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Simona Halep negyeddöntős
Melbourne-ben
Bejutott a legjobb nyolc közé az 
ausztrál nyílt teniszbajnoksá-
gon Simona Halep. A második 
helyen kiemelt, kétszeres Grand 
Slam-győztes román klasszis a 
nyolcaddöntőben a lengyel Iga 
Swiateket győzte le 3:6, 6:1, 6:4 
arányban. Halep negyeddöntős 
ellenfele az amerikai Serena 
Williams lesz. A férfi  mezőnyben 
a címvédő és világelső Novak 
Djokovic négyszettes győzelemmel 
jutott be a negyeddöntőbe tegnap, 
azt a Milos Raonicot múlta felül, 
aki korábban Fucsovics Mártont 
búcsúztatta.
 
A szerbekkel azonos kalapból
sorsolják magyar pólósokat
A második kalapból sorsolják ki 
Magyarország férfi  vízilabda-váloga-
tottját a tavalyról idénre halasztott 
tokiói nyári olimpia csoportkörére. 
Az Európa-bajnok piros-fehér-zöld 
együttes mellett a címvédő szerb vá-
logatott is a második kalapba kerül, 
ezért a csoportkörben biztosan nem 
találkoznak össze egymással. „Azt, 
hogy Szerbiával nem kerülhetünk 
egy csoportba, jónak gondolom, 
már csak azért is, mert a jövő héten 
együtt készülünk velük és így sem-
miképpen nincs szükség arra, hogy 
bármit elrejtsünk egymás elől. Nem 
mintha ez egyébként szempont lett 
volna, de így azért abszolút fel sem 
vetődik” – mondta Märcz Tamás 
szövetségi kapitány a Vlv.hu szak-
lapnak. A vizes sportokat tömörítő 
nemzetközi szövetségre (FINA) 
közleménye alapján amúgy az első 
kalapba a 2019-es kvangdzsui világ-
bajnokság két döntőse, az olasz és a 
spanyol csapat került, a harmadik-
ba az amerikaiak és az ausztrálok, 
a negyedikbe pedig a kazahok és 
a dél-afrikaiak. Az ötödik kalap-
ba a tegnap kezdődő rotterdami 
olimpiai kvalifi kációs torna első és 
második helyezettje, a hatodikba 
pedig annak harmadikja kerül a 
házigazda japánok társaságában. 
Románia, mint ismeretes, részt vesz 
a hollandiai pótselejtezőn. Az olim-
pia csoportkörének sorsolását jövő 
vasárnap, Rotterdamban rendezik.
 
A Bayern München nyerte 
a klubvébét
Benjamin Pavard góljával a 
Bayern München 1-0-ra legyőzte 
a mexikói Tigres UANL-t a katari 
labdarúgó-klubvilágbajnokság 
fi náléjában, így 2013 után ismét 
elhódította a serleget. A bronz-
mérkőzés tizenegyesekkel dőlt el 
az egyiptomi al-Ahli javára, amely 
a gól nélküli rendes játékidő után a 
szétlövésekkel 3-2-vel múlta felül a 
brazil Palmeirast.
 
Múzeumba került Messi 
futballcipője
A katalán Nemzeti Művészeti 
Múzeumban állították ki Lionel 
Messinek azt a futballcipőjét, 
amelyben múlt év végén megdön-
tötte Pelé rekordját. Az FC Barce-
lona argentin sztárjátékosa 644. 
gólját szerezte abban a lábbeliben. 
A rekorder cipő egy hónapig lesz 
megtekinthető, majd elárverezik. 
Az így befolyt pénzt rákbeteg 
gyerekek gyógyítására és családjuk 
segítésére fordítják.

FELAVATTÁK MAROS MEGYE ELSŐ SÁTORTETŐS MŰJÉGPÁLYÁJÁT

Otthonra leltek a hokisok

Korcsolyát húztak. Tánczos Barna hokiütőt ragadott a Maros megyei sátortetős műjégpálya felavatásakor

A nemzeti újrakezdés évében 
az egyik legfontosabb összeko-
vácsoló erő a sport – mondta 
Potápi Árpád János, a magyar 
miniszterelnökség nemzetpo-
litikáért felelős államtitkára 
tegnap, Maros megye első 
sátortetős műjégpályájának 
avatásán. Az ünnepségen helyi 
és megyei politikusok, de kis 
és nagy hokisok és szüleik, a 
sportkedvelő marosvásárhelyi-
ek is részt vettek.

