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„Több évnyi edzést és ver-
senyzést követően, vala-
mint a Rio de Janeiróban 

elszenvedett kudarc után 2017 
számomra pihenőévet jelentett. 
Az év folyamán családommal 
töltöttem sok időt, és úgy ér-
zem, mind fizikailag, mind pe-
dig szellemileg feltöltődtem. Ez 
időszak alatt új erőre, új motivá-
cióra kaptam és a 2020-as toki-
ói játékokra készülök. Azt sze-
retném, hogy a 35 éves sporto-
lói – korcsolyázói és kerékpá-
rozói – pályafutásomat érem-
mel zárjam le. Az első cél a jö-
vő évi, augusztusban az olasz-
országi Maniagóban sorra ke-
rülő világbajnokság lesz, ahol 
újra az elit sportolók közé sze-
retnék kerülni, hogy minél több 
pontot szerezzek a 2020-as Nyá-
ri Paralimpiai Játékokra való ki-
jutás érdekében” – mondta a 41 
éves Novák Károly Eduárd.

A Román Kerékpáros Szövet-
ség elnökeként a csíkszeredai 
sportoló azt nyilatkozta, elége-
dett a sportág hazai fejlődésé-
vel. „Boldog vagyok a 2017-es 
versenyidény lejártával, hiszen a 
romániai kerékpársportban óri-
ási lépést tettünk a normalitás 
és a valódi teljesítmény felé. Bot-
rányos és pénzügyi problémák-
kal tele évek után sikerült idén 
sportolóinknak részt venniük 

az országúti Európa- és világ-
bajnokságokon, negyven év után 
pedig először vett részt a román 
válogatott a pályakerékpáros 
kontinensviadalon. Ezen felül a 
szövetség által leigazolt sporto-
lók száma 25 százalékkal nőtt, 
új csapatok jöttek létre és több, 
gyerekek számára kiírt ver-
senyt is szerveztünk.”

Nechita visszatérése megoldás
a válogatott számára 

A Tusnad Drag Cycling Team – 
Románia egyetlen kontinentá-
lis csapatának – menedzsere, 
Novák Károly Eduárd nagy lé-
pésre is elszánta magát a 2018-
as évvel kapcsolatban: megpró-
bálja visszacsábítani a sportélet-
be Andrei Nechitát. A Román Ke-
rékpáros Körverseny utolsó ha-
zai győztese és az egyetlen ro-
mániai olimpiai résztvevő kerék-
páros a nyáron bejelentette, fel-
hagy az aktív sportolással. Ám 
Novák ajánlatot tett neki: térjen 
vissza a Tusnad Cycling Team-
hez – amelynek egyébként 2015–
2016-ban versenyzett. „Azt hi-
szem, Andrei Nechitának még 
van tennivalója ebben a sportág-
ban, és jelenleg nincs sok érté-
kes kerékpáros, hogy csak olyan 
könnyen veszni hagyjunk egy ki-
magaslóan jól teljesítő sporto-

lót. A szövetség elnökeként a vá-
logatottra is gondolnom kell. Re-
mélem, egy remek csapatban va-
ló sportolási lehetőség és a Ro-
mán Olimpiai Bizottság ösztön-
díja újra ösztönzően tud hatni 
egy olyan kiváló sportolóra, mint 
Andrei Nechita” – mondta tervei-
ről Novák Ká roly Eduárd.

Új neve lesz a kontinentális 
csapatnak

A 2006-ban létrehozott Tusnad 
Cycling Team a 2018-as évre 
márkaváltáson megy keresztül: 
a jövő évben Csíkszereda vá-
ros neve is szerepel majd a csa-
patnévben. „Mivel a legnagyobb 

anyagi és logisztikai támoga-
tást a helyi önkormányzattól 
kapjuk, a csapat 2018-tól a Csík-
szereda Cycling Team néven 
szerepel majd, így is népsze-
rűsítjük majd hazai és nemzet-
közi szinten a hargitai megye-
székhelyet. A csapat gerincét a 
városból és a térségből szárma-
zó sportolók adják majd, mel-
léjük pedig két-három légióst 
szerződtetünk, akik segítenek 
majd a legjobb eredmények el-
érésében a nemzetközi viadalo-
kon” – összegezte a csíkszere-
dai paralimpikon.

Jövőre a kerékpáros akadémia
az elsődleges cél

Az idén útjára indított Novák 
Cycling Academy – amely Ke-
let-Európa egyetlen kerékpáros 
akadémiája – új korszakba lép a 
következő évben. Az akadémia 
sportolóinak számát harminc-
ra bővítené az alapító, ugyan-
akkor a toborzást és a képzést 
kiterjesztenék a Csíkszereda 
környéki településekre is. „A 
támogatók hathatós segítségé-
vel arra törekszünk, hogy több 
gyereket vonjunk be az aka-
démiai képzésbe, és új térsé-
gi központokat hozzunk létre. 
Hiszek abban, hogy az akadé-
mia sportolói közül legalább 
egynek, de remélem, többnek 
is sikerül majd bajnoknak len-
nie, és nemzetközi szinten is 
eredményeket érünk el” – nyi-
latkozta az alapító Novák Kár-
oly Eduárd.

ŞTEFAN GAVAN

Néhány hete a menesztett Bernd 
Storck helyett a magyar lab-
darúgó-válogatottnak a belga 
Georges Leekens személyében 
új szövetségi kapitány van. Az 
egyik magyarországi sportpor-
tál minden fontos vagy érde-
kesebb hír esetében közvéle-
mény-kutatást végez az olvasók 
körében. A feltett kérdésre álta-
lában négy-öt lehetőség közül le-
het választani.

