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Búsúló magyar hokisok az olaszok elleni vereség után fotó: index.hu

Húsvét vasárnapján a budapesti Rezső téri Magya-
rok Nagyasszonya templomában voltunk szentmisén. 
A szertartás végeztével, a bevallása szerint néhány éve 
még a félkész Millenniumi-templomban is miséző Péter 
atya közös játékra hívta a gyerekeket: meg kellett keres-
niük a templomban elrejtett tojásokat. Az egyik fiam 
tizenhetet, a másik tizenhármat gyűjtött, de volt olyan 
is, aki egyet sem talált. A játék végén az atya az oltár 
elé szólította a fiatalokat, és miután mindenki a közös 
kosárba helyezte az általa fellelt csokitojásokat, a húsvét 
jelentőségéről folytatott párbeszédet a mintegy másfél tu-
cat gyerekkel. Ezt követően a legkisebbekkel kezdve min-
denkinek a markába nyomott három tojást, így aztán 
szent volt a béke. Megtisztelő volt a Zselyke-Katalin ke-
resztségi szertartását is felölelő misén részt venni, öröm 
volt a budapestiekkel együtt ünnepelni. Annak dacára, 
hogy csak félig töltötték meg a harmincéves előkészületet 
követően, 1929 és 1931 között építtetett templom pad-
sorait. Bizonyára az ott lakók még nem értesültek arról, 
hogy az új alkotmány szerint Magyarország hivatalosan 
is újra keresztény ország, de Péter atya prédikációjában 
is frappáns magyarázatot hallhattunk: „Az ateisták azt 
mondják Jézus Krisztus feltámadására, hogy magán-
ügy.” Sajnos ezt az igazságot az elmúlt húsz évben már 
számtalanszor megtapasztalhattuk, és bizonyára hosz-
szú az út, ameddig a kommunista ideológia által négy 
évtizedig mételyezett, két évszázadon át a Monarchia 
olvasztótégelyeként funkcionáló konglomerátumból is-
mét a nemzet teljes értékű fővárosa lesz.

Szombat este a Papp László Sportarénában is 
megtapasztalhattuk ezt a csökevényességet. A ma-
gyar–olasz mérkőzés felvezetőjében, a keresztény világ 
legnagyobb ünnepére való tekintettel, a szakszövetség 
egy papot is meghívott. A lelkiatya szép, megható sza-
vakat intézett a publikumhoz, olaszul is köszöntötte 
az ellenoldalt és a „Beato Pasqua!” üdvözléssel zárta 
beszédét. Nekünk csíkiaknak hiányérzetünk volt, hi-
szen zárszóként odakívánkozott a minden keresztény 
ember legszentebb imája. Reméltük, hogy csak azért, 

mert a lelkiatyának sem volt lehetősége tanulmányoz-
ni az új alkotmány szövegét. A szavak, bármennyire 
is szépen hangozzanak, semmit sem érnek a mögöttes, 
a legbelül gyökerező hit nélkül. A legnemesebb célt 
megfogalmazó mondatok is csak üres szólamok, ha az 
érintettek legbelül nem hisznek benne.

A vasárnapi szentmise hirdetéseinél Péter atya a 
néhány napon belül érkező gyalogos zarándoklatról 
beszélt, külön említve a Csíksomlyóról–Szeredáról ér-
kező fiatalokat. A magyar válogatott alig féltucatnyi 
húzóembere között két olyan játékos is volt, aki Csík-
szeredában látta meg a napvilágot, aki városunkban 
vált Isten gyermekévé. A két István, Sofron és Bartalis 
a mindent eldöntő, olaszok elleni összecsapáson a ma-
gyar együttes meghatározó játékosa volt. Sofron az 
egész tornán – képletesen szólva – szépen gyűjtögette a 
tojásokat, azaz a gólokat, Bartalis sérülten is megmu-
tatta, hogy csupa szív játékos. Azonban ők néhányan 
nem tudták ellensúlyozni a „nagy nevek” hibákkal 
teletűzdelt, lélektelen játékát. A néhány bizonyítani 
akaró újonc kevés volt a sikerhez. Sokan mondogatják, 
gyakran szemrehányóan, hogy a magyar jégkorong né-
hány éve megelőzte a székelyt. Ez a legtermészetesebb, 
hiszen a magyar jégkorong a székelyek vállán emelke-
dett fel. Ez a sporttörténeti folyamat csak az elmúlt 
évszázadok eseményeinek kis lenyomata. A székely 
mindig nagylelkűen emelte vállára a magyart.