 » SIMON VIRÁG

H elyi és országos elöljárók, fi -
atal hokisok és környékbeli 
sportkedvelők jelenlétében 

felavatták tegnap Maros megye első 
sátortetős műjégpályáját. A vasárna-
pi ünnepség gyorskorcsolya (short-
track), műkorcsolya és jégkorong 
bemutató edzésekkel kezdődött, 
marosvásárhelyi és Maros megyei 
hokisok mutatták meg, hogy mi min-
dent tanultak meg az elmúlt években, 
amikor Hargita megyei jégpályákon 
kellett edzeniük, mert helyben nem 
volt erre lehetőségük. De mellettük 
volt a pályán Novák Károly Eduárd 
Románia ifj úsági és sportminisztere, 
Vas Levente egészségügyi államtit-
kár és Sófalvi Szabolcs, Marosszent-
györgy polgármestere is. Mind közös 
szenvedélyüknek, a korcsolyázásnak 
hódoltak.

Infrastruktúra 
utánpótlás-neveléshez
A hivatalos megnyitón Potápi Árpád, 
a magyar miniszterelnökség nem-
zetpolitikáért felelős államtitkára 
levette az érkezéskor kapott hokis 
ajándéksapkát, mert mint bevallot-
ta, gyermekkora óta utálja a sapkát. 
Köszöntőjében arról beszélt, hogy 
a Székelyföldi Jégkorong Akadémia 
(SZJA) és a Mens Sana Alapítvány 
által, magyar kormánytámogatással 
végzett építkezés az öt éve elkezdett, 
a székelyföldi jégkoronghoz kapcso-
lódó beruházások része. Hasonló 
létesítmény épült Csíkszeredában, 
Sepsiszentgyörgyön, Gyergyószent-
miklóson. „Miért van erre szükség? 
Mert a nemzetei összetartozás éve 
után a nemzeti újrakezdés évében a 
legfontosabb összekovácsoló erő a 

sport, hiszen nem lehet nemzeti ösz-
szetartozásról beszélni sportszeretet, 
közösségformálás nélkül. Az ilyen 
beruházások által több száz, több 
ezer gyermeket tudunk megszólíta-
ni, át tudjuk adni a sport szeretetét, 
olyan magyar sportolókat, csapa-
tokat tudunk kinevelni, amelyek a 
Kárpát-medencében, de világszerte 
viszik a magyar hírnevet. Azért ad a 
magyar kormány ilyen beruházásra 
pénzt, mert nemzetben gondolkozik, 
magyar egységben gondolkozik. A 
jégkorongban is egy egységes Kárpát- 
medencei liga áll a rendelkezésünk-
re, Székelyföldön magyarországi 
csapatokat és játékosokat láthatunk, 
Budapesten székelyföldi hokisoknak 
is szurkolhatunk” – mondta Potápi, 
aki átadta Orbán Viktor, Magyaror-
szág miniszterelnökének üdvözletét 
is és idézte ismert mondatát: min-
den meccs addig tart, amíg meg nem 
nyerjük. Azt kívánva a helyi csapa-
toknak, hogy mindig a győzelmet 
tartsák szem előtt.

Győztes csapat
Tánczos Barna környezetvédelmi 
miniszter, a Mens Sana alapítvány 
elnöke örömének adott hangot, 
hogy a helyi hokisok és szüleik álma 
valóra vált és sikerült megépíteni a 
sátortetős jégpályát, ahol otthonra 
leltek a sportolók. Péter Ferenc, a 
Maros Megyei Tanács elnöke sze-
rint az ünnepségen részt vevők egy 
győztes csapatnak a tagjai, hiszen 
valamilyen módon mindannyian 
hozzájárultak ahhoz, hogy Maros-

