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D O B O S  L Á S Z L Ó

K ét győzelem esetén a gyer-
gyói gárda megerősítheti 
hatodik helyét az alapsza-

kaszban. A Csíkszeredai Sportklub 
csütörtök hajnalban Magyaror-
szágra utazott, a kék-fehérek ma 
este a Vasas, vasárnap este az Új-
pest, hétfőn pedig a Vienna Capi-
tals farm csapatának otthonában 
lépnek jégre.

Megszakadt a Vasas 
sikerszériája

A Vasas sorozatban megnyert három 
mérkőzés után kapott ki a jégkorong 
Erste Ligában, miután szerdán este 
kétgólos előnyről, hosszabbítás-
ban alulmaradt Székesfehérváron. 
Az eredmény: Fehérvári Titánok–
Schiller-Vasas HC 3–2, hosszabbítás 
után (0–2, 2–0, 0–0, 1–0).

További program. Ma: Gyergyói 
HK–Ferencváros (18.30), Brassói Co-
rona–Debreceni EAC (18.30), Vasas–

Csíkszeredai Sportklub (18.40), Ti-
tánok–Vienna II. (19.30) és Hoki klub 
Budapest–Újpest (19.40). Vasár-
nap: Brassó–Ferencváros (17 óra), 
Dunaújváros–Hokiklub Budapest 
(18 óra), Gyergyói HK–Debrecen 
(18.30) és Újpest–Sportklub (19.30). 
Hétfőn: Vienna II.–Sportklub 
(17.50), Brassó–Gyergyói HK (18.30) 
és Vasas–Titánok (19.40).

Pofozógép volt a Steaua

Ebben az idényben ötödik bajnoki 
mérkőzését játszotta egymás ellen 
a Csíkszeredai Sportklub és a Bu-
karesti Steaua, és a csíkiak szer-
dán este ötödik magabiztos győ-
zelmüket aratták az egykor szebb 
napokat is megélt fővárosi együttes 
ellen. Román jégkorongbajnokság, 
alapszakasz: Csíkszeredai Sport-

klub–Bukaresti Steaua 11–2 (3–1, 
1–0, 7–1), gólszerzők Mihail Anyi-
szin és Fodor Csanád 3–3, Radim 
Valchar, Rokaly Norbert, Andrej 
Taratuhin, Vagyim Krasznoszlo-
bodcev és Sándor Zoltán, illetve 
Kosztándi András és Antal Alfréd. 

A Sportklub ezt megelőzően 15–1-
re, 7–2-re, 9–1-re és 7–1-re győzött 
a Steaua ellen a 2018–19-es román 
pontvadászatban. A két együttes 
hatodik összecsapását a tervek sze-
rint január 23-án rendezik a Steaua 
„otthonában”, Kézdivásárhelyen.

Élcsapatokat  fogad a GYHK
Magyarországi portyán a Sportklub

• Nehéz mérkőzések 
várnak a gyergyói ho-
kicsapatra a jégkorong 
Erste Liga alapszaka-
szában. Mikael Tisell 
legénysége ma este a 
listavezető Ferencvá-
ros, vasárnap pedig a 
harmadik helyen álló 
Debreceni EAC együt-
tesét fogadja

PÉNZÜGYI VEZETŐ
ELVÁRÁSOK:

• szakirányú végzettség
• 3 év tapasztalat
• nagyon jó Microsoft Office ismeretek
• dinamizmus, elkötelezettség
AMIT AJÁNLUNK:

• versenyképes jövedelem
• országos és nemzetközi szinten elismert vállalatnál dolgozni, fejlődni

Az érdekeltek fényképes önéletrajzzal és szándéknyilatkozattal jelentkezhetnek 
székhelyünkön (Bethlenfalvi út 314. szám), illetve elküldhetik

az instal@melinda.ro e-mail-címre 2019. január 15-ig.

A  Melinda Instal székelyudvarhelyi
központjába alkalmaz az alábbi munkakörbe:

Az ECO CSÍK KFT. marketinges
ismeretekkel rendelkező
ügyfélfogadó munkatársat keres.

Jelentkezni lehet naponta 8 -16 óra között kéréssel, önéletrajzzal és 

személyiigazolvány-másolattal a cég munkapontján, a Csíkszereda, Akác utca 

1-es szám alatti titkárságon vagy az office@ecocsik.ro e-mail-címen.

Érdeklődni a 0737–026869-es telefonszámon lehet.

