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Az angolul Media Center meg-
nevezésű sajtóközpontba az 
aréna edzőpályáján keresztül 

lehet bejutni. Ehhez azonban az em-
bernek előbb át kell verekednie ma-
gát a hátsó bejáraton. Fémtárgyakat 
zsebből a kisdobozba, fémérzékelő 
kapun át, ha sípol, akkor elölről-há-
tulról kézi fémérzékelős pótellenőrzés, 
majd kuffervizit. Ez a beléptetési rutin, 
amely félreértés ne essék, játékosra, hi-
vatalosságra, nézőre, újságírókra, sőt 
még magukra a biztonságot felügyelő 
személyekre is érvényes. A csarnokba 
tilos esernyőt, palackot, szendvicset, 
gyümölcsöt, zöldséget, sípot, dobot és 
nádi hegedűt bevinni. Még érthetőbb, 
ha úgy fogalmazok: a csarnokba tilos 
bármit is bevinni. Punktum. Az aré-
nán kívüli védőövezetben fél euróért 
csomagmegőrző szolgáltatás műkö-
dik. Legyen az utazótáska, kishátizsák 
vagy egy eurós síp, ugyanúgy ötven 
eurócentet kell leperkálni. A vb-n 
minden tekintetben rend és fegyelem 
uralkodik.

Vasárnap a Svédország – Svájc 
találkozó első harmadában négyen 
jöttek kiemelni, mert az újságíróknak 
fenntartott lelátórészen kívül használ-
tam a laptopot. Beszédes részlet az is, 
hogy – bár a csarnokban többek kö-
zött poharas sört is árusító büfé mű-
ködik – az ott vásárolt étellel-itallal 
sem lehet a lelátóra bejutni. Az egyet-
len kivételezett árucikk a pattogatott 
kukorica, székely nevén a kakas. Rá-
adásul, kizárólag a játékmegszakítások 
alatt lehet bemenni a nézőtérre. Amíg 
a korong játékban van, a biztonságiak 
elállják az ajtókat. A nézőtársak, a já-
ték és a nézőtér tisztelete tekintetében 
van még tehát ahová fejlődnünk. A 
dohányzásról nem is beszélve: legyen 
az csúcsvezető, főszponzor vagy biz-
tonsági ember, a teljes csarnok terü-
letén, sőt még a bejáratok közvetlen 
szomszédságában is tilos rágyújtani.

A médiaközpont helyi kiszolgáló 
csapata, az újságírók meccsdömping-
től hellyel-közzel rutinszerűvé váló éle-
tét színesítendő, naponta tippversenyt 
rendez. A kérdések változatosak: van 
amikor a végeredményt, a nézőszámot, 
az összlövés-számot vagy éppen a bün-

tetőpercek számát kell eltalálni. Vasár-
nap délután a „mikor születik a Svéd-
ország – Svájc találkozó első gólja” volt 
a kérdés. A kezdés előtt négy perccel, 
a válasznyomtatványra a nevem felé 
kanyarítottam, hogy „26:26” és be-
dobtam az urnába. A svájci reteszben 
bíztam. Annak ellenére, hogy a svédek 
mind a négy eddigi mérkőzésükön 
betaláltak a nyitó harmadban. Nem 
alaptanul, hiszen nemcsak az első, de a 
második harmadban sem esett gól. A 
jeget a 48. percben Backlund kiválóan 
eltalált lökete törte meg. Ezzel el is dőlt 
a mérkőzés. Gólt még egyet ítéltek a 
játékvezetők, anélkül azonban, hogy a 
játékszer áthaladt volna a gólvonalon. 
Az utolsó percben kapuslehozatalos 
szituációban, Sprungert éppen csak 
megelőzve szintén Backlund rajtolt a 
félpályáról a svájci kapu felé. A szere-
lési kísérlet során a svájci kezéből kieső 
ütő odébb tessékelte a korongot, így 
Backlund kisodródva eltévesztette a 
célt. Rendes körülmények között a szi-
tuáció büntetőlövés megítélését köve-
telné, de az üres kapus szituációra való 
tekintettel a szabálykönyv érvényes 
gólt ír elő. Vereségükkel a svájciak gya-
korlatilag már nem juthatnak a nyolc 
közé. Ők a nap vesztesei.

Este, a jégkorongvilág kőbe vé-
sett szabályai szerint, a kiesés ügyére 
is pont került. A feljutást a tavaly ki-
harcoló együttes, rövid látogatást kö-
vetően búcsúzott. Jöttünk, láttunk, 
mentünk – volt ezúttal is az osztrákok 
és a szlovének jelmondata. A sima si-
kert arató lettek és fehéroroszok sem 
voltak különösebben boldogok. Ők is 
tudták, hogy egyszerűen csak helyük-
re kerültek a dolgok.

A Svédország – Svájc mérkőzés 
után, a Mixed Zone névvel jelölt in-
terjúövezet felé, a sajtóközponton át 
vezetett az utam. Az infópulton már 
ott állt a sötét ajándéktasak, oldalán 
a gemkapoccsal rögzített színes pa-
pírlappal. Ezen a szokásos „Dnešný 
výherca – today`s winner” szöveg alatt 
a nevem szerepelt. Előbb a munka ala-
pon, a vegyes övezetbe siettem. Victor 
Stăncescu, a mondhatni szokásos 
elemzőpartnerem, nagyon szomorú 
arccal, de rendkívül készségesen vála-

szolgatott kérdéseimre. „Sajnos a sor-
sunk immár a franciák kezében van. 
Ha ők legyőzik a norvégokat, akkor 
még lehet esélyünk” – összegezte tö-
mören a helyzetet. A Nagy Hatoshoz 
való közeledés kérdésében is rendkívül 
higgadtan értékelt: „Messze vagyunk 
még tőlük. Látni kell, hogy mások is 
keményen dolgoznak. A 7. és 14. he-
lyezettek között gyakorlatilag árnyalat-
nyi különbségek döntenek.” Számom-
ra megosztva a Stăncescu kimértsége 
és a jégkorong konzervativizmusa a 
nap győztese. Remélem mindkettő-
nek lesznek még szebb napjai. Ráfér 
Stăncescura és a jégkorongra is. Biza-
kodó vagyok, annál is inkább, mert 
több tucat újságíró és fotós közül egy 
sem akadt, aki „26:26”-nál későbbre 
várta volna a nyitógólt...

