
Az Euro Ice Hockey Challenge 
keretében román–magyar jég-
korongmérkőzésre kerül sor 
péntek este a Vákár Lajos Mű-
jégpályán. A két válogatott Csík-
szeredában soha nem játszott 
egymás ellen, a magyar csapat 
1972-ben játszott először és 
utoljára a megyeszékhelyen, 
míg Romániában harminc éve 
volt román–magyar hokimeccs. 
Sorozatunk mai részében a ro-
mán szövetség elnökét, illetve 
a magyar szövetség alelnökét 
kérdeztük arról, hogy mit vár a 
pénteki találkozótól.

Tánczos Barna
– a Román Jégkorongszövet-

ség elnöke

„Ki tudná megjósolni egy 
olyan küzdelem hangulatát, ahol 
Románia színeiben 24 székelyföl-
di és egy ukrán játékos játszik egy 
piros-fehér-zöld, címeres mezben 
jégre lépő válogatott ellen? Azt 
hiszem, hogy ilyen mérkőzést az 
életben egyszer lát az ember, a 
csíkszeredai közönség. Színvo-
nalas játékra és mindenképp telt 

házra számítok még akkor is, ha 
a magyar válogatottból hiány-
zik néhány játékos, akit szívesen 
láttunk volna a tornán. Bízom 
benne, hogy visszhangzani fog a 
Vákár Lajos Műjégpálya a »Haj-
rá, székelyek!« és a »Hajrá, 
Magyarország!«-tól.

Habár Lengyelországban is 
nyilvánvaló volt, hogy még so-
kat kell dolgozzunk, hogy jóval 
gyorsabb a Divízió I-ben a játék, 
mint amihez a játékosaink szokva 
vannak, minden mérkőzésre azért 
állunk fel, hogy győzzünk.

Véleményem szerint két do-
logra van szükség ahhoz, hogy 
a romániai hoki pár éven belül a 
magyar jégkorong szintjére emel-
kedjen: új hokiközpontokra és 
komoly, minőségi munkára a 14 
és 20 év közötti korosztályokkal. 
Az első lehetővé teszi a szelekciót, 
az a piramis alapja. A második a 
felfedezett tehetséges gyerekek 
»elkallódását« hivatott meg-
előzni. Az elsőhöz új jégpályákra, 
a másodikhoz a lehető legmaga-
sabb szinten képzett edzőkre van 
szükség. Úgy érzem, hogy az el-
múlt három évben mindkét téren 
komoly előrelépések tapasztalha-
tók Romániában.”

Dr. Zsigmond Barna Pál
– a Magyar Jégkorongszövet-

ség alelnöke, a Magyar Köztár-
saság Csíkszeredai Főkonzulátu-
sának főkonzulja

„A magyar szövetség is nagy 
érdeklődéssel és várakozással néz 
a csíkszeredai torna elébe, egy 
történelmi esemény lesz pénte-
ken, hiszen Csíkszeredában elő-
ször játszik a magyar és a román 

felnőtt jégkorong-válogatott 
egymás ellen. Ami a kereteket 
illeti: sokszor elhangzott, hogy 
Magyarország nem a legerősebb 
kerettel jön erre a tornára. Ezt 
annyiban lehet pontosítani, hogy 
az idősebb játékosok valóban 
nem jönnek, ami pedig külön 
fájdalom az itteni szurkolók szá-
mára, hogy az erdélyi gyökerekkel 
rendelkező Mihály Árpád, Sofron 
István és Bartalis István sem lesz 
jelen e tornán. Ennek ellenére azt 
gondolom, hogy sok olyan fiatal 
és tapasztalt játékos lesz itt, aki 
bizonyított a MOL Ligában és 
az EBEL-ben is. A magyar válo-
gatottban folyamatosan zajlik a 
fiatalítás, azok a hokisok, akik 
Csíkszeredában jégre lépnek, a 
csapat gerincét kell képezzék a 
közeljövőben. Ezek a játékosok 
életük egyik legnagyszerűbb esé-
lyét kapták meg azzal, hogy egy 
ilyen rangos tornán jégre léphet-
nek. Éppen ezért nagy lelkesedés-
sel fognak játszani azért, hogy a 
magyar válogatottat győzelemre 
vigyék ezen a tornán. Szerintem 
jó és komoly mérkőzésre számít-
hatunk pénteken.”