A magyar–olaszon az első harmadban a taljánok 
megfeszítették a magyarokat. Kerek tíz perc elég volt 
ahhoz, hogy odalegyen minden, mégis másfél órán át 
nyolcezer ember a feltámadásban reménykedett. Ennek 
érdekében mondta ki-ki külön bejáratott szokása szerint 
a saját imáját. Úgy tűnt, hogy a dolog hatékony. A ma-
gyarok erőre kaptak, kiegyenlítettek. Úgy tűnt, meglehet 
a feltámadás, visszahozható a sírból a mérkőzés. Aztán 
a második kapus is mellényúlt. Szinte feltámadás nem 
létezik ugyebár. Csak rendes feltámadás van. Ehhez 
ellenben mindenkire szükség lenne. Nincs feltámadás 
közös hit nélkül, nincs közös hit közös ima nélkül...

Szinte feltámadás...
                                                       jegyzet n Ráduly Róbert Kálmán

Nem sikerült a magyar jégkorong-
válogatottnak a Top Divízióba való 
feljutás, a Divízió I-es világbajnok-
ság mindkét csoportjából a tavalyi 
kiesők jutottak vissza a legjobb 
tizenhat válogatott közé. 

Szenzációs mérkőzést játszott 
szom baton a budapesti Papp 
László Sportarénában a magyar 

és az olasz válogatott a Divízió I-es 
világbajnokság A csoportjának utolsó 
mérkőzésén. Az olaszok tíz perc után 

már 2–0-ra vezettek Souza és Scandella 
révén, a 12. Percben Ladányi ugyan fa-
ragott a magyarok hátrányából, de a 
második olasz gól után Hetényit váltó 
Szuper kapuját is bevette Scandella 
még az első szünet előtt. A második 
játékrészben magukra találtak a piros-
fehér-zöldek, percekig uralták ellen-
felüket, és a 30. Percben Sikorcinnak 
sikerült újra egygólosra faragni a há-
zigazdák hátrányát. A harmadik já-
tékrész elején Vass Márton egyenlítése 
után bő tíz percig újra a magyar csapat 

diktálta az iramot, ám négy ziccer is 
kimaradt. A másik oldalon az olaszok 
az utolsó öt percben szorították be el-
lenfelüket a védőharmadukba, de Szu-
pernek sikerült többször is hárítani 
az olasz ziccereket. A rendes játékidő 
letelte után emberelőnyben kezdték 
a ráadást az olaszok, és mindössze 56 
másodperc kellett számukra az arany-
gólig, amelyet Helfer ért el.

A csoportot Olaszország nyerte 
Magyarország, Korea, Hollandia és 
Spanyolország előtt. A taljánok jövő-
ben újra a Top Divízióban, az ibériaiak 
pedig a Divízió II-ben szrepelhetnek.

Eredmény: Olaszország – Ma-
gyarország 4–3 (3–1, 0–1, 0–1, 1–0).

A B csoport küzdelmeit Kijevben 
Kazahsztán válogatottja nyerte Nagy-
Britannia, Ukrajna, Lengyelország, 
Litvánia és Észtország előtt, a kazahok 
jövőben a Top Divízióban, az észtek a 
Divízió II-ben szerepelhetnek.

