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Huszonnégy óra tópart, negyedszer

Erősítenek a magyar csapatok
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Kitűnőre sikeredett az idei, IV. Sep
sibükszádi Horgászmaraton, főként 
azért, mert a zsineg másik oldalán 
tartózkodó sporttársak, a halak is 
közreműködtek. A huszonkilenc 
versenyzőből álló mezőny össze
sen közel 140 kilogramm halat – 
főként pontyot – szákolt. A helyi 
Boga Imrének az első helyet 21 
kifogott hal hozta, amelyek együt
tesen közel huszonöt kilogrammot 
nyomtak a mérlegelésnél.

Hompoth Loránd
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Végre olyanformára sikere-
dett az idei verseny, ami-
lyennek 2008-ban megál-

modtuk – értékelték a szervezők az 
idei sepsibükszádi huszonnégy órás 
horgászversenyt. Az idei rendez-
vény sikerét – amellett, hogy min-
den eddiginél népesebb mezőny állt 
parthoz – a pontyok biztosították, 
amelyek idén úgy döntöttek, hogy 
„együttműködnek” a szervezőkkel. 
Mindeddig ugyanis kánikulai hő-
mérsékletben zajlott a verseny, a  
nagy meleg nemcsak a horgászok-
nak okozott nehéz perceket, de a 
sekély vizű horgásztó túlmelegedé-

se negatívan befolyásolta a fogást. 
A tó népes halállományáról legtöbb 
esetben mindössze a vízből gyakran 
felugráló pontyok árulkodtak, a fo-
gás viszonylag szegényes volt. Nem 
így történt az idén, a kapások már 
az első percekben megkezdődtek. 
A dobogó második helyét megszer-
ző Antal László úszója mindjárt az 
első dobást követően elmerült, a 
zsákmány közel másfél kilogram-
mos ponty volt. A halak táplálkozá-
si kedve kitartott a verseny végéig, a 
horgászok több mint 130 pontyot 
vezettek merítőhálóba, a zsákmány 
összsúlya közel 140 kilogramm 
volt – derült ki a mérlegelési ada-
tok összesítése után. Az átlagolást 
követően megtudtuk, hogy az idei 
egy főre eső zsákmány több mint 
4,8 kilogramm, ami Székelyföl-
dön igen szép teljesítmény, főként 
augusztusban. Természetesen a 
bükszádi verseny soha nem volt 
teljesítménycentrikus, inkább a tel-
jes körű kikapcsolódást, a tóparti jó 
hangulatot igyekezett biztosítani a 
résztvevők számára, illetve lehetővé 
tenni az amatőrök számára is, hogy 
belekóstolhassanak a többnapos, 
éjjel-nappal zajló nagy versenyek 

izgalmába. Volt, aki bírta, és termé-
szetesen volt, aki néhány órára el-
vonult aludni. Egy, az utóbbi kate-
góriába tartozó versenyzőt megtré-
fáltak a sorstársak, a vízben hagyott 
horgászkészségre egy jóízűen elfo-
gyasztott ponty épségben maradt 
csontvázát csempészték „ismeret-
len tettesek”. Nagy volt a derültség, 
amikor az ébredő horgász a víz alá 
merült pedző láttán bevágott, majd 
a csontváz „fárasztásába” kezdett, 
aztán értetlenkedve bámulta a fur-
csa fogást. „Biztosan megakadt sze-
gény a horgon, és reggelre leették 
a csukák” – cukkolták a versenyzőt a 
sorstársak. A tréfába a szervezők is 
bekapcsolódtak, különdíjat adtak a 
megviccelt versenyzőnek, a „A tó 
legsoványabb haláért” járó okleve-
let vehette át az illető. Természe-
tesen a legjobb teljesítményeket is 
díjazták a szervezők, a szponzorok, 
az AVE Hargita, a Parabellum Kft. 
és a Garden Project Kft. jóvoltá-
ból a serlegek és oklevelek mellett 
értékes horgászcikkekkel is gazda-
godtak a dobogósok. Első helyen 
Boga Imre, a másodikon pedig 
Antal László végzett, mindketten 
sepsibükszádiak. A dobogó harma-

