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Kassa búcsúzik a világbaj-
nokságtól. A déli mérkő-
zésen még üres a csarnok, 

de ez az apróság egyáltalán nem 
zavarja Bastiansenéket. Skroder 
révén gyors góllal nyitnak, majd 
Holtetnek hála mindig gondosan 
vigyáznak, hogy kétgólos legyen 
a különbség. A svédeket és a sváj-
ciakat korábban legyőző norvég 
alakulat az összeforrott csapatokra 
jellemző magabiztossággal használ-
ja ki a negyeddöntőbe jutás lehető-
ségét. Holtet négy góllal teszi fel a 
produkcióra a koronát. Bizonyára 
innen a mondás: Holtetről jót vagy 
rosszat. Ezalatt Pozsonyban a szlo-
vákok tíz böjtös nap után ismét dia-
dalmaskodtak. A legutóbbi mérkő-
zésük alatt a szállodaszobájukban 
rablók látogatta dánok voltak az 
áldozatok. Ettől függetlenül egyik 
félnél sem kerül a kellemes emlékek 
közé a 2011-es világbajnokság.

Kassa búcsúzik a világbajnok-
ságtól. Vele együtt Svájc is. Ettől 
még Stăncescuék jó kedéllyel me-
legítenek az Egyesült Államok 
elleni mérkőzésre. A csarnok mel-
letti VIP-parkolóban körbeállva 
labdatartósdit játszanak. A lényeg 
az, hogy lábbal, térddel, mellel, vál-
lal vagy éppen fejjel megjátszva, de 
távol kell tartani a labdát a talajtól. 
Aki téved, kiesik. A fiatalok néme-
tül cukkolják egymást. Már csak 
öten maradtak. Stăncescu még bent 
van. Számára bizonyára emlékeze-
tesek maradnak a kassai napok. A 
társakhoz hasonlóan ő is a szép bú-
csú reményében korcsolyázik ki az 
Egyesült Államok ellen. Nem hiába 
ők a csúcstechnológia kiváltságos 
birtoklói, az amcsiknak csak bő ti-
zenegy perc kell a retesz feltörésé-
re: egy megszerzett bulit követően 
Wilson kitűnő átadását továbbítja 
a hálóba egy hátvéd mellől Smith. 
Meglepetésre a gól a svájci alakula-
tot dobja fel. Fél perc múlva egyenlő 
az állás, az első szünetre pedig már 
a kantonok országának fiai mehet-
nek előnnyel. A nyitóharmadhoz 
hasonlóan a második felvonásban 
is három gólnak tapsolhat a publi-
kum, mégpedig ugyanabban a leosz-
tásban. A harmadik játékrész végén 
esett amerikai találatra is érkezik 
a gyors válasz, így Svájc látványos 
játékkal gyűjti be a három pontot, 
ami ezúttal csak a végső rangsor ki-
lencedik helyéhez elég. Mögöttük 
tizedikként a szintén csalódást oko-
zó Szlovákia, tizenegyedik Dánia, a 
tizenkettedik helyen pedig Francia-
ország végzett.

A Svájc – Egyesült Államok ta-
lálkozóval párhuzamosan Pozsony-
ban is fordulatos mérkőzésnek tap-
solhatott a – nyolc híján – 9300 fős 
publikum. Az oroszok mindjárt az 
elején – tizenegy másodperc alatt – 
lőttek kettőt, de a mérkőzés végéig 
egyenlített a finn együttes, majd 
szétlövésekkel megnyerte a mér-
kőzést. A skandináv siker kovácsa 
Teemu Lassila, a kétgólos hátrány-
nál beállt cserekapus volt, akinek a 
hálóját Koválcsuk és Morozov még 
büntetőlövésből is képtelen volt 
bevenni. A hatodik mérkőzésen el-
szenvedett harmadik orosz vereség 
egyben azt is jelenti, hogy már a ne-
gyeddöntőben összejöhet az orosz–
kanadai csúcstalálkozó. Ehhez már 
csak az kell, hogy az esti mérkőzé-
sen Kanada legyőzze Svédországot. 
Ha fordítva sül el, akkor svéd–orosz 
lesz a párosítás. Az sem rossz. Ami 
ellenben már tény: a négy közé ju-
tásért a csehek az eddig igencsak 
rapszodikus és kapusai miatt sokat 
szenvedő Egyesült Államokal csap-
nak össze. Ami engem illet, én az 
eddig hibátlan, erőtől és magabiz-
tosságtól duzzadó játékot mutató 
címvédőre fogadnék. De úriember 
biztosra nem fogad, ugyebár...

