
Ismét a hosszabbításban szer-
zett góllal aratott sikert a Sep-
siszentgyörgyi Sepsi OSK a 
labdarúgó 1. Liga rájátszásának 
alsóházi küzdelmében. A három-

székiek a Medgyesi Gaz Metan 
legyőzésével először nyertek él-
vonalbeli meccset a saját stadi-
onjukban. A telt ház, 4500 néző 
előtt aratott sikerével a Sepsi 

OSK egy helyet ismét előrébb lé-
pett a ranglistán, megelőzte az 
FC Voluntari-t, mely pénteken es-
te kikapott a Dinamótól.

Labdarúgó 1. Liga, alsóházi rá-
játszás, 5. forduló: Sepsiszent-
györgyi Sepsi OSK–Medgyesi Gaz 
Metan 2–1 (0–1), gólszerzők: Had-
nagy Attila (69.), Simonovszki 
(90+1.), illetve Rondon (28.); FC 
Voluntari–Bukaresti Dinamo 2–4 
(0–3). A Concordia Chiajna–Bu-
karesti Juventus találkozó teg-
nap lapzártánk után ért véget, a 
Temesvári Poli–FC Botoșani mér-
kőzést ma rendezik meg. Az alsó-
ház állása: 7. Dinamo 32 pont, 8. 
Botoșani 25, 9. Sepsi OSK 19, 10. 
Voluntari 18, 11. Chiajna 16, 12. 
Temesvár 16, 13. Medgyes 15, 14. 
Juventus 13. Felsőház, 5. fordu-
ló: CSU Craiova–Jászvásári Poli 
4–1 (2–0), gólszerzők Mitriță (18., 
45+1., 55., utóbbit büntetőből), 
Dimitrov (90+1.), illetve Danale 
(72.). Az FC Viitorul–Kolozsvári 
CFR mérkőzés lapzártánk után 
ért véget, az Astra Giurgiu–FCSB 
meccset ma rendezik meg.
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A Szentmiklósi VSK 

nagyon kikapott 

Balánbányán, és a 

Szárhegyi Bástya sem 

tudott örömet szerezni 

szurkolóinak a megyei 

bajnokságban, a romá-

niai labdarúgó 4. liga 

Hargita megyei cso-

portjában. 

Egyedüli pozitívum, hogy 
egy korábbról elhalasztott 
mérkőzés pótlásakor a Bás-

tya Homoródalmáson tudott pon-
tot szerezni. A VSK vereségéhez 
hozzátartozik, hogy csaknem tel-
jes egészében ifikből álló csa-
pat lépett pályára Balánbányán.  
A listavezető Székelykeresztúri 
Egyesülés is két mérkőzést ját-
szott a hétvégén, egyiket ép-
pen Szárhegyen nyerte meg, de 
Maroshévízzel is elbántak a ke-

resztúriak. Íme, a 21. forduló 
eredményei:

Balánbányai  Bányász–
Gyergyószentmiklósi VSK 
6–0 (3–0). Gólszerzők: Alexandru 
Cătărău (28., 76. és 78. perc), Bíró 
Attila (20.), Sergiu Bercea (23.) és 

Daniel Vitelariu (65.). Tudósított: 
Papp Levente.
Homoródalmási Homoród–
Székelyudvarhelyi Roseal 
1–2 (1–1). Gólszerzők: Kolozsi 
László (5.), illetve Hegyi Hunor (8.) 
és Katona Csaba (79.). Tudósított: 
Lőrincz Attila.

Gyergyószárhegyi Bástya–
Székelykeresztúri Egye-
sülés 0–3 (0–2). Gólszerzők: 
Báró István (15. és 19.), Gagyi 
Ervin (88.). Tudósított: Traian 
Stoian.

A Maroshévízi Pro Mureșul 
csapata szabadnapos volt.

Pótoltak két korábbról elha-
lasztott mérkőzést.
18. forduló: Székelykeresz-
túr–Maroshévíz 3–0 (2–0). 
Gólszerzők: Dézsi Csaba (37.), 
Lázár Zsolt (43.) és Gagyi Ta-
más (92.). Tudósított: Hompoth 
Dezső.
19. forduló: Homoródalmás–
Gyergyószárhegy 1–1 (1–1). 
Gólszerzők: Bogdán Zsolt (94.), 
illetve Benkes Tihamér (13.).Tu-
dósított: Papp Levente.

Tartja tetemes előnyét a Keresztúr

Gyergyószék rossz hétvégéje

Három mérkőzésből egy pont a gyergyószéki csapatok mérlege 

Még az ellenfél edzője is dícsérte a szentgyörgyi szurkolótábort 

Kitüntette Szabó Katit Magyarország

Először nyert Szentgyörgyön a Sepsi OSK

A Magyar Érdemrend Lovag-
keresztjével tüntette ki a magyar 
állam Szabó Katit magas színvo-
nalú munkájáért, a tornasportban 
elért kiemelkedő eredményei, 
az utánpótlás-nevelés, illetve a 
sportág határon túli magyarok 
körében történő népszerűsítése 
érdekében végzett tevékenysé-

ge elismeréseként. A Franciaor-
szágban élő négyszeres olimpiai 
bajnok, kétszeres világ- és Euró-
pa-bajnok a párizsi magyar nagy-
követségen tartott ünnepségen 
vette át elérzékenyülten az elis-
merést. „Felemelő érzés, hogy a 
szülőföldem és a magyar nem-
zet gondol rám, és büszkén sorol-

nak nagyjaik közé” – nyilatkozott 
az orbaiszéki Zágonból kislány-
ként Onești-re került tornászcsil-
lag. Méltatásakor Tamás Sándor, 
a Kovászna Megyei Tanács el-
nöke hangsúlyozta: Szabó Ka-
ti rászolgált a kitüntetésre, és 
ismét előtérbe kell hozni azt, 
aki „Romániának és a magyar 

nemzetnek egyszerre világszin-
tű dicsőségeket szerzett.” Károlyi 
György párizsi magyar nagykö-
vet kiemelte: „A magyar nemzet 
egységes a sportban. Mindany-
nyiunk felelőssége, hogy az akár 
idegen zászlók alatt elért sike-
reinket is számon tartsuk és dí-
jazzuk.” 