Utóirat: Este későn érkezett ott-
honról az örömhír: a mindent eldön-
tő ötödik mérkőzésen diadalmaskod-
va kosárlabdacsapatunk bent maradt 
az A osztályban. Az általam az ősszel 
„lehetetlen küldetésnek” nevezett tör-
ténet ezzel sikeres véget ért. Lászlófy 
Botond és Demeter Attila elszántan 
végzett komoly munkája őket igazol-
ta. A liga legkisebb költségvetésével 
sikerült az első osztályban megkapasz-
kodni. Le a kalappal előttük! Köszö-
net mindenkinek, aki hitt benne és 
tett érte. Ők a nap igazi győztesei...

Eredmények
E csoport: Szlovákia – Dánia 4–1, 

Oroszország – Finnország 2–3 (szétlö-
véssel). A Németország – Csehország 
találkozó lapzárta után ért véget.

F csoport: Franciaország – Nor-
végia 2–5, Svájc – USA 5–3. A Ka-
nada – Svédország találkozó lapzárta 
után ért véget.

G csoport: Szlovénia – Fe-
héroroszország 1–7, Lettország 
– Ausztria 4–1. A csoport végered-
ménye: 1. Lettország 6 pont, 2. 
Fehéroroszország 6 p., 3. Ausztria 3 
p., 4. Szlovénia 3 p. A szlovénok és 
a lettek búcsúztak a Top Divíziótól, 
jövőben e két csapat a Divízió I-ben 
szerepel.

Ráduly Róbert Kálmán
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A 10. fordulóval folytatódott a 
Csík körzeti labdarúgó-bajnokság. 
Tusnádon „házi” rangadót rendez-
tek, ahol a házigazdák ellenfele a 
Tusnádfürdői Fiatalság volt.

Nem kevesebb mint 14 alka-
lommal kellett a játékveze-
tő lapot adjon a Tusnádi 

Piliske és a Tusnádfürdői Fiatalság 5. 
Liga mérkőzésen. A 14 lapból kettő 
piros volt, és jutott abból mind a két 
csapatnak. A találkozót végül a házi-
gazdák nyerték meg. A 6. Ligában a 
Madéfalva elvesztette veretlenségét, 
miután Vaslábon 3–0 arányban ki-
kapott. A Gyimesközéplok gólfesz-
tivált rendezett Domokoson. Itt 
összesen 12 gól született.

5. liga, eredmények
Tusnádi Piliske – Tusnád

fürdői Fiatalság 4–2 /Ardelean 

Ionut (27.), Pál Szilárd (57.), 
Lupaşcu Adrian (85., 89.), il-
letve Hanzi Csaba (3.), Baján 
László (87.)/; Csíkszentgyörgyi 
Fiság – Csíkkarcfalvi Hargita 
2–4 /Kulcsár János (4.), Jakab 
Attila (90+3), illetve Vízi Alfonz 
(60., 68., 90+1), Antal Tihamér 
(80.)/; Csíkszentmártoni IFK – 
Csíkszépvízi MŰ 4–0 /Császár 
Róbert (70.), Tamás Levente (70.), 
György Zsolt (75.), Czikó Zsom-
bor (89.)/. A Csíkszentsimoni 
Szefite szabadnapos volt.

1. Piliske 9 5 1 3 21–18 16

2. szentsimon 8 5 0 3 18–18 15

3. Tusnádfürdő 8 4 1 3 22–17 13

4. szépvíz 9 4 1 4 15–16 13

5. szentmárton 8 4 0 4 17–16 12

6. Karcfalva 9 3 3 3 18–19 12

7. Csíkszentgyörgy 9 2 1 7 14–21 6

6. liga, eredmények
Csíkszentdomokos – Gyimes

középloki Csillag 2–10 /Gábor Lő-
rinc (45.), Gábor Attila (85.), illetve 
Tankó László (2., 22., 46.), Lukács Le-
hel (17., 75.), Szederjesy László (31.), 
Csillag György (39.), Jánó Vince (47.), 
Prezsmer György (69.), Tankó Leven-
te (90.)/; Vaslábi Maros – Madéfalvi 
MIK 3–0 /Colceriu Dandu Emilian 
(43.), Gábor Tibor (61.), Grosu 
Florin (89.)/. A Szárhegy – Kozmás 
mérkőzést május 21-re halasztották, 
míg Szentimre szabadnapos volt.

1. Madéfalva 8 7 0 1 19–9 21

2. Vasláb 9 6 2 1 26–10 20

3. Kozmás 8 5 0 3 22–13 15

4. Középlok 9 4 1 4 30–22 13

5. szentimre 8 2 2 4 10–19 8

6. szárhegy 7 1 1 5 14–18 4

7. domokos 9 1 0 8 9–39 3

Durva meccs Tusnádon