Amerika világbajnok
Vasárnap ért véget a Zürichben 

és Winterhurban tartott női Top Di-
vízió világbajnokság, amelyen nyolc 
csapat vett részt. Az A csoportban 
az USA, Svédország, Oroszország és 
Szlovákia, a B jelű négyesben Kana-
da, Svájc, Finnország és Kazahsztán 

csapatai szerepeltek. A két csoport-
utolsó, Szlovákia és Kazahsztán egyik 
fél második győzelméig tartó pár-
harcban döntötte el a bennmaradást, 
az összecsapást a szlovákok 2–0-ra 
nyerték (1–0 és 2–1 – szétlövéssel). 
A két csoportelső – USA és Kanada – 
egyenesen az elődöntőbe jutott, míg a 
finnek a svédeket 6–1-re, az oroszok a 
házigazda svájciakat 5–4-re győzték le 
a negyeddöntőben.

Az elődöntőben Kanada 4–1-
re múlta felül Finnországot, míg az 
amerikaiak 5–1-re verték az oroszo-
kat, az észak-amerikai döntőben az 
USA csapata szétlövéssel győzte le 
Kanadát. A vébé rangsora: 1. USA, 
2. Kanada, 3. Finnország, 4. Oroszor-
szág, 5. Svédország, 6. Svájc, 7. Szlo-
vákia, 8. Kazahsztán.

Romániai sikerek
A németországi Füssenben szere-

pelt az elmúlt héten két ifjúsági román 
válogatott, a Phoenix I néven szereplő 
csapatot az U15-ös, a Phoenix II-t az 
U14-es korosztályban szereplő hoki-
sok alkották. A Füssen-kupán a Geréb 
István, Farkas Csaba és Szigeti László 
által felkészített Phoenix II a B cso-
portban két győzelmet aratott (8–2 
a német TSV Peissenberg és 2–0 a 

szlovén HK Triklav Kranj ellen), egy 
döntetlent ért el (2–2 a Medvescsak 
Zágrábbal), és egy vereséget jegy-
zett (0–3 a finn FoPs Forssa ellen), 
de csoportmásodikként a négyes 
döntőbe jutott. Az elődöntőben az 
orosz North Stars ellen 2–0-ra nyert 
a Phoenix II, míg a döntőben a házi-
gazda EV Füssen csapatát győzte le a 
romániai válogatott 3–1-re.

A Phoenix I az A csoportban 
kapott helyet, ám versenyen kívül 
vett részt a csapat a tornán, hiszen 
egy korosztállyal idősebb hokisok al-
kották a gárdát. Ennek megfelelően 
uralták az ellenfeleket, a sikerek elle-
nére azonban nem juthattak tovább 
a csoportból. A Phoenix I eredmé-
nyei: 8–1 a finn Hockey Bearsszel, 
9–0 az EV Füssennel, 14–0, a német 
Manheimerrel, hosszabbítás után 5–4 
a North Starsszal és 9–1 a HK Triglav 
Kranjjal.

Az U18-as válogatott megnyerte a 
St. Pöltenben zajlott Centrope-kupát. 
A Keresztes Ottó és Marius Trandafir 
által felkészített romániai csapat a svéd 
Linköping csapatát 5–2-re, az LA 
Stars Okanagan Ice Hockey Academy 
csapatát 5–3-ra, az angol északkeleti 
válogatottat 12–0-ra, a kanadai Edge 
Calgary-t pedig 2–1-re győzte le.

JégkoRoNg

Az olaszok és a kazahok a feljutók

Világbajnokságon vesz részt három csíkszeredai cselgán-
csozó. A héten a török főváros, Ankara ad otthont az U15-ös kor-
osztály első világbajnokságának, melyen a román válogatott tagjaként 
három csíkszeredai sportoló is részt vesz. A 60 kg-os súlycsoportban 
Varga Tamás, a +60 kg-os súlycsoportban Imre Norbert, a +63 kg-os 
súlycsoportban, a lányok versenyében Finta Viktória lép tatamira. A 
Csíkszeredai ISK versenyzőit Pantea Cornel és Dániel Albert készí-
tette fel a versenyre. 