Az  ARKUM INVEST ingatlankezelő és ingatlanberuházó 
társaság teljes munkaidős munkavállalót keres az alábbi 

állás betöltésére:
Ingatlankezelő - műszaki munkatárs

Feladata:

• a társaság által kezelt ingatlanok műszaki állapotfelmérési és javítási- 

karbantartási munkák felügyelete, fűtésrendszerek karbantartása

• kapcsolattartás a bérlőkkel

• feladatkörhöz kapcsolódó adminisztrációs feladatok ellátása

Elvárások:

• középfokú műszaki – technikai végzettség - Előny: ingatlanfenntartás, 

épületgépészet és üzemeltetés területén szerzett gyakorlat

• román nyelvismeret és számítógépes ismeret

• személyes kompetenciák: jó problémamegoldó és együttműködési 

képesség, jó kommunikáció, rugalmasság, terhelhetőség, proaktív 

munkavégzés

• B-típusú gépjárművezetői engedély

Ajánlatunk:

• főállású munkaviszony

• exkluzív munkakörnyezet

• versenyképes fizetés, szolgálati autó és egyéb juttatások

Jelentkezni:

2019. január 20. részletes szakmai, fényképes önéletrajzzal a társaság 

székhelyén, Székelyudvarhely, Kuvar u. 28. szám alatt vagy 

a resurseumane@arkuminvest.ro e-mail-címen.

H I R D E T É S

Pótszilveszter Kupa 
Farkaslakán
Nyolcadik alkalommal rende-
zik meg pénteken a farkaslaki 
sportcsarnokban a Pótszilvesz-
ter Kupa elnevezésű terem-
labdarúgó-tornát. A hagyomá-
nyosan év elején sorra kerülő 
tornán négy csapat vesz részt, 
és idén is számos magas rangú 
elöljáró fog pályára lépni. Az 
egyik rendszeres résztvevő 
együttes a torna egyik alapítója 
és támogatója, Kövér László, 
illetve a Magyar Országgyűlés 
elnökének barátai alkotta Folyik 
a sör. A csapatnak tagja többek 
között a Honvédelmi Minisz-
térium miniszterhelyettese, 
a Magyar Birkózószövetség 
elnöke, Németh Szilárd, Csepel 
polgármestere, Borbély Lénárd 
és a házelnök kabinetfőnöke, 
Veres László. A tornán pályára 
lép Tóth László, Magyarország 
Csíkszeredai Főkonzulátusá-
nak vezetője, illetve a korábbi 
főkonzul, Zsigmond Barna Pál 
is.  A házigazda Száz felett 
nevű csapatának tagja, a torna 
helyi szervezője, Albert Mátyás 
elmondta, bár a pályára lépők 
egy része politikus, a Pótszil-
veszter Kupának nem a poli-
tika az alapja, hanem a baráti 
kapcsolatok ápolása. „A torna 
pénteken délelőtt a vendégek 
fogadásával kezdődik, a sorso-
lást követően délben indul útjá-
ra a labda. Kulturális műsorok 
is lesznek, a helybéli gyerekek 
fognak énekelni, szavalni, illet-
ve fellép a Virgonc tánccsoport 
is. Én csak azt kívánom, hogy 
a nemzeti összetartozás jegyé-
ben, baráti alapon legyen egy 
szép napunk, mindenki érezze 
jól magát nálunk” – mondta 
Albert Mátyás. A torna ötlet-
gazdája, egyben főszervezője 
Budai László.

A Benedek Kupáért 
lépnek pályára
Négy székelyföldi futsalcsapat 
méri össze tudását a hét végén 
Gyergyószárhegyen megren-
dezendő Benedek Kupán. Az 
év eleji felkészülési időszak 
egyik legrangosabb hazai 
teremfocitornáján a szervező 
a Gyergyószentmiklósi Inter. 
Gyergyó mellett az 1. Liga 3. és 
6. helyezettje, a Csíkszeredai 
Imperial Wet és az FK Székely-
udvarhely, valamint a 2. Liga 
élcsapata, a feljutásra törő 
Marosvásárhelyi VSK vesz részt. 
A gyergyószárhegyi csarnok-
ban szombaton négy, vasárnap 
pedig két találkozó lesz. A 
torna körmérkőzéses rendszer-
ben zajlik, mindenki játszik 
mindenkivel. Benedek Kupa, 
program: szombaton 15 órától 
Imperial Wet–Marosvásárhelyi 
VSK, 16.15-től Gyergyói Inter–FK 
Székelyudvarhely, 18 órától 
VSK–FK, 19.15-től Gyergyói 
Inter–Imperial Wet; vasárnap 
11 órától VSK–Gyergyói Inter, 
12.45-től FK–Imperial Wet.

• RÖVIDEN 

1. Ferencváros 36 23 5 3 5 164–89 82

2. Csíkszeredai Sportklub 34 24 2 2 6 156–99 78

3. Debreceni EAC 36 21 2 4 9 148–98 71

4. Brassói Corona 34 19 6 – 9 122–85 69

5. Újpesti TE 36 17 6 4 9 127–96 67

……………………

6. Gyergyói HK 34 14 2 4 14 107–113 50

7. Dunaújváros 36 14 2 3 17 138–136 49

8. Fehérvári Titánok 36 12 4 5 15 136–136 49

9. Vienna Capitals II. 36 10 1 1 24 103–173 33

10. Schiller-Vasas 36 2 4 5 25 72–150 19

11. Hokiklub Budapest 36 5 – 3 28 84–182 18

• AZ ERSTE LIGA ÁLLÁSA

Elutazása előtt kilenc góllal győzte le a Steauát a Sportklub ▴  F O T Ó :  G Á B O S  A L B I N