dik fokára a málnási Nyitrai Ádám 
állhatott fel. „Biztosan búvárt bé-
reltetek, aki akasztgatta a halakat 
a horgaitokra” – gonoszkodtak a 
sporttársak a dobogósokkal. A bú-
város történet ugyan vicc volt, ám 
a tómeder egyes mélységeinek, a 
halak táplálkozási szokásainak ala-
pos ismerete, a jól megválasztott 

szerelék és csali, valamint a foko-
zott figyelem már nem volt tréfa, ez 
jelentette a siker kulcsát – fedték fel 
a győzelem titkát a díjazottak.

A verseny záróakkordjaként a 
résztvevőket – megszokott gyakor-
latnak megfelelően – idén is, egy 
hatalmas bográcsban „elkövetett” 
halászlére invitálták a szervezők. 

Két finn csatárt igazolt a napok
ban a Ferencváros jégkorongcsa
pata, amelyet a Hakan Nygren és 
Dobos Tamás alkotta edzőpáros 
irányít majd a kispadról. A ro
mán–magyar közös bajnokság 
elmúlt kiírásának bajnoka, a HSC 
Csíkszereda előzetesen huszon
hét hokist nevezett a szeptember 
6án induló interligába, mely
nek ugyan egyelőre még nincs 
névadó szponzora, de a magyar 
szövetség továbbra is tárgyal a 
MOLlal. A magyar Digi Sport is 
közölte, hogy hétfőnként több 
mérkőzést is közvetít majd a so
rozatból.

Két finn csatárral erősített a 
Ferencváros, a 12 csapatos 
finn második liga (Mestis) 

10. helyén végzett Jokipojatból 
Teemu Heikkinen és Joonas 
Sivonen szeptembertől a zöld-fe-
héreket erősíti. Mindketten 1988-
ban születtek, előbbi 56 Mestis-
meccsen 12 gólt lőtt és 13 gólpasszt 
adott, utóbbi 47 találkozón egy 
gólt és négy asszisztot jegyzett. A 
két finn hokison kívül a tavalyról 
már ismert Linus Schellin a gárda 
harmadik idegenlégiósa, a zöld-fe-
héreknél pedig Jozef Racko lesz az 
első számú kapus, a 27 éves nyitrai 
játékos a szlovák extraligában fe-
jezte be az előző idényt, a korábbi 
másfél évét Kazahsztánban töltöt-
te. A 2008/2009-es szezonban 34 
meccset játszott Dunaújvárosban, 
a MOL Ligában 90, a magyar baj-
nokságban 91,5 százalékos haté-
konysággal hárított.

A Magyar Jégkorong-szövetség 
honlapján megjelentek az Interliga 
2011/2012-es idényében részt vevő 
csapatok rajtlistái, amelyek minden 

bizonnyal még változni fognak az 
évad szeptember 6-i kezdetéig. A 
HSC Csíkszereda a következő 27 
hokist tüntette fel a rajtlistán: And-
rás Norbert, Antal Zsombor, Bálint 
Attila, Becze Tihamér, Bíró Tamás 
Áron, Bíró Ottó Attila, Flinta Bo-
tond István, Fülöp Róbert, Góga At-
tila, Hruby Jozef, Hurtaj Lubomir, 
Kósa Endre, Kozuch Stanislav, Már-
ton Hunor, Mihály Ede, Moldován 
Ervin, Molnár Zsolt, Molnár Sza-
bolcs, Nagy István, Novak Vaclav, 
Papp Szabolcs, Pataki Nándor-Ist-
ván, Péter Levente, Petres Magor 
Tivadar, Ruczuj Gellért, Szőcs Sza-
bolcs, Virág Csanád.

