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Verstappen rajt-cél győzelme Ausztriában
Max Verstappen, a Red Bull holland versenyzője nyerte a vasárnapi 
Forma–1-es Stájer Nagydíjat Spielbergben, ezzel 18 pontra növelte elő-
nyét a világbajnoki pontversenyben a címvédő és hétszeres vb-győztes 
Lewis Hamiltonnal, a Mercedes brit pilótájával szemben. A 23 éves Vers-
tappennek ez az idei negyedik, egyben pályafutása 14. F1-es futamgyő-
zelme. A holland versenyző mögött legnagyobb riválisa, Hamilton ért 
célba másodikként, míg a harmadik helyen a másik Mercedest vezető 
finn Valtteri Bottas futott be. A vb jövő hétvégén folytatódik ugyanitt, 
az Osztrák Nagydíjjal. Stájer Nagydíj, Spielberg (71 kör, 306,452 km, a 
pontszerzők): 1. Max Verstappen, 2. Lewis Hamilton, 3. Valtteri Bottas, 
4. Sergio Pérez, 5. Lando Norris, 6. Carlos Sainz Jr., 7. Charles Leclerc, 
8. Lance Stroll, 9. Fernando Alonso, 10. Cunoda Juki. Leggyorsabb kör: 
1:07.058 perc, Hamilton (71. kör). A vb-pontversenyek állása, verseny-
zők: 1. Verstappen 156 pont, 2. Hamilton 138, 3. Pérez 96, 4. Norris 86, 
5. Bottas 74, 6. Leclerc 58, 7. Sainz 50. Csapatok: 1. Red Bull 252 pont, 
2. Mercedes 212, 3. McLaren 120, 4. Ferrari 108, 5. Alpha Tauri 46.

Szerbia nyerte a női kosár Európa-bajnokságot
A szerb válogatott nyerte meg a Valenciában és Strasbourgban ren-
dezett női kosárlabda Európa-bajnokságot, miután a vasárnap esti 
döntőben legyőzte a francia csapatot. Női kosárlabda Európa-bajnok-
ság, döntő: Szerbia–Franciaország 63:54 (14:11, 17:15, 17:14, 15:14). A 
bronzmérkőzésen: Belgium–Fehéroroszország 77:69.

• RÖVIDEN 

M ánya Szabolcs és Hadnagy Ist-
ván után a székelyudvarhelyi 

Biró Attila is az SG Kecskemét Futsal 
együttesénél folytatja pályafutását – 
jelentette be a magyarországi terem-
labdarúgó-élvonalban szereplő klub.

Biró Attila 2010-ben Székelyud-
varelyen kezdte el a pályafutását, a 
felnőtt bajnokságban három bronz- 
és egy ezüstérmet szerzett, míg az 

U19-es korosztályban bajnok lett. A 
2018–19-es szezonban a Dévai Au-
tobergamónál játszott, majd a Csík-
szeredai Imperial Wet csapatánál 
folytatta, ahol az előző szezonban 
kupagyőztes és bajnok is lett.

„Amikor megkerestek, úgy gon-
doltam, szeretnék tagja lenni ennek 
a szimpatikus klubnak, valamint 
kihívásnak is tekintem, hogy kipró-

bálhatom magamat a magyar baj-
nokságban. Remélem, nagyszerű 
eredményeket tudunk majd elérni az 
előttünk álló szezonban” – nyilat-
kozta a klub honlapján Biró.

Biró Attila a harmadik székely 
futsalos a kecskeméti csapatban, 
Mánya Szabolcs tavaly igazolt oda, 
míg Hadnagy István érkezését más-
fél hete jelentették be.

H árom német és egy orosz siker 
született a varsói egyéni aszta-

litenisz Európa-bajnokság zárónap-
ján. Magyarország és Románia is 
egy-egy bronzéremmel zárta a kon-
tinensviadalt.

Férfi ak. Egyes:  1. Timo Boll (Né-
metország), 2. Dimitrij Ovtcharov 
(Németország), 3. Mattias Falck (Svéd-

ország) és Marcos Freitas (Portugália). 
Páros: 1. Lev Kacman, Makszim Greb-
nyev (Oroszország), 2. Jakub Dyjas, 
Cédric Nuytinck (Lengyelország, Bel-
gium), 3. Ecseki Nándor, Szudi Ádám 
(Magyarország) és Tiago Apolonia, 
Joao Monteiro (Portugália).

