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to tt eredményes fu tb a llt -  te
k in te tt előre Uray A ttila , a fel- 
sőtárkányiak trénere. -  Sajnos 
jó pár külső körülm ény nehe
z íti a munkát, egyike ezeknek 
a rengeteg sérülés. Az elm últ 
hetekben mindössze 11-12 
labdarúgó látogatja az edzése
ket, nem tudunk igazán haté
kony m unkát végezni. Bízom 
benne, hogy a k ik  pályára lép
nek, megmutatják hogy m ire 
is képesek. S. K.

A tárkanyiak varható kezdőcsapata
Tajti N. -  Hirschler, Balogh B., Pataki, Engel -  
Soltész, Kálmán J„ Nánási, Viscsák - 
Kalász, Karacs
Sérült: Bocsi, Molnár M., Somogyi, Zsély, Kollár 
Eltiltott: -

Szombat, 15.00:Tiszaújváros-Nyírbátor. Cegléd- 
Nyíregyháza, Tállya-Kazincbarcika, SomosSE- 
RKSK. Vasárnap, 11.00: Újpest ll-Jászberény, 
Cigánd-DVTK II. Szabadnapos: REAC * 11

16 gólos: Roszel Róbert (Cigand). 15 gólos: Farkas 
János (KBSC), Király Botond (RKSK). 13 gólos: 
Pozsár Dániel (Cegléd). 12 gólos: Pölöskei Péter 
(Nyíregyháza), Gheorghe Popescu (Cigánd).
1 1  Rezes László és Zoran Kosztics (Nyíregyháza)

Makiár, Réde 
és Heréd már 
nagyon „éhes”
LABDARÚGÁS A M akiár, a 
Nagyréde és a Heréd is annak 
tudatában fogadja ellenfelét a 
megyei I. osztály 19. fordulójá
ban, hogy rivá lisa  ellen most 
már nincs pardon, megszer
zi idei első pontját, pontjait. A 
tavaszi három kudarc tudatá
ban ez nem ígérkezik könnyű 
feladatnak, ezzel együtt most 
aligha azt nézik az em lített há
zigazdák, k i érkezik, csak az a 
fontos, hogy végre sikerben le
gyen része a társulatnak.

Noha a Gyöngyösi AK abszolút 
favorit a Detkkel szemben, arra 
nem árt ügyelni, hogy az eset
leges nagy mellényt meccs köz
ben nem lehet levetni. A rang
adót veszített egriek Besenyőn 
vigasztalódnának. B. Cs.

Besenyei Ferenc hevesi edző
SZOMBAT 15.00 Vezeti Tipp
Besenyőtelek-Egri SSE Mencsik 1-3
Maklár-Pétervására Pádár 1-1
Nagyréde-Füzesabony Debreczeni 2 -1
Domoszló-Heves Szigetvári M. 1-3
Borsodnádasd-Gy.halász 
VASÁRNAP 15.00

dr. Lendvai 0 -0

Heréd-Marshall-ASE Ducsai 2 -2
Gyöngyösi AK-Detk Rozsnaki 4 -1
Egerszalók-Gyöngyöstarján ‘ Kónya 1-1

A hatvaniak várható kezdőcsapata

Tárkányban a kis Löki

EGER 2016. ÉVI LOMTALANÍTÁS 
EGER VÁROSÁBAN

A háztartásokban felhalmozott lomot 2016. évben 
11 alkalommal (alulírottan) gyűjtjük be a 

HULLADÉKSZÁLLÍTÁSI DÍJAT FIZETŐ LAKOSSÁGTÓL.
1. március 24., csütörtök
2. április 21., csütörtök
3. május 5., csütörtök
4. május 26., csütörtök
5. június 9., csütörtök
6. június 23., csütörtök

7. július 21., csütörtök
8. szeptember 8., csütörtök
9. szeptember 22., csütörtök
10. október 13., csütörtök
11. november 10., csütörtök