Rangos nemzetközi jégkorongtor-
na helyszíne lesz mától szombat 
estig a csíkszeredai Vákár Lajos 
Műjégpálya, az Euro Ice Hockey 
Challenge (EIHC) keretében a ma-
gyar, a lengyel és az ukrán csapat 
mellett az egy kivétellel erdélyi 
hokisokból álló román válogatott 
lép jégre. Ma 18.30-tól a lengyel–
magyar összecsapással indul a 
torna.

Kopacz Gyula
kopacz.gyula@hargitanepe.ro

Igazi jégkorongcsemegével aján-
dékozta meg a hazai szakszö-
vetség a csíki hokikedvelőket: 

mától vasárnapig rangos nemzetközi 
tornának ad otthont a Vákár Lajos 
Műjégpálya. Az Euro Ice Hockey 
Challenge (EIHC) keretében a 
magyar, a lengyel és az ukrán csapat 
mellett a román válogatott lép jégre, 
a házigazdák keretében egy kivétellel 
– az ukrán Piszarenkót leszámítva – 
csak erdélyi hokisok kaptak behívót. 
Az urán mellett Adrian Catrinoi a 
„kakukktojás”, a gyergyói születésű 
kapus az egyetlen román nemzetisé-
gű a hazai válogatottban.

Ma a magyar–lengyel összecsa-
pással kezdődik a torna, holnap a 
magyar–ukrán és a lengyel–román 
meccsekre kerül sor, pénteken az 
ukrán–lengyel találkozót követő-

en kerül sor az első magyar–román 
mérkőzésre, amelyet Csíkszeredá-
ban játszanak a felek egymás ellen, 
míg a torna zárónapján, szombaton 
a román–ukrán meccset játsszák.

Statisztika
A román és a magyar válogatott 

először nyolcvan éve játszott egy-

más ellen, utoljára pedig harminc 
éve lépett jégre e két csapat Romá-
niában. Utoljára tavaly Budapesten 
játszott a két csapat, akkor a házi-
gazdák nyertek, az utolsó román 
győzelem 14 éve Kohtla-Jarvéban a 
világbajnokságon született.

A felek az elmúlt 80 esztendő-
ben 17 alkalommal csaptak össze 

világbajnokságon, egyszer az 1964-
es innsbrucki téli olimpián (8–3-as 
romániai siker született), valamint 
42 barátságos találkozón.

Esélyek
A lengyelek majdnem a legjobb 

keretükkel érkeztek Csíkszeredába, 
az ukránok és a magyarok pedig 

néhány meghatározó hokist pihen-
tetnek, így a két utóbbi gárda nem a 
legjobb összeállításban játszik majd a 
Vákár Lajos Műjégpályán. A román 
válogatottból is hiányzik néhány 
hokis, akikre ugyan számít Tom 
Skinner, ám a héten ők az U20-as 
világbajnokságon érdekeltek. Úgy is 
fogalmazhatnánk, hogy két váloga-
tott majdnem a legerősebb kerettel 
lép majd jégre, kettő pedig a tartalé-
kos játékosokra alapozott.

Ennek ellenére az ukrán–len-
gyel kettős a legesélyesebb a torna-
győzelemre, míg a harmadik helyre 
a házigazdák és a magyarok pályáz-
nak. Azonban lehetnek meglepeté-
sek, hiszen egy találkozó kimenetel-
ét a pillanatnyi forma is eldöntheti 
akár a gyengébb csapat javára is.

KéSZüLünK A RoMán–MAgyAR HoKIMECCSRE (7.)

Történelmi esemény lesz

nEMZETKöZI jégKoRongToRnA CSíKSZEREDáBAn

Magyar–lengyel párharc a nyitányon
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A Tallinnban zajló U20-as Di-
vízió II B csoportos jégkorong-
világbajnokságon tegnap kiüté-
ses győzelmet aratott a román 
válogatott Mexikó ellen.

Eredmény: Románia – 
Mexikó 10–1 (3–0, 6–0, 1–1) 
/Bíró M. (2., 29.), Okos (8.), 
Tranca (18., 43.), Berdilă (22.), 
Pataki (23., 36.), Hildebrand 
(29.), Molnár Z. (40.), illetve 
Cuevas (59.)/.
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Tegnap este megtartotta első edzését a magyar válogatott Fotó: csíki zsolt


