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Zsúfolásig megtelt a terem, 
várva az ország egyetlen 
paralimpián aranyérmes 

sportolóját. Életpályájának be-
mutatása után egy kisfilm volt 
látható az aranyérem megszer-
zéséről, a futamról és az ünnep-
lésről, ezután lépett a terembe 
Eduárd, akit hatalmas tapssal 
fogadott a közönség. Mesélt, 
felidézte a gyerekkorának nya-
rait, amelyeket Csomafalván 
töltött, elmesélte, hogyan ha-
lászott a Somolyóban, hogyan 
segített a szénakészítésben a 
nagyszülőknek, szóval olyan 
élete volt, mint bármelyik gye-
reknek a teremben. 

Majd rátért arra, hogyan is 
került kapcsolatba a sporttal. 
Mint a legtöbb csíki gyerek 
akkoriban, ő is hokizni kez-
dett. Később a gyorskorcso-
lyát próbálta ki, amelyben rövid 
idő alatt korosztálya legjobb-
ja lett az országban. Azonban 
még többet szeretett volna elér-
ni. Megszületett az álom arról, 
hogy olimpiai bajnok legyen. Ki-
tartóan edzett, és a rangos kül-
földi versenyeken is kezdett 
nyerni. Épp egy ilyen versenyre 
tartott Olaszországba, amikor 
Marosludas közelében autóbal-
esetet szenvedtek, és amputálni 
kellett a lábfejét. Akkor először 

nem az foglalkoztatta, hogy mi 
lesz vele, hanem az, hogy mi 
lesz így az álmával, hogyan lesz 
olimpiai bajnok.

A sportolást nem szerette 
volna abbahagyni, végül a ke-
rékpár mellett döntött. Bár az 
elején nagyon nehéznek bi-
zonyult, a sok edzésnek kö-
szönhetően jönni kezdtek az 
eredmények. A fogyatékkal élők 
számára szervezett versenye-
ken Európa- és világbajnok is 
lett. Érezte, hogy mégis teljesül-
het az álma.

Az olimpiák fontos helyet 
töltenek be az életében. Az el-
ső olimpiája a 2004-es, Athén-
ban szervezett volt, ahol bár 
negyedik helyen végzett, rá 
kellett jönnie, hogy a jó felsze-
reléstől kezdve a szakember-
csapatig milyen sok minden 
hiányzik még számára a győz-
tesekhez képest.

A 2008-as pekingi olimpián 
már második lett, amely nagy 
örömmel töltötte el. Azonban az 
álmát még nem érte el. A 2012-
es londoni olimpiára már úgy 
utazott ki, hogy mindene meg-
volt, amivel a legjobbak is ren-
delkeztek: felszerelés, edző, 
gyúró stb. Az elődöntőben az 
olimpia egyik kiemelkedő esé-
lyesének tartott angol Cundyval 

hozta össze a sors. Féltávnál 
még hátrányban volt, de aztán 
világcsúcsot menve bejutott a 
döntőbe, amelyet meg is nyert. 
Ezzel álma beteljesedett.

A beszélgetés végén kérdése-
ket tehettek fel a jelenlevők.Mi 
most az álma? – kérdezte egy 
gyerek. „Álmom már nincs. Cél-
jaim vannak az élet különböző 
területén, de az álmom már tel-
jesült” – mondta Novák Eduárd.

Megtudtuk, hogy ha újra meg-
születne, akkor mindent ugyan-

úgy tenne, mint eddig. Majd ő 
kérdezte a gyerekekeket, hogy 
vannak-e álmaik a sportban. 
Többen is elmondták, hogy 
mit szeretnének elérni. „Én a 
világ legjobb versenyzői kö-
zött szeretnék lenni” – mond-
ta egy taekwondo-versenyző 
gyerek. „Ismered a jelenlegi 
35. legjobb versenyzőt” – jött a 
kérdés Eduárdtól. „Nem” – fe-
lelte a gyermek. „És a 25., 15. 
vagy az 5. versenyzőt?” „Nem” 
– hangzott a válasz. „Na, ezért 

kell kitűzni az első helyet, 
mert aki megnyeri, azt min-
denki ismeri” – magyarázta az 
előadó. Végül egy, a gyerekek 
által készített ajándékot vett 
át Eduárd. Több gyerek is kis 
kerékpárokat rajzolt, amelye-
ket egymás mellé szív alakban 
raktak ki egy lapra. A lap másik 
oldalán pedig felsorolták, hogy 
mi mindenért is szeretik a ke-
rékpársportot.

KORPOS LEVENTE

Az aranyérmes paralimpikon tanácsa: a legnagyobb célt kell kitűzni

Csomafalva vendége volt Novák Eduárd
A Köllő Miklós Általános Iskola meghívását elfo-

gadva tartott előadást az iskola dísztermében 

pénteken az anyai ágon csomafalvi származású 

Novák Károly Eduárd.

Novák Eduárd a csomafalvi gyermekek ajándékával
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Folytatódott a román labda-
rúgó 1. Liga rájátszása. A 2. 
forduló szombat esti mérkőzé-
sén Gheorghe Hagi csapata, a 
Viitorul Ovidiu 3–1-re legyőzte a 
Bukaresti Steauát, és átvezette 
a vezetést a rangsorban. Nyert 
a Kolozsvári CFR is, és harcban 
van a dobogós helyezésért. Íme 
az eredmények.

Felsőház (1-6. helyek). * Ko-
lozsvári CFR–Astra Giurgiu 
3–2 (2–1) / gólszerzők: Păun 
(15. perc), C. Deac (45.+1) és 
Omrani (72.), illetve Ioniță II. 
(3.) és Săpunaru (90.)/. * Viitorul 
Ovidiu–Bukaresti Steaua 3–1 
(0–0) /g: Coman (46.), Morar (56.) 