A házhoz menő lomtalanítást a cég honlapján, a www.egrihulladek.hu, 
vagy az ügyfélszolgálati irodában lehet egy adatlap kitöltésével igényelni. 
Évente egy alkalommal a szolgáltatás továbbra is térítésmentes a lakosság 
számára.
Társasházak esetében a közös képviselők jelentkezését várjuk.
Munkatársunk visszajelzését követően az egyeztetett időpontban szállít
juk el a lomot.
A jelentkezést a megelőző hét csütörtök 12:00 óráig fogadjuk el.
Ezúton tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a bejelentés nélkül történő 
hulladék kihelyezése illegális hulladéklerakásnak minősül. Az illegá
lis hulladék elhelyezése hatóságilag tilos! A vonatkozó jogszabályok 
értelmében a szabálytalankodónak bírságot kell fizetnie!

*328169* Köszönettel: Egri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.

HÍREK Híres szerint háromesélyes a putnoki mérkőzés

Túra, krossz és 
körözés vasárnap

Vasárnap 8 9 ^ !  
gyalogtúra, 11 órai kezdett^-, 
az Eged-futás (krossz)13,4 
km-es távja, valamint az Ér
sekkerti körök elnevezésű fu
tás (11.10 ó) etapjai várnak 
mindazokra, akik neveznek 
az Egri Atlétikáért Alapítvány 
hagyományos rendezvényé
re. A rajt helyszínéül az egri 
Kemény Ferenc Sportcsar
nok főbejárata szolgál. B. Cs.

Már bajnok lehet 
a Ferencváros
LABDARÚGÁS A Ferencváros 
már a hétvégén bajnok le
het a honi első osztályban, 
amennyiben a 26. forduló 
szombati mérkőzésén nyer a 
Vasas vendégeként, míg az 
MTK hazai pályán nem győz 
a Debrecen ellen vasárnap 
délután. B. Cs.

SZOMBAT 15.30 Vezeti
Bp.Honvéd-Paks Szabó Zs.
Puskás Akadémia-Videoton Solymosi
Békéscsaba- Újpest Erde«
Diósgyőr-HaladásfTv: M4 Sport) Farkas Á.
18.00: Vasas-FTC (Tv: M4 Sport) Kassai
VASÁRNAP 15.30
MTK-Debrecen Bognár

ESC: kilencen 
osztoztak 12 gólon
FUTSALAz NB II Keleti cso
portjának 19. fordulójában: 
Energia SC Gyöngyös-Főnix 
ISE 12-3 (6-1). GYÖNGYÖS: 
Farkas D. -  Marosi, Tárnái, 
Géczki, Fülöp V. Cs.: Gulyás. 
Szívós, Szurdoki, Bartha, Sid- 
ló, Berkes. Játékos-edző: 

i  Berkes László. Gól: Géczki 
(2.), Szemes (4., öngól), Ber
kes (7„ 29.), Sidló (9.), Gulyás 
(14., 30.), Tárnái (16.), Ma
rosi (25., 35.), Fülöp V. (33.), 
Bartha (39.). B. Cs.

Friss megyei híreket, információkat

HE0L.hu
hírportálon olvashat.

LABDARÚGÁS Az NB III Kele
t i csoportjában a 23. forduló 
mérkőzéseit játsszák a mezőny 
csapatai.

PUTNOK FC (7.J-FC HATVAN (5.)
Putnok, szombat, 15.00) V.: 

Dolnegó Bálint (Baghy, Török).
-  Jól játszó, szervezett csa

pat a Putnok, az eredményei 
feltétlenül tekin té lyt parancso- 
lóak -  fogalmazott Híres Gá
bor, a hatvaniak vezetőedzője,

fásár.
re jobb formába 
abszolút h á rom é^.,___ ^H o 
zóként tekintek a borsodi fellé
pésre. A m últból akad törlesz
teni valónk a vendéglátókkal 
szemben, ugyanis ősszel hazai 
pályán az utolsó percekben si
ke rü lt döntetlenre menteni az 
eredményt.