Kassa búcsúzik a világbajnok-
ságtól. Alkalomhoz illően, Kana-
da – Svédország csúcsrangadóval 
teszi mindezt. A közönség is kitesz 
magáért, újabb helyi vb-csúcsként 
7633-an foglalnak helyet a lelátón. 
A publikum egyik része a juharfale-

veleseknek, a másik a háromkoroná-
soknak szurkol. Van aki „Sverige”-t, 
van aki „Canada”-t kiált, ráadásul 
aszinkronban. Így Sverige – Canada 
– Sverige – Canada sormintájú buz-
dítás tölti be a csarnokot. Felemelő 
érzés. Eközben a jégen folyik a va-
rázslat. Már a második perc elején 
gólnak tapsolhatunk: Spezza hozza 
el saját harmadában a korongot, 
azonnal támadásba lendül, reme-
kül indítja a lendületben mutatko-
zó Nealt, aki a támadóharmadba 
törve – Silfverberg visszahúzási 
kísérlete dacára – megtalálja a 
rést Ersberg lábai között. Bő két 
perc múlva már egyenlő az állás. 
Miközben a könnyedén kiküldött 
Burns árválkodik a büntetőpa-
don, Gunnarsson ereszt meg egy 
löketet a kék vonalról, a korong 
Bernier melléről a jobb oldalt vá-
rakozó Petrasek elé pattan, akinek 
nincs nehéz dolga. A nyitóharmad 
második fele Bernier összefogla-
lóba illő mentésével indul, aztán 
Kronwall találja telibe a bal vasat a 
kékről. A túloldalon Skinner brusz-
tolja ki balról a palánk mellett a 
korongot, két védő között középre 
fordul, majd a kapu közelébe érve 
fonákkal az Ersberg lábszárvédői 
közötti rést veszi célba. A svéd ka-
pus hárít, de amikor lepkésével ta-
karja a korongot, Tavares odaüt, a 
korong pedig a hálóba csúszik. A 
svédek hiába reklamálnak, tipikus 
észak-amerikai góllal másodjára is 
Kanadánál az előny. A publikum 

sem hagyja alább, folyamatos vas-
tapssal hajszolja, hajtja a csapatokat. 
A második harmad úgy folytatódik, 
ahogy szünet előtt abbamaradt. 
Szélsebes iram, kápráztató techni-
kai megoldások, megsüvegelendő 
kapusteljesítmény. Az újabb gól is 
Tavares nevéhez kötődik, a fiatal te-
hetség Tedenbyvel küzd a saját har-
mada bal sarkában, a játékvezetők 
visszahúzásért ki is állítják. A sér-
tett nem elégszik meg a megítélt 
kisbüntetéssel, góllal áll bosszút: 
a bal kapuvas mögött állva kap 
az alapvonal mögött korongot, 
azonnal befordul és ráhúzza, a já-
tékszer Bernier jobb mamutjának 
belsejéről a hálóba pattan. Ezalatt 
kiderül, hogy a vesztes a negyed-
döntőben Németországgal játszik, 
hiszen Pozsonyban már 5–1-re ve-
zetnek a csehek. Varázsütésre meg-
változik a játék képe. Úgy tűnik, 
senkinek sem sürgős a góllövés. 
Valóban nem mindegy, hogy az 
Ovecskinnel is megerősített orosz 
vagy a német válogatott a következő 
ellenfél. A svédeknek legalábbis, hi-
szen a harmadik felvonásban lövése-
ik matematikai pontossággal kerülik 
el a kaput. A gólcsendes állapotot a 
kanadaiak unják meg, Burns emel 
Nash lábai között kapura jobbról, a 
kék vonal szomszédságából, a játék-
szer a meglepett Ersberg mellett utat 
talál a hálóba. Aki világbajnok akar 
lenni, annak amúgy is bárkit le kell 
győznie, ugyebár. A mérkőzés végén 
a csarnok bemondója a valaha a Steel 

Arenában játszott legszínvonalasabb 
mérkőzésnek nevezi a találkozót. 
Nincs okunk vitatkozni vele.  

Kassa búcsúzik a világbajnok-
ságtól. A 24 mérkőzéses sorozat 
hétfőn késő este véget ért. Svédor-
szág, Kanada, az Egyesült Államok 
és Norvégia Pozsonyban folytatja. 
Ott már nincs javítási lehetőség, 
nincs második esély, nincs visz-
szaút. A vesztesek elbúcsúznak. 
Akárcsak a labdatartósdiban: aki 
téved, kiesik. Ez lesz a forgató-
könyv egészen vasárnapig. Akkorra 
már csak egyetlen kérdés marad: ki 
lesz a világbajnok. Pozsonyban a 
Nagy Hatos mellett a németek és 
a norvégok próbálnak szerencsét. 
Kisebbfajta csoda lenne, ha eme 
két ország bármelyike is odaérne az 
elődöntőbe. Az igazán nagy dolgok 
idén is a csehek, a svédek, az oro-
szok és a kanadaiak kiváltsága lesz 
majd. Ahogy azt idestova kilencven 
esztendeje megszokhattuk. 

