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Újra A csoportos világbajnok-
ságon játszott – hetven év után 
– a magyar jégkorong-váloga-
tott. A  svájci tornán a föld-
kerekség 16 legjobb csapata 
mérte össze erejét, négy négyes 
csoportban. Magyarország 
Kanadával, Szlovákiával és 
Fehéroroszországgal került egy 
kvartettbe, majd a második 
csoportkörben Ausztria, Dánia 
és Németország volt az ellen-
fél. A  magyar válogatott végig 
kiemelkedõ játékot produkált.

Majoross Gergely – nemrég 
még érdi lakos – csaknem tíz 
éve a magyar jégkorong-válo-
gatott játékosa. A center – 15-
ös mezszámmal – mind a hat 
svájci találkozón jégre lépett. Az 
Egyesült Államokat is megjárt 
támadó 2008-tól az NZ Stars-t 
erõsíti.

– Mi volt a csapat célkitûzése?
– A sportnak pont az a lényege, 

hogy az ember sosem elégszik 
meg semmivel. Az elsõdleges cél 
az volt, hogy magunkhoz képest 
a lehetõ legtöbbet nyújtsuk. Azt 
gondolom a hat meccsbõl öt 
meccsen sikerült tudásunk leg-
javát nyújtani. Az osztrák meccs 
volt az egyetlen, ami nem úgy 
sikerült, ahogy szerettük volna.

– A vb-szereplés során me-
lyik meccsben volt benne a 
gyõzelem?

– Három meccsen volt szo-

ros eredmény: a szlovákok, a 
Fehéroroszország és a végén 
Németország ellen. A német 
meccsen már eldõlt, hogy kie-
sünk, tehát az egy másik kate-
gória. Inkább az elsõ kettõ 
említendõ. A szlovákok sokkal 
jobban játszottak, mi azonban 
jobban védekeztünk. Nagyon 
kevés helyzetbõl sikerült három-
szor betalálnunk, így lett 3-3, 
majd 13 másodperccel a vége 
elõtt kaptunk egy gólt, azzal 
kaptunk ki. Az eredmény alap-
ján tehát azt mondhatjuk, hogy 
nagyon szoros volt. A fehérorosz 
meccsen bõven volt hely-
zet. A mi csapatunk erõssége, 
hogy kevés helyzetbõl tudunk 
viszonylag sok gólt elérni, majd 
jól védekezni. Ez volt az, ami 
itt nem sikerült. Viszonylag sok 
helyzetet hagytunk ki. Csak 
egyszer sikerült betalálni, ami 
kevés volt a gyõzelemhez.

– Milyennek értékeli a csapat 
svájci teljesítményét?

– Abszolút meg vagyok elé-
gedve. Ha az eredményeket néz-
zük, akkor büszkék lehetünk, 
hogy egyáltalán ott voltunk. 
Azonban mégis motoszkál ben-
nem valami, hogy miért nem 
tudtuk megverni a fehéroroszo-
kat. Ott lehettünk volna a leg-
jobb tizenkettõben.

– Mennyire volt elégedett egyé-
ni teljesítményével?

– Nem vártam többet, mint 
amit nyújtottam. A feladatomat 
hellyel-közzel végig sikerült 
ellátni, de nyilván jobban örül-
tem volna, ha mondjuk egy gólt 
sem kapunk az egész vb-n.

– Mekkora erõt adott a csa-
patnak a magyar szurkolók lel-
kesedése?

– Fantasztikusan voltak. Egész 
Zürich tõlük zengett. Amikor 
elõször kimentünk bemelegíte-
ni, ott volt 2000 ember. Aztán 
a meccs kezdetekor már 4000-
4500 magyar szurkoló ült a 
nézõtéren. Mindenki õrjöngött. 
Nagy élmény volt.

– Milyen a légkör a csapaton 
belül?

– Nagyon szoros a viszony. 
A  vb-n voltunk 25-en, ebbõl 
16-18 ember tíz éve váloga-
tott. Állandóan együtt vagyunk 
minden évben négyszer-ötször. 
Nyáron, ha nincs edzés beszé-
lünk, összejárunk. Mi tényleg 
egy csapat vagyunk.

– Milyenek a magyarországi 
lehetõségek a jégkoronghoz?

– Ezen a szinten már korlá-
tozottak a lehetõségek. Ez egy 
elég nagy sportág, a foci után 
talán az egyik legnagyobb a vilá-
gon. A  fejlettebb hokikultúrájú 
országokhoz képest szerények a 
körülményeink.

– Hogyan látja a magyar hoki 
jövõjét?

– Amióta a magyar válogatott 
ismertebb lett, többen foglalkoz-
nak a jégkoronggal. Nagyon sok 
gyerek hokizik, elsõ osztálytól 
negyed osztályig játszanak. 
Minden osztályban van nyolc-
tíz csapat. Sok az ügyes fiatal. 
Ilyen szempontból jó a helyzet, 
de ez még nagyon a piramisnak 
az alja.

– Ön szerint jövõre milyen 
esélye van a magyar váloga-
tottnak a Divízió I. megnye-
résére?

– Szlovénia és Lengyelország 
lesz a legnagyobb ellenfél. 
Erõsebbek mint mi, de ez nem 

azt jelenti, hogy ne lehetne 
nyerni. Bármi lehet.