és Casap (74.), illetve Alibec 
(80.)/. * A Bukaresti Dinamo–
Craiovai U mérkőzés lapzárta 
után fejeződött be.

Alsóház (7-14. hely). * Ma-
rosvásárhelyi ASA–Concordia 
Chiajna 2–1 (1–0) /g: Mureșan 
(11. , büntetőből) és Ciolacu 
(87.), illetve V. Alexandru (84.)/. 
* A Medgyesi Gaz Metan–FC 
Botoşani találkozó lapzárta 
után fejeződött be, a Temesvá-
ri Poli–FC Voluntari (18.00 óra) 
és a Pandurii Tg. Jiu–Poli Iaşi 
(20.30) összecsapásokat pedig 
ma rendezik. A mérkőzéseket a 
DigiSport, a DolceSport és a Look 
Plus tévéadók közvetítik élőben.

A Viitorul ismét élre állt a bajnokságban
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A labdarúgó Európa Liga pén-
teki sorsolásán kiderült, hogy a 
belga Anderlecht az angol Man-
chester United csapatát kap-
ta ellenfélnek, a másik belga 
csapat, az Astra Giurgiut kiej-
tő KRC Genk a spanyol Celta 
Vigóval küzd az elődöntőbe ju-
tásért. A további két párharcban 
a holland Ajax Amszterdam a 
szomszédos német Schalkéval, 
az Olympique Lyon a török 
Besiktassal játszik. Az első 
mérkőzéseket április 13-án, a 
visszavágókat egy héttel ké-
sőbb, április 20-án rendezik.

A nyolcaddöntők csütörtö-
ki visszavágóinak  eredményei: 

Labdarúgó Európa Liga, 
nyolcaddöntő, visszavágó: 

Besiktas–Olimpiakosz 4–1 (2–
1), gólszerzők: Aboubakar (10.), 
Babel (22., 75.), Tosun (84.), illet-
ve Elyounoussi (31.), továbbjutott: 
a Besiktas 5–2-es összesítéssel.

Genk–Gent 1–1 (1–0), gsz.: 
Castagne (20.), ill. Verstraete 
(84.), tj.: a Genk 6–3-mal.

FK Krasznodar–Celta Vigo 
0–2 (0–0), gsz.: Mallo (52.), 
Aspas (80.), tj.: a Celta, kettős 
győzelemmel, 4–1-gyel.

Ajax–FC Köbenhavn 2–0 (2–
0), gsz.: Traoré (23.), Dolberg 
(45+3., 11-esből), tj.: az Ajax 
3–2-vel Manchester United–FK 
Rosztov 1–0 (0–0), gsz.: Mata 
(71.), tj.: a Manchester 2–1-gyel.

Anderlecht–APOEL Nicosia 
1–0 (0–0), gsz.: Acheampong 

(65.), tj.: az Anderlecht, kettős 
győzelemmel, 2–0-val.

Mönchengladbach–Schalke 
2–2 (2–0), gsz.: Christensen (26.), 
Dahoud (45+2.), ill. Goretzka 
(54.), Bentaleb (68., 11-esből), tj.: 
a Schalke 3–3-mal, idegenben 
szerzett több góllal.

Roma–Lyon 2–1 (1– 1), gsz.: 
Strootman (17.), Tousart (60., 
öngól), ill. Diakhaby (16.), tj.: a 
Lyon 5–4-gyel. 

A negyeddöntők párosítása: 
(az első meccseken az elöl írott 
csapatok lesznek a házigazdák)
RSC Anderlecht–Manchester 
United, Celta Vigo–KRC Genk, 
Ajax Amszterdam–Schalke 04, 
Olympique Lyon–Besiktas JK.

H. B. O.

Pénteken a svájci Nyonban ki-
sorsolták a labdarúgó Bajnokok 
Ligája negyeddöntőjének páro-
sításait. Két csúcspárharcot is 
rendeznek: a Bayern München 
a Real Madriddal, a Juventus a 
Barcelonával találkozik.

A címvédő királyi gárda leg-
utóbbi három találkozásuk-
kor legyőzte a bajor együttest, 
köztük a 2013/14-es idény 
elődöntőjének mindkét mér-
kőzésén, amikor a Bayern je-
lenlegi szakvezetője, Carlo 
Ancelotti ült a spanyolok kis-

padján. Szintén izgalmas-
nak ígérkezik a Juventus és 
a Barcelona párharca: a két 
csapat a 2015-ös fináléban ta-
lálkozott, akkor 3–1-re a ka-
talánok diadalmaskodtak.  
Az Atlético Madrid a Leicester 
Cityvel mérkőzik a négy kö-
zé jutásért, s mindkét korábbi 
európai kupapárharcukban le-
győzte a jelenlegi angol bajno-
kot, amely először szerepel a 
Bajnokok Ligájában. A Borussia 
Dortmund és az AS Monaco 
először mérkőznek meg egy-

mással. Az első mérkőzéseket 
április 11-én és 12-én, a vissza-
vágókat egy héttel később, áp-
rilis 18-án és 19-én rendezik.

A Bajnokok Ligája negyed-
döntőjének párosításai: (az első 
meccseken az elöl írott csa-
patok lesznek a házigazdák) 
Atlético Madrid–Leicester City, 
Borussia Dortmund–AS Mo-
naco, Bayern München–Real 
Madrid,  Juventus Torino–
FC Barcelona.

HORVÁTH BÁLINT OTTÓ

Hagiék legyőzték a Steauát Csúcspárharcok a BL-ben

Anderlecht–Manchester jön




