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Az erdélyi hírek tárháza
Ingyenes, töltse le most!

H I R D E T É S

Könyvajánló
Testi egészségünk fenntartásához nem csak a helyes táplálkozás, a meg-
felelő mennyiségű folyadékfogyasztás, a testmozgás elengedhetetlen 
feltétel, de az is, hogy ne kenegessük feleslegesen magunkat a kozmeti-
kumainkban található, egészségünket veszélyeztető méreganyagokkal. 
Ha eddig úgy gondolta, hogy Ön kivétel ez alól, akkor érdemes megnéz-
nie az Ön által a mindennapokban használt szappan, tusfürdő, dezo-
dor, testápoló, kozmetikai krémek és egyéb szerek összetevőit. Első rá-
nézésre valószínűleg nem fogja érteni az összetevők latin elnevezéseit. 
Ezért a legokosabb döntés, ha elolvassa dr. Lenkei Gábor Mit érdemes 
tudni a kozmetikai ipar rejtett arcáról? című könyvét. Szomorú tény, 
de a csábító külcsín többnyire haszontalan, sőt káros vegyi anyago-

kat takar, olyanokat, amelyekkel csak rongáljuk a szervezetünket. Valójában fogalmunk 
sincs arról, hogy mekkora kockázattal jár az ilyen vegyi anyagok mindennapi használata. 
A könyv, szerencsére, megmutatja a kivezető utat is.

Dr. Lenkei Gábor könyveit megtalálja a Dr. Lenkei Egészségkultúra szaküzletben,
Kolozsváron a Regele Ferdinand út 21. szám alatt

Tel.: 0758-888155

TOVÁBBI KÉT JÁTÉKOS KERÜLT KI A MAGYAR FUTBALLVÁLOGATOTT KERETÉBŐL

Hiányzókkal készülnek
További két játékos került 
ki a vébéselejtezők utolsó 
két fordulójára készülő 
Magyarország labdarúgó-vá-
logatottjából. Románia teljes 
kerettel készül Izland ellen.
» V. NY. R.

K leinheisler László és Sal-
lói Dániel sem csatlakozik 
Magyarország Telkiben 

készülő labdarúgó-válogatottjá-
hoz. A sportági szövetség közle-
ménye alapján az Eszék klubcsa-
patának orvosi stábjával történt 
egyeztetést követően biztossá 
vált, hogy Kleinheisler az utolsó 
vébéselejtezőre sem lett volna 
egészséges a pályára lépéshez, 
míg Sallóit amerikai klubja, a 
Sporting Kansas City tartotta 
vissza a válogatottól. Amúgy 
előttük már többen kikerültek 
Marco Rossi szövetségi kapitány 
keretéből: Bolla Bendegúz helyé-
re Spandler Csaba, Gulácsi Péter 
helyére Szappanos Péter kaptak 
meghívást, de sérülés miatt Willi 
Orbán sem játszhat a világbajno-
ki csoportselejtezők utolsó két 
fordulójában. Ismeretes, hogy 
Magyarország pénteken San 
Marinót fogadja, majd három 
nappal később Lengyelország 
vendégeként zárja a kvalifi káció-
kat abban az I csoportban, ahol 
nyolc mérkőzés után Anglia 20, 
Lengyelország 17, Albánia 15, 
Magyarország 11, Andorra 6, San 

Marino pedig 0 pontnál tart. A 
piros-fehér-zöld együttesnek a 
csoportjában már nem maradt 
reális esélye kvalifi kálni a jövő 
évi, katari seregszemlére, Rossi 
ezért is hívott meg több fi atalt, 
hogy lehetőséget adjon nekik a 
bizonyításra. Leszögezte ugyan-
akkor azt is: mindkét előttük álló 
találkozón elvárás, hogy a maxi-
mumot nyújtsák, és emelt fővel 
hagyják el a pályát.

Románia együttese viszont 
győzelmi „kényszerben” van, 
maradt ugyanis esélye arra, hogy 
a pótselejtezőt érő második he-
lyét megőrizze a csoportjában. 
Ehhez először Izland ellen kell 
hazai pályán bizonyítania csü-
törtökön, a szurkolók biztatására 
pedig nem számíthatnak, hiszen 
a hatályban lévő járványügyi 
korlátozások miatt nem lehetnek 
nézők a bukaresti stadionban. 
A felkészülést már megkezdték 
Mogoșoaián, ahol Mirel Rădoi 