Benko -  Illés, Barkanyi, Katona R., Karácsony - 
Szabó R„ Mundi, Ács, Horváth N. -  Kész, Simon 
Sérült: Czibolya, Szabó B., Gyarmati 
Eltiltott: Barthel (öt sárga lap miatt)

Hirschler Bencéék (balra) a DVSC 
második csapatát fogadják

FELSŐTÁRKÁNY-MSE-
ZSÓRY (13 .)- DVSC-DEAC (11.)
Felsőtárkány, vasárnap,

15.00. V.: Kátai Gábor (Amb
rus, Márkus).

-  Bízom benne, hogy sikerü l 
fo ly ta tn i a hazai pályán muta-

Kispesti nyomás, 
nem lehet hibázni

KÉZILABDA A női NB I/B  Keleti 
csoportja 19. fordulójának mér
kőzése:

DVSC-TVP II (12 .)-
ESZTERHÁZY KFSC-DÉJÁ VU (1.)
Debrecen, vasárnap, 17.00. 

V.: Ágnecz, Sipos.
Hol van már a két héttel ez

e lő tti Kispest e lleni rangadó? 
A helyzet viszont az, hogy az
óta egyszer sem lépett pályá
ra a másodosztályú pontvadá
szatban listavezető Eszterházy 
KFSC-Déjá Vu együttese. Va
sárnap délután így olyan gon
dolatokkal tehetik lábukat a 
Hódos Im re Sportcsarnok pá
lyájára a főiskolások, amilyen-- 
nel a szezon során eddig elég 
kevésszer. Pontvesztés után. 
A Kispest elleni meccs azon
ban m ár a m últé, a hárompon
tos előny viszont a jelené. Leg
alábbis a 19. forduló így kezdő
dött, csakhogy a fővárosi p i
ros-feketék szerdán három gól
la l már legyőzték a Kecskemé
tet, így a fővárosiak „győzel
m i kényszerben” utazhatnak 
a DVSC-TVP második számú 
gárdájához.

-  Hogy mennyire foglalkoz
tat a tény, m iszerint egy pontos
ra csökkent az előnyünk? Csak 
annyira, hogy vasárnap majd 
visszaáll háromra -  válaszol
ta a Hírlap azon kérdésére He-

gedűs Tibor,

nYei mennyi-

mást. -  Nem 
foglalkozunk a rivá lisa inkka l, 
mert azt gondolom, vagyunk 
olyan jó helyzetben, hogy csa
k is  a saját játékunkkal ke ll tö
rődnünk. Pontosabban any- 
nyival kiegészíteném magam, 
hogy m indig csak egy ellen
félre figyelünk: a következő
re. Ősszel 38:30-ra nyertünk a 
DVSC ellen, és már akkor is leg
inkább a belső hármassal gyű lt 
meg a bajunk. Különösen arra 
138 gólnál járó Marincsák Ni
kolettre ke ll vigyáznunk. Ha 
stabilizáljuk a hátsó alakzatun
kat, a gólszerzéssel nem h in 
ném, hogy gond lenne, és hoz
n i tud juk a találkozót. F. B.

BL: Bayern-Bencifa  
és Barca-Atletico
LABDARÚGÁS Az Európai Láb 
darúgó-szövetség 
N y o n b a n 
sorsolta k i a 
Bajnokok L i

pénteken

*W C
H - J *

C H A M P IO N S
L E A G U E

gája negyed
d ö n tő jé n e k  
párosítását.

-  Nem h i
szem, hogy kaphattunk volna 
keményebb ellenfelet, az At- 
lético M adrid védelme a leg
jobb a Bajnokok Ligájában a 
nyolc közé jutó csapatok közül 
-  mondta Javier Bordás, a Bar
celona elnökségi tagja.

