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Eladók német, jó minőségű, bontott fa és műanyag 
termopan ablakok, egy- és kétnyílósok; új bejá-
rati ajtók, teraszajtók többféle méretben, új fa- és 
műanyag ablakok – kedvező áron, Kápolnáson. 
Szállítás megoldható. Árak: 200–2000 lej. www.
szekelyhirdeto.info. Tel.: 0742-630838.

Răzvan Marint választották 
a 2018-as esztendő legjobb 
játékosának a romániai fut-
ballgálán. Az eseményen több 
kategóriában osztottak díjakat, 
a legjobb hazai klubvezetőnek 
járó elismerést pedig a Sepsi 
OSK tulajdonosa, Diószegi 
László kapta.

 » VÁSÁRHELYI-NYEMEC RÉKA

R ăzvan Marin vehette át a 2018-
as esztendő legjobb játékosá-
nak járó díjat a romániai fut-

ballgálán. A hétfő esti eseményen 
a belga Standard Liege 22 éves vá-
logatott középpályása megtisztelte-
tésnek ítélte az elismerést, amelyért 
köszönetet mondott csapattársai-
nak és edzőinek is. „Az bizonyos, 
hogy mindig lehet továbbfejlődni, 
de én elsősorban azt szeretném, 

A SEPSI OSK TULAJDONOSÁT VÁLASZTOTTÁK A 2018-AS ESZTENDŐ LEGJOBB KLUBVEZETŐJÉNEK A ROMÁNIAI FUTBALLGÁLÁN

Diószegi a díj után: az észre is hallgatni kell

Rekord. Neagu lett az Eb-történelem legeredményesebb játékosa

 » „Ez tényleg 
nem hétköznapi 
elismerés, de tel-
jes szívemből azt 
gondolom, hogy 
ez mindannyiunk 
érdeme, nem-
csak az enyém” 
– mondta az év 
legjobb hazai 
klubvezetőjének 
választott Dió-
szegi László.

hogy egészséges legyek. Ez a díj arra 
ösztönöz, hogy tovább dolgozzam és 
bebizonyítsam azt, amit még kell. Sze-
retném, ha pályafutásom következő 
lépéseként egy erősebb bajnokságban 
szerepelnék” – nyilatkozta a Viitorul-
nál nevelkedett futballista.

Miközben övé lett az év futbal-
listája titulus, posztján az FCSB te-
hetségét, Dennis Mant választották 
a legjobb középpályásnak, hogy 
Nicușor Bancu (Craiova) a legjobb 
hátvéd, Alexandru Mitriță (Craiova) 
a legjobb csatár, Andrei Radu (Ge-
nova) pedig a legjobb kapus díjával 
büszkélkedhessen. Utóbbi Románia 
U21-es válogatottjában is szerepelt, 
amelyet az esztendő legjobb teljesít-
ményéért jutalmaztak a korosztályos 
Európa-bajnokságra kiharcolt kva-
lifi kációja után. A játékosok közül 
Mitriță kapta még az Ilie Balaci-em-
lékdíjat, Olimpia Moruțant (FCSB) 
az év fi atal tehetségévé választották, 
a leglátványosabb fejlődésért Alex 

Cicâldăut (Viitorul/Craiova) jutal-
mazták, míg az esztendő legjobb 
légiósának járó elismerést Bogdan 
Planici (FCSB) kapta.