szövetségi kapitány huszonhat 
fős keretéből huszonöten már 
hétfő este közös edzést tartot-
tak. Erről csak Horațiu Moldo-
van hiányzott, mert ő aznap a 
Rapid kapuját védte a Liga 1-ben 
3-2-re megnyert Clinceni elleni 
mérkőzésen. Romániának, mint 
ismeretes, nyolc forduló után 13 
pontja van a csoportban. Csak 
az a német válogatott előzi meg, 
amelyik 21 pontjával már jegyet 
váltott az első helyről a vébére. 
Észak-Macedónia 12, Örményor-
szág 12, Izland 8, Liechtenstein 
pedig 1 pontról várják az utolsó 
két fordulót. A csütörtöki Romá-
nia–Izland (21.45) mérkőzéssel 
egy időben Örményország–Ma-
ce dónia és Németország–Liech-
tenstein párosítás szerint ját-
szanak, majd három nappal 
később Liechtenstein–Románia, 
Örmény ország–Németország és 
Macedónia–Izland összecsapá-
sok zárják a kvalifi kációkat.
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Távol marad. Kleinheisler (balra) nem épült fel korábbi sérüléséből

» GERGELY IMRE

Ismét változott a jégkorong-Ro-
mán Kupa versenykiírása, a 

legfrissebb módosítás mellett 
pedig jövő tavasszal rendezik 
a tornát. A döntés szerint két 
helyszínen, Kézdivásárhelyen és 
Csíkszeredában rendezik majd 
a csoportmérkőzéseket, és ezek 
győztesei vívják a döntőt a Vá-
kár Lajos Műjégpályán. A 2022-
es rendezést a Sportklub kérte, 
részben azért, hogy nézők is 
lehessenek a lelátón, részben 
pedig amiatt, hogy a torna ne üt-
közzön válogatottak decemberi 
felkészülésével. „A kupa eredeti 
időpontja egybeesett egy válo-
gatottsági periódussal, amikor 
is a csapatoktól sok játékos hi-
ányzik. A szövetség elfogadta a 
kérésünket, a csíkszeredai és a 
kézdivásárhelyi rendezésű kupát 
2022-ben fogjuk megtartani, de 
a pontos dátumról csak később 
születik döntés” – nyilatkozta 
Hodos László, a Csíkszeredai 
Sportklub elnöke.

A csoportküzdelmek megszer-
vezésével a szezon kezdete előtt 
elfogadott eredeti verzióhoz 
térnek részben vissza, ami azt 
mondta ki, hogy decemberben 
két selejtező tornán a Brassói 
Corona, a Gyergyói HK, a Buka-
resti Steaua és a Sapientia U23 
az A csoportban, a B kvartettben 
pedig a Csíkszeredai Sportklub, 
a Galaci CSM, a Háromszéki 
Ágyúsok és a Sportul Studentesc 
játszik a döntőért. Ezt írta felül 
a Román Jégkorong-szövetség 
(RJSZ) vezetőtanácsának október 
13-i ülésének határozata, misze-

rint a csoportbeosztás érvényben 
marad, de nem rendeznek külön 
selejtező mérkőzéseket, hanem a 
romániai bajnokság egyes össze-
csapásai majd kupameccseknek 
is számítanak, és a döntőt a két 
csoportgyőztes vívja december 
22-én.

A döntést október 28-án iktat-
ták és küldték ki a kluboknak. 
Ettől a dátumtól november 6-ig 
két ilyen meccsre került sor. 
Az első az október 31-i Galac–
Sportul volt, amely sima 22–1-
es galaci győzelemmel zárult, 
és következett a november 5-i 
Brassó–Steaua, ahol óriási meg-
lepetésre 1–2-re győztek az ifj abb 
Timaruék.

Ezt követően, másnap, novem-
ber 6-án született meg a szövet-
ségi vezetőtanács újabb döntése, 
miszerint mégsem számítanak 
a bajnokik a kupasorozatban. A 
friss döntés szerint viszont az ok-
tóber 28. és november 6. közé eső 
Galac–Sportul és Brassó–Steaua 
meccsek eredménye érvényben 
marad. Ehhez képest érdekes-
ség, hogy október 28-án két, 
már korábban lejátszott bajnoki 
összecsapást is kupameccsnek 
minősítettek, de jelen állás sze-
rint az október 7-i Gyergyói Hoki 
Klub–Steaua (5–1) és az október 
25-i Sportklub–Sportul (21–5) 
mérkőzések eredménye mégsem 
lesz érvényes a kupában.

Elsősorban a brassóiak örül-
hetnek az újabb verziónak, hi-
szen miután kikaptak a Steau-
ától, a GYHK elleni vasárnapi 
vereségük már a végleges búcsút 
jelentette volna számukra az idei 
Román Kupa döntőjétől.

Változott a versenykiírás