– Hogyan került kapcsolatba a 
jégkoronggal?

– Édesapám gyerekkori barát-
ja, Kereszti Ádám – sokszoros 
válogatott és magyar bajnok 
–, ezért a szüleim sokat jártak 
hokimeccsekre. Én olyan ötéves 
koromban „fertõzõdtem meg”. 
Onnan egyenes volt az út idáig.

– Ha lenne lehetõsége, kipró-
bálná magát külföldön?

– Voltam egy évet Amerikában 
és pár hónapot Németországban. 
Most már más dolgokon töröm a 
fejem.

– Mi lesz a jégkorong után?
– A mi generációnk sok min-

dent láthatott. Azt hiszem, sok 
szakmai tapasztalat és tudás gyü-
lemlett fel bennünk, amit érde-
mes lenne átadni. Mindenképpen 
szeretnék ilyesmivel foglalkozni, 
de még nem tudom pontosan, 
milyen formában.

– Élsportolóként hogyan tudja 
összehangolni a családot és a 
munkát?

– Aki valamelyest siker-
orientált pályán van, az kény-
telen nagyon sokat dolgozni és 
nagyon sok mindenrõl lemon-
dani azért, hogy a karrierje 
úgy alakuljon, ahogy szeretné. 
A feleségem is sokat utazik, így 
könnyebb kezelni a helyzetet.

 Kovács Renáta

Két középmezõnyben helyet 
foglaló csapat találkozott a hét 
végén: az érdiek a 8. helyet fog-
lalják el a táblázaton, a hazaiak 
a 9. helyen várták a fordulót.

A mérkõzés eredményétõl 
függetlenül egyik csapat elõtt 
sem volt lehetõség a helyezésük 
javítására, így a találkozónak 
nem volt különösebb tétje.

A vendég érdiek kezdték job-
ban a találkozót és már a harma-
dik percben Huber lövése csattant 
a kapufán. Nem sokkal késõbb 
Huber  jobb térde kifordult, így 
máris cserélni volt kénytelen a 
vendégek edzõje. Ennek ellenére 
továbbra is a vendégek maradtak 
támadásban elõbb Csizmadia, 
majd kétszer Flórián veszélyez-
tetett, de hol a védelem, hol a 
hazai kapus mentett bravúrral. 
A  24. percben a kitámadó érdi 
csapat ellen egy gyors ellentáma-
dásból az õsszel még Érden játszó 
Bíró révén a hazaiak megszerezték 
a vezetést: 0-1. A gól után feljavult 
a hazai csapat, több alkalommal 
is a vendégkapus beavatkozására 
volt szükség, hogy ne változzon 
az eredmény. A félidõ vége elõtt 
újabb kényszerû cserét kellett vég-
rehajtani az érdi csapatban Kádár 
sérülése miatt.

A második félidõben vissza-
esett a játék színvonala az elsõ 
félidõhöz képest – bár az is 
hagyott kívánnivalót maga után. 
A kapuk ritkán forogtak veszély-
ben, mígnem a 64. percben egy 
lesgyanús helyzetbõl tovább 
növelte az elõnyét a hazai csa-
pat: 2-0. Az újabb gól után 
még inkább unalomba fordult 
a mérkõzés, mind két csapat a 
játék helyett a mérkõzés lefújá-
sát várták.

A látottak alapján a döntet-
len inkább megfelelt volna a 
játék képének, viszont a hazaiak 
kihasználtak két helyzetet, így 
otthon tudták tartani a három 
pontot. A sérülésekkel sújtott 
érdiek mélyen tudásuk alatt 

játszva, zsinórban hatodik vere-
ségüket szenvedték el idegen-
ben.

Nyilatkozatok
Dobi Róbert edzõ (Gyula): 
– Igen alacsony színvonalú 
mérkõzésen szerencsével sike-
rült itthon tartanunk a három 
pontot.
Gál Lajos csapatkapitány (Érd): 
– Megtizedelt csapattal érkez-
tünk. Az elsõ félidõben egyé-
ni hiba után vezetést szerzett 
a Gyula, viszont mi mindent 
megtettünk a pontszerzés érde-
kében. A második félidõben saj-
nos egy kontra végén újabb gólt 
kaptunk, így megérdemelten 
nyertek a hazaiak.

 
Gyulai Termál FC–Érdi VSE 
2-0 (1-0)
Gyula, 200 nézõ
Érd: Szabó G. – Nagy G., Jakab 
Á., Horváth L., Herczog Gy. 
– Csizmadia Z., Kádár Zs. 
(Marcinkovics P.), Huber J. 
(Gál L.) Megyeri R., Flórián Á. 
(Zsigmond l.) – Sárdi G.
Edzõ: Versits Zsolt
Jók: Jakab Á., Megyeri R.,  
Gál L. 

 
A záró, 30. fordulóban június 

14-én, vasárnap öt órakor az 
Orosháza FC lesz a vendégünk.

 Harmat Jenõ

Hetven év után  
ismét a legjobbak közt

Gyulai Termál FC–Érdi VSE 2-0 (1-0)

Idegenben 
nem megy

Jakab Árpád jó teljesítménye is 
kevés volt
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Gólöröm a Fehéroroszország elleni meccsen

sport

Majoross Gergely