vásárhely határában megépüljön 
a jégpálya, s újra felvirágozzon 
ez a sportág, amelynek száz éves 
hagyománya van Maros megyé-
ben. Megköszönte a magyar kor-
mány, de Felső Marosmenti Leader 
Egyesület támogatását is, hiszen 
Marosszentgyörgy révén ők is tá-
mogatták ennek a létesítménynek 
a létrejöttét. Marosszentgyörgy pol-
gármestere, Sófalvi Szabolcs szerint 
nem véletlen, hogy a szerelmesek 
napján adják át ezt a létesítményt 
a téli sportok, a korcsolyázás, a 
hoki szerelmeseinek. Kiemelte, 
hogy fontosnak tartja, hogy minél 
több gyerek tanuljon meg ezen a 
pályán korcsolyázni, minél többek 
fektessenek hangsúlyt a sportolás-
ra, az egészséges életmódra. Azt is 
elmondta, hogy a vásárhelyiek, és 
Maros megyeiek közkedvelt helyén, 
a Maros-parton hamarosan egy fo-
cipálya és teniszpályák is lesznek, 
így mindenki találhat kedvére való 
sportolási lehetőséget.

Novák Károly Eduárd ifj úsági és 
sportminiszter nosztalgiázva emlé-
kezett arról, hogy az ő gyermekko-
rában milyen edzési lehetősége volt 
a korcsolyázóknak, hokisoknak és 
örvendett, hogy a mostani gyerme-
keknek ennél sokkal több megada-
tott. Arról is beszélt, hogy az általa 
vezetett minisztérium eredménye-
ket vár el azoktól a sportolóktól, 
csapatoktól, akiket támogat.

Valóra vált álom
A kissé hosszúra nyúlt ünnepség 
megható része volt, amikor a több 
éve hokizó testvérpár édesanyja, 
Csata Éva felszólalt arról beszélve, 
hogy sokszor a zaklatás határát 
súrolva kérték az illetékeseket, 
hogy segítsenek, biztosítsanak 
edzési lehetőséget a hokisoknak. 
A több éves közdelem megérte és 
az álmuk valóra vált. A hivatalos 
jégpályaavató az Ismerős Arcok 
együttes Nélküled című dalával 
zárult és azzal a reménnyel, amit 
Kui Csaba, az SZJA marosvásárhe-
lyi központjának edzője fogalma-
zott meg: ez a pálya a közösségé, 
itt minden gyermeknek lehetősége 
lesz tanulni, fejlődni.

 » „Az ilyen be-
ruházások által 
több száz, több 
ezer gyermeket 
tudunk megszó-
lítani, át tudjuk 
adni a sport sze-
retetét” – mond-
ta Potápi Árpád 
János, a magyar 
miniszterelnök-
ség nemzetpo-
litikáért felelős 
államtitkára.

 » A vásárhelyi-
ek, és Maros me-
gyeiek közkedvelt 
helyén, a Maros- 
parton hamaro-
san egy focipálya 
és teniszpályák 
is lesznek, így 
mindenki talál-
hat kedvére való 
sportolási lehető-
séget.
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 Átvette az Erste Liga vezetését a Corona

A Brassói Corona szombaton este hazai pályán 7–5-re legyőzte a Csíkszeredai Sportklubot, és ezzel 
átvette a vezetést a jégkorong Erste Liga alapszakaszában. A mérkőzés beszámított a román baj-
nokságba is. Dave MacQueen, a Corona edzője szerint ez a négymeccses sorozat olyan volt, mint a 
rájátszás. „Azt mondják, a jó csapatok tudnak győzni akkor is, ha nem a legjobb formában játsza-
nak. Mi jó csapat vagyunk, és szombat este úgy nyertünk, hogy nem a legjobbunkat nyújtottuk. Sok 
egyéni hibát követtünk el, de végül jól dolgozva három pontot szereztünk” – nyilatkozta MacQueen. 
A Sportklub vezetőedzője szerint a Corona jó csapat, és szombaton este a csíkiak minden hibáját 
kihasználta. „A minimálisra kellett volna csökkentenünk a hibákat a győzelemhez. Az első harmad-
ban kicsit lassúak voltunk, és az ellenfél kihasználta a hibáinkat. A második játékrész már jobban 
sikerült, de végül nem tudtunk győzni, az ellenfél megtartotta a vezetését. A kapusuk nagyon jól 
védett, az ő bravúrjai is kellettek, hogy megőrizzék az előnyt” – fogalmazott Jason Morgan. A tegnap 
esti Corona–Sportklub találkozó lapzárta után fejeződött be, de annak eredményétől függetlenül az 
összetett élén Brassó, Ferencváros és Sportklub a sorrend. A tervek szerint szerdától a Ferencváros 
és a Dunaújvárosi Acélbikák csapatai vendégeskednek Erdélyben. (D. L.)