Diego Simeone, az Atlético 
vezetőedzője ö rü lt. -  Izgalom
mal tö lt el a párosítás. A Bar
celona a világ legjobb csapata. 
Nincs is annál jobb, m int am i
kor a legjobbal mérkőzhetsz 
meg -  mondta Simeone.

A negyeddöntő programja, 1. meccsek
Április 5., kedd: Bayern München-Benfica 

Barcelona-Atlético Madrid 
Április 6., szerda: RSG-Manchester City 

Wolfsburg-Real Madrid 
A visszavágókat április 12-13-án játsszák

Az Európa-ligában a két 
csapat m últja m ia tt is a Dort
m und-Liverpool párharc len
ne a negyeddöntő slágere, ám 
Jürgen Klopp személye még pi- 
kánsabbá teszi a német és az 
angol csapat ütközetét. A né
met edző szép sikereket ért el 
a Borussiával, most azonban 
ellenfélként tér vissza a feke
te-sárgákhoz. NSO.HU

A negyeddöntő párosítása

Braga-Sahtar Doneck
Villarreal-Sparta Praha
Athletic Bilbao-Sevilla
Borussia Dortmund-Liverpool
Az első mérkőzéseket április 7-én, a visszavágókat
április Írtén  rendezik

HEVESlHÍRlAP

Eger: megvan a 
terv a rájátszásra
KÉZILABDA A fé rfi NB 17-14. he
lyé rt zajló rájátszása 1. forduló
jának mérkőzése:

OROSHÁZI FKSE (10.)- 
EGER SBS ESZTERHÁZY (13.)

Orosháza, szombat, 18.00. V : 
Bócz, Wiedemann.

-  Úgy számoltam, hogy a biz
tos bennmaradáshoz legalább 
21 pontra lenne szükség -  te
k in te tt előre Tóth Edmond, az 
egriek edzője. -  Egy m ásik vál
tozat szerint, ha a hazai mér
kőzéseket megnyerjük, s ide
genben legalább négy pontot 
szerzünk, szintén kiharcolhat
ju k  az élvonalbeli tagság meg
hosszabbítását. A  vendégként 
szerzett pontok még inkább fel
értékelődnek, ha azokat a köz
vetlen rivá lisoknak számító 
együttesektől, a PLER-től vagy 
a Mezőkövesdtől csenjük.

Az Eger a 12., az Orosháza 
a 9. helyen zárta az alapsza
kaszt. Előbbi kettő, utóbbi hét 
ponttal kezdi az alsóházi ráját
szást. Ősszel vendégként 28:19- 
re kaptak k i az egriek, majd sa
já t közönségük előtt 31:26-ra 
nyertek Padla Józsefék.

-  A nyitányt az egyik legne
hezebbnek ígérkező találko
zó jelenti -  fo lytatta Tóth Ed
mond. -  A tavaly augusztusi 
orosházi összecsapás óta négy 
új kézilabdázó érkezett ellen
felünkhöz, köztük kiváló átlö
vőkkel. Az elm últ mérkőzése
ikbő l azt a következtetést lehe-

Tóth Edmond. 2 1  pont kellene

te tt levonni, hogy könnyedén 
tudja forgatni csapatát Vladan 
Jordovics edző, minden poszt
ra két nagyon jó játékossal 
rendelkeznek. A védekezésük 
rendkívü l masszív, s támadás
ban is sokat javultak az elm últ 
időszakban. Szeretnénk javí
tani az idegenbeli mérlegen. 
Az elm últ két vendégként meg
vívott mérkőzésen úgy érzem, 
rosszkor vo ltunk rossz helyen, 
nagy következtetést nem von
nék le azokból a meccsekből. 
A nagy akarás görcsössé tette 
a társaságot, igyekszünk ezen 
változtatni.

Az egriektől egyedül a kéz
sérülést szenvedett Menyhárt 
Máté lesz a hiányzó. S. K.

HIRDETÉS

Fekete Zoltán
Téglalap


