
hivatalának közleménye alapján 
a megyeszékhely sportcsarnokát 
legkevesebb két hónapra zárják 
be, ezért idén már nem rendeznek 
ott sporteseményeket. Az Imperial 
Wet épp ma 16 órakor „avatja fel új 
otthonát” a Temesvári Informatica 
elleni bajnoki mérkőzésen, miköz-
ben a kosárlabdázók csütörtökön a 
Máramarosszigeti VSK-t fogadják a 
Sepsi Arénában.
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Eladók német, jó minőségű, bontott fa és 
műanyag termopan ablakok, egy- és kétnyílósok; 
új bejárati ajtók, teraszajtók többféle méretben, új 
fa- és műanyag ablakok – kedvező áron, Kápol-
náson. Szállítás megoldható. Árak: 200–2000 lej. 
www.szekelyhirdeto.info. Tel.: 0742-630838.

Újonccal pótolja Korhut Mi-
hályt Marco Rossi szövetségi 
kapitány a magyar labdarú-
gó-válogatottban. Keretéből 
három játékos pályára lépése 
még kérdéses a soron követke-
ző novemberi mérkőzéseken.
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A megszokottnál több játékost 
hívott meg Magyarország 
labdarúgó-válogatottjába 

Marco Rossi szövetségi kapitány, 
aki a héten kihirdetett keretében 
újoncként a Puskás Akadémia hát-
védjére, Nagy Zsoltra, valamint 
korábbi sérüléseikből felépült kö-
zéppályásokra, Gazdag Dánielre és 
Pátkai Mátéra is számít soron kö-
vetkező összetartásuk alkalmával. 
A piros-fehér-zöld együttes ugyanis 
november 15-én az Uruguay elleni 
felkészülési mérkőzésen telt ház 
előtt avatja fel az új Puskás-arénát, 
hogy azután november 19-én Wales 
vendégeként zárják a 2020-as Eu-
rópa-bajnokság csoportselejtezőit. 
Rossi már korábban hangsúlyozta, 
hogy a dél-amerikaiak elleni ta-
lálkozót nem akarja kísérletezésre 
szánni, az pedig közismert, hogy 
Magyarországnak még maradt esé-
lye kvalifi kálni az ötöséből a konti-
nensviadalra.

A most összeállított keret bő lét-
száma részben annak tudható be, 
hogy például Nagy Ádám, Kádár 
Tamás és Willi Orbán egészségügyi 
állapota még bizonytalan, Korhut 
Mihály pedig eltiltás miatt nem lép-
het majd pályára Wales ellen. Klein-
heisler László kétmeccses eltiltása 
miatt ezúttal meghívót sem kapott. 
„Szeretnénk megnézni azokat a já-
tékosokat testközelből, akik komoly 
opciót jelenthetnek számunkra a jö-
vőben. Nagy Zsolt épp ilyen. Bal ol-
dalon Korhut eltiltása miatt amúgy 

HÁROM MAGYAR FUTBALLISTA SZEREPLÉSE BIZONYTALAN A VÁLOGATOTT NOVEMBERI MÉRKŐZÉSEIN

Újoncavatásra készül Marco Rossi

Ünneplésre hangolnak. Összeállt a magyar csapat a Puskás-aréna felavatásához
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is eggyel kevesebben leszünk, erre a 
posztra pedig én egy gyors, erős fi -
zikumú hátvédet képzelek el, ennek 
pedig Zsolt teljesen megfelel, nem 
véletlenül fi gyeljük már hosszabb 
ideje” – idézte Rossit a Magyar Lab-
darúgó-szövetség (MLSZ) hivatalos 
honlapja. A szakember azt is elárul-
ta, hogy Uruguay ellen a Ferencváros 
hálóőre, Dibusz Dénes kezd majd, 
ugyanakkor Gulácsi Péterre (Leipzig) 
is számít, keretében pedig Dzsudzsák 
Balázs, Nagy Dominik, Szalai Ádám, 
Nagy Ádám vagy éppen Lovrencsics 
Gergő már visszatérő kulcsembernek 
számítanak. Rossi pár nappal ezelőtt 
az M1 magyar közszolgálati csator-
nának adott interjúban hangsúlyoz-
ta, hogy a Puskás Ferenc Arénában 
rendezendő mérkőzés történelmi 
esemény, és egyben feledhetetlen 
pillanatnak ígérkezik. „Ezen a mér-
kőzésen, ahol az ellenfél ráadásul 
az első tíz között szerepel a világ-
ranglistán, minden bizonnyal olyan 
atmoszféra vár a válogatottra, amely-

ben a szurkolóinkkal szemben nem 
lenne tisztességes a szakmai stábtól 
és a csapattól, ha kísérleteznénk, 
főpróbaként tekintenénk rá. Egy jó 
eredmény, Isten segítségével egy győ-
zelem a lehető legjobb hangolódás 
lenne a walesi út előtt” – fogalmazott 
az olasz szakember.