Elismerés a háromszékieknek
Az év legjobb hazai klubvezetőjének 
járó díjat idén a Sepsiszentgyörgyi 
Sepsi OSK tulajdonosa, Diószegi Lász-
ló nyerte el, aki elmondása szerint 
örömmel fogadta a hazai újságírók 
sportklubja által szervezett gálán 
megítélt titulust. „Ez tényleg nem hét-
köznapi elismerés, de teljes szívemből 
azt gondolom, hogy ez mindannyiunk 
érdeme, nemcsak az enyém” – mond-
ta lapunknak Diószegi László, aki 
tegnap személyes Facebook-oldalán 
is köszönetet mondott mindazoknak, 
akik a Sepsi OSK sikeréhez hozzájá-
rultak. Érdeklődésünkre a tulajdonos 
leszögezte, hogy amikor belevágott 
a „csapatépítésbe” nem is gondolta 
volna, hogy idáig jutnak. „Én azt sem 
gondoltam volna, hogy a csapat fel-
jut az élvonalba. Nem ez volt a terv. 
Nekünk a másodosztály volt a terv, 
de evés közben jön meg az étvágy, 
és ha így sikerült, az még nagyobb 
boldogságot jelent” – fogalmazott. 
Megjegyezte, az elismerés nem azt 
jelenti, hogy mindent jól csinált, mert 
úgy érzi, ha újrakezdené, van amit 
másképp csinálna. „Tavaly teljesen 
a szívemre hallgattam. A játékosok 
nagyobb része megmaradt, mert azt 
mondtam, hogy azok, akik a máso-
dosztályból feljutottak, megérdemlik 
az esélyt. De most már látom, hogy 
itt az élvonalban óriási a különbség. 

A fociban nem szabad csak a szívre 
hallgatni, kicsit kell az észre is. De 
az idén ez már bejött, ezért is ez az 
eredmény” – magyarázta. Szerinte 
ha holnap érne véget a bajnokság, 
akkor szép eredményről lehetne be-
szélni, a Liga 1-ből viszont még sok 
forduló hátravan. „Szeretném, ha 
ma vége lenne, mert a hatodik hely 
nagyon szép eredmény” – ismerte el. 
Az alapszakasz eddigi 17 fordulója 
alatt 24 pontot gyűjtő együttes tulaj-
donosa szerint a díj megtisztelő, de 
számukra nem jelent plusz ösztönzést 
a folytatáshoz. „Ettől az elismeréstől 
függetlenül nekünk már önmagában 
az motiváció, hogy egy olyan klubunk 
van, mint a Sepsi OSK. Nem a papír, 
nem az elismerés adja ezt a lendüle-
tet, hanem a szívünk” – fogalmazott 
Diószegi László.

Dan Petrescu az év edzője
A gála alkalmával a Kolozsvári CFR-t 
országos bajnoki címhez segítő Dan 
Petrescut választották a 2018-as esz-
tendő legjobb futballedzőjévé, míg 
Radu Petrescu a bíróknak járó díjat 
vehette át idei teljesítményéért. Egy 
már visszavonult sípmester, Cristi-
an Balaj kiválósági elismerést kapott 
munkásságáért, mint ahogyan Mihai 
Stoichiță és Florin Cernat is különdíj-
ban részesültek. A több különdíj mel-
lett nem feledkeztek meg a női labda-
rúgásról és a teremlabdarúgásról sem, 
amely kategóriában Teodora Meluță, 
illetve Savio Valadares vehették át a 
2018-as esztendőben mutatott teljesít-
ményüket méltató kitüntetést.
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Luka Modricé lett az Aranylabda

Miután az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) és a sportág világszövetségének (FIFA) elisme-
rését már „bezsebelte”, hétfő este a France Football magazin díjátadóján is Luka Modric vehette 
át a 2018-as esztendő legjobb futballistájának járó díjat, az Aranylabdát. A Real Madrid Bajno-
kok Ligája-győztes és világbajnoki ezüstérmes középpályása ezzel a 63 éves múltra visszate-
kintő díj első horvát győztese lett, és egyben megtörte az argentin Lionel Messi és a portugál 
Cristiano Ronaldo tíz éve tartó hegemóniáját. Utóbbi közvetlenül a 33 éves Modric mögött a 
második helyen végzett, a Barcelona argentin klasszisát viszont Antoine Griezmann és Kylian 
Mbappé is megelőzte a rangsorban. A francia válogatottal világbajnok Mbappé ugyan a dobogó-
ról lemaradt, a Kopa-trófea viszont hozzákerült, mint az esztendő legjobb fi atal labdarúgójához. 
Idén először női Aranylabda-díját is osztottak, ezt pedig az Olympique Lyon 23 éves norvég 
támadója, Ada Hegerberg vehette át.

