
Az Euro Ice Hockey Challenge 
keretében román–magyar jég-
korong-mérkőzésre 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. 
So rozatunkban egy kori és je-
lenlegi jégkorongozókat kér-
dezünk arról, hogy milyen volt 
a hangulata a román–magyar 
mérkőzéseknek, illetve mit vár-
nak a decemberi találkozótól.

Bíró Ottó
„Mindenképp a tisztes helytál-

lás lenne a cél, a lengyelek ellen is 
játszottunk már szoros mérkőzést, 
az ukránoknak adósuk vagyunk, 
hiszen őket nem sikerült eddig le-
győznünk. A magyaroké egy fiatal 
csapat, szerintem az nekünk rosz-
szabb, mint ha a »veteránokkal« 
jöttek volna, mert mindenki hajta-
ni fog, bizonyítani akarnak és he-

lyet szerezni a nagy keretben. Sze-
rintem jó mérkőzés lesz a román–
magyar párharc, mert mi is meg 
akarjuk mutatni, hogy a székelyek 
is tudnak jól hokizni. Kíváncsiak 
vagyunk a közönség reakciójára, 
hiszen  székelyek játszanak a ro-
mán válogatottban a magyarok el-
len. Reméljük, hogy meg is tudjuk 
lepni a magyarokat.”

Nagy István
„Ugyanúgy készülünk a ma-

gyar–román meccsre, mint bár-
mely más mérkőzésre. Nagy lesz 

a nyomás rajtunk, én úgy érzem, 
itthon sokkal nehezebb egy ilyen 
mérkőzést játszani, mint bárhol 
máshol. A legkellemesebb emlék 
számomra a 2003-as budapesti 
világbajnokság román–magyar 
párharca, amikor a jóval erősebb 
magyar válogatott ellen dön-
tetlent játszottunk úgy, hogy az 
utolsó percben még vezettünk. Jó 
mérkőzésre számítok, a győzelem 
a cél, de fontos, hogy ne sérüljön 
le senki közülünk, hiszen fontos 
sorozat következik a klubcsapa-
tomnak jövő héten.”
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> Real Madrid. Iker Casillas, a Real 
Madrid labdarúgócsapatának kapusa ígére-
tével ellentétben nem a szavazást megnyerő, 
Csonka Gergő tervezte matyómintás kesz-
tyűben védett a hétvégi El Clásicón. Cson-
ka elismerte, hogy akadtak negatív kritikák 
is, „a virágminták miatt többen nőiesnek 
nevezték a kesztyűt, illetve az is elképzel-
hető, hogy a rövid idő miatt nem tudták 
már legyártani” – írja a Hír24.hu. Casillas 
saját honlapján írt ki pályázatot a találko-
zót megelőzően, hogy milyen kesztyűt vi-
seljen a Barcelona elleni derbin: a pályázat 
annak ellenére nyert toronymagasan, hogy 
többször eltávolították Casillas Facebook-

profiljáról. Casillas menedzsere nem in-
dokolta meg, hogy miért nem a magyaros 
kesztyűben védett a Real kapusa. Csonka a 
pályázat győzteseként a Santiago Bernabéu-
stadionban nézhette végig, ahogy a Barce-

lona 3–1-re legyőzi a királyi gárdát, vala-
mint fájdalomdíjként a hálóőrtől kapott 
egy dedikált kesztyűt.

> Kézilabda. Mocsai Lajos, a ma-
gyar férfi-kézilabdaválogatott szövetsé-
gi kapitánya kijelölte bő keretét a janu-
ári Európa-bajnokságra. A végleges, 16 
fős utazó csapat ebből a 28 játékosból 
kerül ki a szerbiai kontinensviadalra.

A magyar keret: kapusok: Fazekas Nán-
dor (Veszprém), Tatai Péter (Szeged), Mikler 
Roland (Szeged); balszélsők: Iváncsik Gergő 
(Veszprém), Pálos Gábor (FTC-PLER), 
Vadkerti Attila (Szeged); balátlövők: Halász 

Máté (Gyöngyös), Ilyés Ferenc (Veszprém), 
Katzirz Dávid (Csurgó), Grebenár Gábor 
(Aragon), Putics Barna (Gummersbach), 
Bajorhegyi Ádám (Szeged); irányítók: Csá-
szár Gábor (Veszprém), Lékai Máté (Sze-
ged), Nagy Kornél (Dunkerque), Lele Ákos 
(Tatabánya); beállósok: Sándor Ákos (Gyön-
gyös), Schuch Timuzsin (Veszprém), Szöllősi 
Szabolcs (Csurgó), Zubai Szabolcs (Szeged); 
jobbátlövők: Krivokapics Milorad (Koper), 
Ancsin Gábor (Szeged), Laluska Balázs 
(Veszprém), Mocsai Tamás (Flensburg), Ba-
logh Zsolt (Gyöngyös); jobbszélsők: Gulyás 
Péter (Veszprém), Harsányi Gergely (Tata-
bánya), Iváncsik Tamás (Veszprém).hí
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Könnyedén nyert tegnap este 
a lengyel jégkorong-válogatott 
Magyarország ellen a Csíksze-
redában zajló euro Ice hockey 
Challenge (eIhC) tornán. Ma 
este a székely hokisokból álló 
román válogatott Ukrajna ellen 
lép jégre.

Csak az első tíz percben 
tudta tartani a lépést a 
magyar jégkorong-válo-

gatott Lengyelország ellen a csík-
szeredai Vákár Lajos Műjégpályán 
zajló Euro Ice Hockey Challenge 
torna nyitómérkőzésén. A len-
gyelek a második harmadban el-
söprően játszottak, a piros-fehér-
zöldek helyzeteket sem tudtak 
kialakítani.

A lengyelek az első pillanatoktól 
uralták a játékot, ám a hatodik percben 
nagyot hibázott védelmük, ezt pedig 
Magosi használta ki remekül, megsze-
rezve a magyar vezetést. Négy perccel 
később a lengyelek Laszkiewicz révén 
egyenlítettek, és csupán a magyar há-
lóőrön, Bálizson múlt, hogy az első 

szünetre nem előnyben mentek pi-
henni a lengyelek.

A második játékrész elején 
megállíthatatlanok voltak a len-
gyel hokisok rohamai: négy perc 
alatt háromszor zörrent meg 
a magyar háló. A 24. percben 
Rompkowski, két perccel később 
Dziubinski, a 28. percben Zapala 
is eredményes volt, a 39. percben 
Sarnik góljával már öttel vezettek 
a lengyelek.

Az utolsó harmadra Budai vál-
totta fel Bálizst, ő a 44. percben kap-
ta az egyetlen gólt Skrzypkowskitól. 
A magyarok még emberelőnyben 
sem tudtak gólt lőni, pedig az utolsó 
harmadban négyszer is lehetőségük 
volt erre. Eredmény: Magyarország 
– Lengyelország 1-6.

Ma 15 órától a magyarok az 
ukránok ellen játszanak, este fél 
héttől a Románia – Lengyelor-
szág találkozóra kerül sor.

Kosowski hálóőr egy kivétellel minden magyar lövést hárított fotó: csíki Zsolt