Magyarország két fordulóval az 
Eb-selejtezők előtt 12 ponttal a má-
sodik helyen áll, de ezt hét mérkőzés 
alatt gyűjtötte, akárcsak a 14 ponttal 
listavezető Horvátország. Mögöttük 
a 10 pontos Szlovákia, a 8 pontos 
Wales és az 1 ponttal sereghajtó 
Azerbajdzsán csak 6 találkozón lép-
tek pályára. Magyarország a novem-
ber 16-ai fordulóban, Horvátország 
pedig a november 19-ei körben lesz 
szabadnapos. Legközelebb Horvát-
ország–Szlovákia és Azerbajdzsán–
Wales párosítás szerint játszanak, 
majd pedig a Wales–Magyarország 
csatával egy időben Szlovákia–Azer-
bajdzsán meccs zárja a csoportselej-
tezőt ebben az ötösben.
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A Giurgiui Astra és a Craiovai Uni-
versitatea labdarúgócsapatai is 

négy gólt szereztek házigazdaként a 
hazai élvonalbeli bajnokság 15. fordu-
lójában. Előbbi 4-0-ra győzte le a Iași 
együttesét, míg utóbbi a Dinamo el-
len nyert 4-1-re. Ezek után jelentősen 
módosított az összesítettet, mert bár a 
Craiova 27 pontjával a Kolozsvári CFR 
(30 pont) és a Viitorul (28) mögött a 
harmadik helyen maradt, az Astra 25 
ponttal már a negyedik és a 24 pont-
nál tartó FCSB mögé a Medgyes (23), 
a Botoșani (22), a Iași (21), a Dinamo 
(20), a Sepsi OSK (16), a Târgoviște 
(16), a Hermannstadt (13), a Clinceni 
(11) és a Voluntari (7) sorakoztak fel.

Az FCSB az, amelyik az utóbbi idő-
ben jelentős előrelépést tett a Liga 
1-ben, hiszen a szezon elején még a 
mezőny alsóházában kullogott, mi-
közben most már felsőházi rájátszást 
érő helyen tanyázik. Tegnap viszont tá-
vozott a klubtól a sportigazgató Narcis 

Răducan. A fővárosi piros-kékekhez 
augusztusban csatlakozott szakember 
elmondása szerint a klub tulajdonosa, 
George Becali „gyermeteg” dolgokat 
rótt fel neki, ezért jobbnak látta távoz-
ni. „Felrótta például, hogy miért nem 
kötöttem bele a Târgoviștéi Chindia 
elleni bíráskodásba, miért mondtam, 
hogy a Bajnokok Ligájában nem adtak 
volna büntetőt Tănase helyzeténél, és 
hogy miért nyilatkoztam azt, hogy a 
Steaua katonai klubjának több szur-
kolója lesz, ha feljut a Liga 1-be. Gyer-
meteg indokok. Értelmetlen kommen-
tálnom” – fogalmazott, megköszönve 
ugyanakkor az FCSB-nél kapott lehe-
tőséget, és rámutatva az idény során 
elért szakmai eredményekre. Becali is 
elismerte, hogy Răducan nyilatkozatai 
bosszantották fel, ugyanakkor elmon-
dása alapján az egykori futballista nem 
lemondott a tisztségéről, hanem közös 
megegyezéssel szerződést bontottak 
vele. „Ledöbbentett, amikor azt mond-
ta, hogy a szurkolók a Steaua katonai 
csapata mellé szegődnek, ha az feljut 

a Liga 1-be. Haragszom, mert amióta 
nálunk van, egyáltalán nem védte a 
klubot, például amikor a játékvezető 
ellenünk fújt, ő azt mondta, hogy jó 
bíráskodás volt. Nem védte a játékoso-
kat sem. Én azt mondtam, hogy Tăna-
se esetében jogos volt a büntető, ő azt 
mondta erre, hogy erőltetett volt, a BL-
ben nem adták volna meg. Behívtam a 
palotába, és felbontottam vele a szer-
ződést” – mondta a piperai üzletem-
ber. Az említett eset az FCSB vasárnap 
esti, Sepsi OSK elleni bajnoki meccsén 
történt. A házigazda fővárosiak 2-1-re 
megnyerték az említett találkozót, a 
Tănase elleni szabálytalanságért meg-
ítélt büntetőt viszont többen bírálták. 
Tănase a mérkőzést követő televíziós 
nyilatkozatában még szintén megle-
petnek mutatkozott, amiért megítélték 
neki a büntetőt, később viszont azt 
mondta, hogy csak iróniának szán-
ta, hogy támadószabálytalanságra 
számított, és örül, hogy a játékvezető 
Horațiu Feșnicnek volt kellő bátorsága 
meghoznia a helyes döntést.

„Felnégyelték” vendégeiket a Liga 1 házigazdái
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