Kassa búcsúzik a világbajnok-
ságtól. Vele együtt mi is. Napok óta 
egyre erősödő honvágyunk van, de 
azért amikor senki sem látja, letö-
rüljük a könnycseppet a szemünk 
sarkából. Akarva-akaratlanul meg-
szoktuk a Steel Aréna kényelmét, 
a rendőrökkel és csendőrökkel 
úton-útfélen teletűzdelt város szép 
lassan a szívünkhöz nőtt. Nem is 
volt nehéz, hiszen a városközpont 
minden épülete a magyar történe-
lem egy-egy hallgatag tanúbizony-
sága. Bár körülöttük már minden-
ki szlovákul beszél, attól még a 
kövek megmaradtak magyarnak. 
Tíz nap hokidömping után haza-
indulunk. Szép volt, jó volt, igaz 
volt. Köszönjük mindenkinek, aki 
lehetővé tette ezt az élményt...

Eredmények, műsor
E csoport: Németország – 

Csehország 2–5. A csoport végered-
ménye: 1. Csehország 15 pont, 2. 
Finnország 10 p., 3. Németország 8 
p., 4. Oroszország 7 p., 5. Szlovákia 
3 p., 6. Dánia 2 p.

F csoport: Kanada – Svédor-
szág 3–2. A csoport végeredménye: 
1. Kanada 13 p., 2. Svédország 10 
p., 3. Norvégia 85 p., 4. USA 7 p., 5. 
Svájc 6 p., 6. Franciaország 1 p.

A negyeddöntők műsora: ma: 
Csehország – USA (17.15), Svéd-
ország – Németország (21.15); 
holnap: Finnország – Norvégia 
(17.15), Kanada – Oroszország 
(21.15). Mind a négy találkozót 
élőben közvetíti a Sport 1.

Ráduly Róbert Kálmán

hírfolyam

> Diákolimpia. Általános és középiskolás 
diákoktól válnak zajossá mától Csíkszereda 
sportintézményei. 15.30-tól veszi ugyanis kez-
detét a 2011-es Diákolimpia. A városvezetés 
által 2008-ban elindított esemény idei, tavaszi 
kiírásán a 9–12. osztályosok mellett az 5–8-as 
diákok számára is versenylehetőséget biztosíta-
nak a szervezők. Öt sportág – atlétika, kerékpár, 
kosárlabda, kézilabda és labdarúgás – szerepel 
a 2011-es Diákolimpia programjában, amelye-
ken nemcsak a megyeszékhely, hanem az al- és 

felcsíki iskolák csapatai is összemérik erejüket. 
Az atlétikaversenyeket a városi stadionban, a 
labdarúgómeccseket a stadion melletti mű-
gyepes pályán, míg a kosárlabda-mérkőzéseket 
a Kós Károly utcai, legújabb sportcsarnokban 
rendezik. A kézilabda-mérkőzéseknek pedig 
a József Attila Általános Iskola Tudor negyedi 
sportcsarnoka ad otthont. Az idei kiírásra az 
alábbi általános és középiskolák neveztek be: 
Petőfi Sándor Általános Iskola, József Attila 
Általános Iskola, Nagy Imre Általános Iskola, 
Xantus János Általános Iskola, Liviu Rebreanu 
Általános Iskola, a csíkszentkirályi Vitos Mó-

zes Általános Iskola, Márton Áron Gimnázi-
um, Segítő Mária Római Katolikus Gimná-
zium, Nagy István Zene- és Képzőművészeti 
Szakközépiskola, Octavian Goga Kollégium, 
a csíkdánfalvi Petőfi Sándor Szakközépisko-
la, Joannes Kájoni Közgazdasági Iskolaköz-
pont, Kós Károly Építészeti Szakközépiskola, 
Venczel József Szakközépiskola, Székely Kár-
oly Szakközépiskola. 

> Cselgáncs. Múlt hétvégén Déván ren-
dezték meg a cselgáncs Románia-kupa és az 
egyéni földharc országos bajnokságot. A Csík-

szeredai Sportklub versenyzői két éremmel 
tértek haza a megmérettetésről. A Románia-
kupa küzdelmein négy csíki versenyző lépett 
tatamira. A legjobb helyezéseket Gerczuj Adél 
(78 kg) és a Nagyváradi Liberty versenyzője, 
Kolumbán Sándor (73 kg) érték el, akik a má-
sodik helyen végeztek. Ábrahám Elődnek (90 
kg) is lett volna esélye dobogóra kerülni, de sé-
rülés miatt feladta az elődöntőt és a bronzmér-
kőzést is, így végül az ötödik helyen végzett. 
Ugyancsak 90 kg-ban Czifra Attila a 7. lett. A 
földharcversenyen Czikó Levente a harmadik 
helyen végzett.

Tripp (21) gólja a csehek ellen a második percben. Ezzel a találattal egyenlítettek a németek, de végül a csehek győztek 
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