Nők. Egyes:  1. Petrissa Solja 
(Németország), 2. Shan Xiaona (Né-

metország), 3. Margarita Peszocka 
(Ukrajna) és Elizabeta Samara (Ro-
mánia). Páros: 1. Shan Xiaona, Pet-
rissa Solja (Németország), 2. Nina 
Mittelham, Sabine Winter (Német-
ország), 3. Tetyana Bilenko, Ganna 
Gaponova (Ukrajna) és Stéphanie 
Loeuillette, Yuan Jia Nan (Franciaor-
szág). (Dobos László)

Egy-egy magyar és román bronzérem

Egyre nagyobb a kecskeméti székely légió

• Tegnap délelőtt szállt le a repülőgépe Marosvásárhelyre, onnan pedig 
autóbuszra ült a magyar női kézilabda-válogatott, hogy Székelyudvar-
helyre utazzon. Szűk egy hétig itt lesz a központja a nemzeti gárdának, a 
kemény, főképp fizikai munka mellett a feltöltődésre is hangsúlyt fektet-
nek. Ebbe Farkaslakán már belekóstolhattak.

JÓZSA CSONGOR

A hétfő déli csendet Farkasla-
kán a Trianoni-emlék osz lop-
nál, a Tamási Áron sírja mel-

letti téren megtörte az ünnepélyes 
fogadtatás, a beszédek, az énekek, a 
táncok sora. Ezzel fogadta ugyanis 
a község a településen áthaladó ma-
gyar női kézilabda-válogatott keretét, 
szövetségi kapitányát, szakmai stáb-

ját. Szűk egy hónap maradt hátra a 
tokiói nyári olimpiáig, a csapat az el-
múlt héten kezdte meg a felkészülést 
Balatonbogláron. Ezen a héten pedig 
Székelyföldön folytatja, Székelyud-
varhely lesz a központjuk.

Farkaslaka polgármestere, Kovács 
Lehel beszédében kiemelte, hogy 
együtt, a nagy nemzet tudja megün-
nepelni, bajnokká avatni az ötkarikás 
játékokon elért sikereket. Büszke arra, 
hogy a település hírnevét a sportolók 
továbbviszik, útravalóként pedig azt 

kérte: „nagy szívvel harcoljanak a 
végsőkig, hogy büszke lehessen min-
denki a teljesítményükre”. Hadnagy 
Jolán, a helyi Tamási Áron Művelődési 
Egyesület elnöke ugyanakkor kiemel-
te: „nem csupán magatokat, hanem 
minket is képviseltek az olimpián”.

A kultúrműsor része volt Ágoston 
Eszter, a Palló Imre Művészeti Szak-
középiskola diákjának népdalének-
lése, a helyi Tamási Áron Általános 
Iskola diákjai is „átnyújtottak” egy 
népdalcsokrot. Táncolt a Virgoncz 

néptánccsoport, énekelt a csíkrákosi 
Gerendely férfi kórus, majd a legvé-
gén Laczkó Vilmos farkaslaki plébá-
nos adta áldását a csapatra.

Tomori Zsuzsanna, a magyar női 
kézilabda-válogatott oszlopos tagja 
– aki ott volt a legutóbbi ötkarikás 
játékokon is – elmondta, csupán 
annyit árult el számukra a szakmai 
stáb, hogy egy helyen megállnak Vá-
sárhelyről Udvarhelyre menet. Kelle-
mes meglepetés volt ez mindenkinek, 
tudják, hogy itt is nagyon szorítanak 
értük a sportszeretők. „Az alapozás 
második hetébe léptünk, így nem 
lesz épp olyan könnyű az itteni mun-
ka. Az edzéseket el kell végeznünk, 
elsősorban azért érkeztünk ide, de 
tudjuk, hogy lesz két nap a kisebb 
kiruccanásra, kirándulásra a kör-
nyéken. A fi zikai terhelésre ezek a 

pihenők jól jönnek, nagyon remélem, 
hogy lelkileg is feltöltődünk itt.”

A magyar női kézilabda-válogatott 
tagjaival a sportbarátok is találkoz-
hatnak. A szervezők közleményéből 
kiderül, hogy kedden 17 órától lesz 
a nemzeti együttes kb. másfél órás 
nyílt edzése a székelyudvarhelyi vá-
rosi sportcsarnokban. Hozzáteszik, 
ezen csak a koronavírus elleni oltást 
megkapott nézők vehetnek részt, a 
sportlétesítményben az első sorok-
ban nem lehet majd helyet foglalni. A 
belépés ingyenes lesz, a helyfoglalás 
érkezési sorrendben történik.

Aztán csütörtökön 19 órától kö-
zönségtalálkozót tartanak a Páva 
Kert Panzió teraszán, betartva az 
érvényben lévő járványügyi szabá-
lyokat. Itt lehet majd feltenni kérdé-
seket a játékosoknak és a stábnak.

Székelyföldön alapoznak Tokióra
Megérkezett Székelyudvarhelyre a magyar női kézilabda-válogatott

Farkaslakán már ízelítőt kaphattak 
a székely vendégfogadásból
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