A Brassói Corona Fenestela 68, 
a Bukaresti Steaua, a Miskolci Jeges-
medvék és az Újpesti TE még nem 
közölte a MJSZ-vel játékosainak lis-
táját. A Dab.Docler harminc hokist 
nevezett, egyelőre csak egy, a kapus 
Peter Sevela idegenlégiós, így a du-
naújvárosiaknál még négy légióshely 
kiadó, a tervek szerint szeptember-
ben döntenek, hogy mely posztra 
hány külföldit igazolnak. A Sapa Fe-
hérvár AV19 farmcsapatának kerete 
is 23 hokisból áll, ám itt lehet még 
változás aszerint, hogy az osztrák 
bajnokságban részt vevő gárdából 
mely hokisokat nevezik majd meg 
lejátszásra a „kicsi Volánhoz”.

Tárgyalnak 
a névadó szponzorral
Egyelőre még az Interliga nevet 

viseli a 2011/2012-es román–ma-
gyar közös jégkorongbajnokság, hi-
szen a korábbi három kiírás névadó 
szponzorával, a MOL-lal még nem 
egyezett meg a MJSZ és az olajipari 
társaság. A jégkorong.blog.hu sze-
rint bár még semmi sem biztos, a 
MOL és az MJSZ vezetői az utolsó 
egyeztetéseket folytatják ezekben a 
napokban. Az elmúlt években is az 
utolsó pillanatig tartottak a tárgya-
lások, és mindháromszor megkö-
tötték a szponzorációs szerződést 
a felek.

A Digi Sporttal is tárgyalnak
Amint lapunk már hírül adta, 

az interliga 2011/2012-es idényé-
ben a Digi Sport közvetíti a pont-
vadászat mérkőzéseit. A MJSZ és a 
tévétársaság közötti tárgyalás még 
zajlik, csak kisebb jogi formaságok 
vannak hátra, azt követően aláírják 
a megállapodást. A tervek szerint 
Magyarországról hetente legalább 
egy mérkőzést élőben adnának, jel-
lemzően hétfőnként. A MJSZ ver-
senynaptárában egyelőre tizennyolc 
tévés meccs szerepel, az első, amelyet 
a Digi Sport élőben ad, az a szeptem-
ber 12-i Ferencváros – Steaua talál-
kozó lesz. Ezenkívül szó van arról is, 
hogy a Digi Sporton kerül adásba az 
előző szezonban a Sport 1 TV-n su-
gárzott Pakk jégkorongmagazin.

Kiütéses győzelem
Iglóban (Spišská Nová Ves) a 

Szepesség-kupán vesz részt a na-
pokban a HSC Csíkszereda csa-
pata. A torna első mérkőzésén 
tegnap délután a szlovák 1. Liga 
(másodosztály) második helyezett-
jével, az MHK Liptószentmiklóssal 
(Liptovský Mikuláš) játszottak a 
csíkiak. A 10. percben Mihály Ede 
szerezte meg a vezetést, a hazaiak a 
18. percben Michal Ďurný révén 
egyenlítettek. Álomszerűen sikerült 
a HSC-nek a második harmad, a 26. 
percben Nagy István, hat perccel ké-
sőbb Molnár Zsolt talált be a felvi-
dékiek kapujába. A középső harmad 
utolsó három perce újabb három 
csíki gólt hozott, előbb Molnár Sza-
bolcs, majd Moldován és Novák volt 
eredményes. A meccs utolsó találatát 
Ďurný szerezte az 53. percben, így a 
HSC 6–2-re nyert az MHK ellen. A 
nap másik meccsén: Igló – Miskolci 
Jegesmedvék 6–1.

Az elmúlt idényben is a Sapa Fehérvár AV19 ellen játszotta első idegenbeli meccsét a HSC Csíkszereda

140 kilogramm halat fogtak ki a versenyzők egy nap alatt fotó: HompotH loránd