Az elődöntőknél tart 
az Európa Liga
Olympique Marseille–Salzburg 
és Arsenal–Atlético Madrid pár-
harcokat rendeznek a labdarú-
gó Európa Liga elődöntőjében.
A negyeddöntő visszavágóinak 
eredményei: Olympique Mar-
seille–RB Leipzig 5–2 (3–1), 
továbbjutott a Marseille, 5–3-as 
összesítéssel; RB Salzburg–SS 
Lazio 4–1 (0–0), tj: a Salzburg, 
6–5-ös összesítéssel; Sport-
ing CP–Atlético Madrid 1–0 
(1–0), tj: az Atlético, 2–1-es 
összesítéssel; CSZKA Moszk-
va–Arsenal 2–2 (1–0), tj.: az 
Arsenal, 6–3-as összesítéssel.
Az elődöntő műsora: 
Olympique Marseille–RB Salz-
burg és Arsenal–Atlético Mad-
rid. Az első mérkőzéseket ápri-
lis 26-án rendezik Marseille-ben 
és Londonban, a visszavágókat 
május 3-án játsszák Salzburg-
ban és Madridban. Az EL dön-
tője május 16-án lesz Lyonban. 
A második számú európai ku-
pasorozat győztese a követke-
ző idényben a Bajnokok Ligája 
csoportkörében szerepelhet.

Bayern–Real és 
Liverpool–Roma
A Bayern München a címvé-
dő Real Madriddal, a Liverpool 
pedig az AS Romával talál-
kozik a labdarúgó Bajnokok 
Ligája elődöntőjében. A pén-
teki sorsoláson kiderült, hogy 
az első mérkőzéseket Mün-
chenben, illetve Liverpoolban 
rendezik. A BL-elődöntők első 
találkozóira április 24-én és 
25-én, a visszavágókra pedig 
egy héttel később kerül sor. A 
Bayern München–Real Madrid 
párosítás az európai klubfut-
ball leggyakoribb párharca, 
amelynek örökmérlege tel-
jesen kiegyenlített, mindkét 
csapat 11 alkalommal nyert két 
döntetlen mellett, a spanyolok 
37, a németek 36 gólt szerez-
tek. Tavaly a negyeddöntőben 
találkozott egymással a két 
sztárcsapat, az első felvoná-
son, Münchenben 2–1-re, majd 
a visszavágón hosszabbítás 
után 4–2-re nyert a Real Mad-
rid. A Liverpool és az AS Roma 
játszotta a BL elődjének szá-
mító Bajnokcsapatok Európa 
Kupájának 1984-es döntőjét, 
az olaszok hazai pályán végül 
büntetőkkel elbukták a trófeát. 
Érdekesség, hogy a Vörösök 
legveszélyesebb támadója, a 
Premier League- és az európai 
góllövőlistát – utóbbit Lionel 
Messivel holtversenyben – is 
vezető Mohamed Szalah tavaly 
még a Romát erősítette.
A finálé május 26-án lesz Ki-
jevben.

Sorsoltak a 2020-as 
férfi kézilabda EB-re 
A magyar férfi kézilabda-válo-
gatott Oroszország, Szlovákia 
és Olaszország csapatával ke-
rült azonos csoportba a 2020-
as Európa-bajnokság selejte-
zőjének trondheimi sorsolá-
sán. A román csapat ellenfelei 
Franciaország, Portugália és 
Litvánia lesznek. 

 KORÁBBI FELVÉTEL: ROKALY BALÁZS 

Az állás:
1. Székelykeresztúr  45 pont /17 mérkőzés, 
2. Balánbánya  29/15, 
3. Maroshévíz  28/16, 
4. Udvarhelyi Roseal  20/17, 
5. Gyergyószentmiklós  16/17, 
6. Homoródalmás  14/16, 
7. Gyergyószárhegy  11/16.

Döntetlen 
a Loki–Fradin
A listavezető Ferencváros és 
a vele azonos pontszámmal 
második Videoton is döntetlent 
játszott szombaton, a labdarú-
gó OTP Bank Liga 26. fordulójá-
ban, így nem változott a tabella 
élcsoportja. 
OTP Bank Liga, 26. forduló: 
Debrecen–Ferencváros 1–1 
(1–1), gólszerzők Könyves (37.), 
illetve Varga R. (8.); Puskás 
Akadémia–Honvéd 1–1 (1–0), 
g. Hegedűs J. (35.), illetve 
Danilo (86.); Újpest–Vasas 
4–2 (1–0), g. Nwobodo (25.), 
Novothny (53., 76., a másodi-
kat büntetőből), Pauljevic (56.), 
illetve James (32.), Egerszegi 
(55.); Paks–Szombathely 1–2 
(0–1), g. Simon A. (71.), illetve 
Hahn (11., öngól), Grumic (70.); 
Balmazújváros–Diósgyőr 2–1 
(0–0), g. Rudolf (88., 90., mind-
kettőt büntetőből), illetve Óvári 
(46.), Mezőkövesd–Videoton 
0–0. 
Az élmezőny: 1. Ferencváros 
55 pont, 2. Videoton 55, 3. Deb-
recen 37.
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