 » KRÓNIKA

Ö t gólra volt szüksége Cristina 
Neagunak ahhoz, hogy a Fran-

ciaországban zajló női kézilabda-Eu-
rópa-bajnokságon sporttörténelmet 
ír jon, ezt pedig már a németek elleni, 
29-24-re megnyert hétfő esti csoport-
mérkőzés 27. percében megvalósította, 
és 206 találattal a kontinensviadalok 
történetének legeredményesebb játé-
kosává vált. A Bukaresti CSM 30 éves 
balátlövője épp a magyarországi Far-
kas Ágnes rekordját döntötte meg, aki 
1994 és 2002 között, négy Eb-n össze-
sen 205 alkalommal talált be az ellen-
felei kapujába. „Természetesen büszke 
vagyok, hogy elértem ezt a mérföld-
követ, de a mérkőzés alatt egyáltalán 
nem gondoltam a rekordra, csak arra 
összpontosítottam, hogy nyerjünk” – 
idézte a román válogatott klasszisát 
az esemény hivatalos honlapja. Neagu 
– aki pályafutása hatodik kontinens-
viadalán szerepel – hangsúlyozta, 
hogy egyelőre csak arra törekszenek, 
hogy csapatként meccsről-meccsre jól 
teljesítsenek, így a következő céljuk a 
címvédő Norvégia legyőzése lesz csü-
törtökön 22 órától. Az északiak hétfőn 
31-17-re legyőzték a sereghajtó cse-
heket, ezért most két ponttal állnak 
a már biztos továbbjutónak számító 
Románia mögött a kvartett második 
helyén. A norvégokat korábban felül-
múló németek szintén két ponttal a 

harmadik helyen állnak és a csehek 
ellen játszanak majd csütörtökön a to-
vábbjutásért.

A piros-sárga-kékek németek elleni 
sikerével egy időben Magyarország 
is megünnepelhette első győzelmét 
az idei Eb-n, ráadásul a sereghajtó 
horvátok felett aratott 24-18 arányú 
győzelmükkel már jegyet váltottak a 
középdöntőbe is. A C kvartettben két 

ponttal harmadik helyen tanyázó pi-
ros-fehér-zöld csapat csütörtökön 22 
órától azzal a spanyol gárdával játszik, 
amelyik hétfő este 28-27-re kikapott a 
listavezető hollandoktól. Jelenleg szin-
tén két ponttal állnak a négyesben, a 
zárófordulóban rendezendő összecsa-
pás eredményének pedig a középdön-
tőbe továbbvitt pontok szempontjából 
lesz jelentősége.

Cristina Neagu megdöntötte Farkas Ági rekordját

 » „Büszke 
vagyok, hogy 
elértem ezt a 
mérföldkövet, de 
a mérkőzés alatt 
egyáltalán nem 
gondoltam a re-
kordra” – mondta 
Cristina Neagu.

Atlétika-Eb-t
rendezhet Budapest

Budapest rendezheti a 2023-as 
szabadtéri atlétikai világbajnoksá-

got – jelentette be tegnap Monacóban 
a sportág nemzetközi szövetsége 
(IAAF). Magyarország először adhat 
otthont a világ harmadik legnagyobb 
sporteseményének. Az MTI beszámo-
lója alapján Fürjes Balázs, a Minisz-
terelnökség Budapestért és a fővárosi 
agglomerációért felelős államtitkára 
azt mondta, az a céljuk, hogy minden 
idők legsikeresebb tornájának adjon 
otthont. „Az esemény haszna évekig, 
évtizedekig megmutatkozik majd, a 
sporton túlmutatóan is” – utalt arra, 
hogy a világbajnokság munkahelyeket 
teremt, több eurómilliónyi közvetlen 
és közvetett bevételt jelent a magyar 
gazdaságnak, a magyar embereknek, 
és lendületet a térség városfejlesz-
téseinek is. A Kiemelt Kormányzati 
Beruházások Központjának hírlevele 
szerint a viadal központi helyszíne 
a jelenleg tervezés alatt álló, 40 ezer 
ülőhelyes Nemzeti Atlétikai Központ 
lesz, melynek ideiglenes lelátói a vb 
után eltűnnek. (Hírösszefoglaló)