Nem volt ez másként az új 
szövetségi kapitány választá-
sakor sem. Az olvasók többsége 
arra a kérdésre, hogy mi a véle-
ménye az új szakemberről, azt 
a válaszlehetőséget pipálta ki, 
amely szerint a magyar válo-
gatott a belga edzővel sem lesz 
eredményesebb. Ami, ugye, az 
elmúlt néhány évtized tapasz-
talatát tekintve, érthető. Máso-
dik legtöbb szavazatot azon-
ban a következő „válasz” kapta: 
ki az a Georges Leekens? Ezen 
a válaszon sem lepődtem meg. 
Már csak azért sem, mert jóma-
gam is ezt választottam.

A meglepő viszont az volt, 
hogy a magyar közszolgála-
ti tévéadó – a sportportálon le-
adott szavazatok következté-
ben – a belga szakember életé-
nek, munkásságának széles kö-
rű ismertetésébe kezdett. Mint-
ha az olvasók azért választották 
volna a Ki az a Gerges Leekens? 
opciót, mert nem ismerik a bel-
ga edzőt. Hát meg merem koc-
káztatni, a sportrajongók több-

sége igenis ismeri, vagy leg-
alábbis tudja, kiről van szó. (De 
ha nem is, néhány kattintással a 
világhálóról azonnal megszer-
zi a szükséges információkat.)

Szerintem sokkal inkább iro-
nikusnak szánták a választ. Va-
lahogy így: ugyan már, ki az a 
Georges Leeekens? Most egye-
sek tényleg azt hiszik, hogy ez 
a szakember váltja meg a vilá-
got? Ki ez a belga, akiről az el-
múlt években szinte semmit sem 
hallottunk? Valóban azt válasz-
tották szövetségi kapitánynak, 
akinek eredményeitől egyálta-
lán nem hangos a sportsajtó? Hát 

ki az a Georges Leeekens, kö-
nyörgöm?

Az új magyar szövetségi ka-
pitány a belgiumi Meuween-ben 
született 1949-ben, 1975 és 1978 
között szerepelt a vörös ördö-
gök nemzeti tizenegyében – 
három alkalommal. Harminc-
öt évesen már a Cercle Brugge 
vezetőedzőjévé nevezték ki, 
amellyel még abban a szezon-
ban kupagyőzelmet ünnepel-
hetett. Az Anderlecht együtte-
sétől hamar menesztették, ám 
a Club Brugge edzőjeként 1990-
ben bajnoki címet szerzett. Ezt 
követően több belga és török 

csapatot irányított, majd felkér-
ték a belga válogatott szövetsé-
gi kapitányává. A csapattal ki-
jutott az 1998-as vb-re, ahol a 
csoportból nem jutott tovább, 
így mennie kellett. Ezt követő-
en ismét belga csapatokat irá-
nyított, megfordult Algériában 
és az Arab-félszigeten is, majd 
2010-ben ismét a vörös ördö-
gök kispadján találjuk. A bel-
gák nem jutottak ki a 2012-es 
Eb-re, ezt követően ajtót mutat-
tak neki, néhány hónap után pe-
dig hasonló sorsra jutott a Club 
Brugge menedzsereként is. 
2014-ben a tunéziai válogatott-
nál vállalt munkát, az észak-af-
rikai csapattal kijutott a 2015-ös 
afrikai nemzetek kupájára. A 
tunéziai válogatottól azonban 
hamar elköszönt, mert nem fi-
zették ki a megígért bónuszait. 
2016-ban Algéria kispadjára ült 
le, az együttest az idei Afrika-
kupára vezette ki, ám miután a 
csoportból nem jutott tovább, el-
köszöntek tőle. Bár neve ezt kö-
vetően szóba került a ruandai 
szövetségnél is, végül Magyar-
országon kötött ki.

A 68 éves szakember kine-
vezése igencsak megosztotta 
a közvéleményt. Egyrészt már 
idős, edzői pályafutásának leg-
jobb eredményeit hosszú évek-
kel ezelőtt érte el. Másrészt 
egyáltalán nem ismeri a ma-
gyar közeget: bajnokságot, csa-
patokat, játékosokat, a magyar 
futballkultúrát. Hasonló meg-

oldás volt annak idején a hol-
land Erwin Koeman és a német 
Lothar Mattheus is, ők sem jár-
tak sikerrel. Bernd Storck talán 
azért volt kivétel, mert ő az ifik 
kapitányaként már jó ideje Ma-
gyarországon dolgozott, és is-
merte a helyi viszonyokat.

Állítólag Leekens személye 
garanciát jelent a profi munká-
ra. Ezt Csányi Sándor, a Magyar 
Labdarúgó-szövetség (MLSZ) 
elnöke jelentette ki, aki hozzá-
tette, a kapitány olyan bérezési 
feltételekbe ment bele a szerző-
dés megkötésekor, amelyet má-
sok aligha vállaltak volna. Az 
MLSZ számára a 2020-as Eu-
rópa-bajnokságra való kijutás 
a cél, ezt tűzték ki a szövetségi 
kapitánynak is, ehhez van köt-
ve a bérezése is. Csütörtökön 
a Luxemburg, majd jövő ked-
den a Costa Rica elleni mérkő-
zésen még Szélesi Zoltán veze-
ti a válogatottat. Ezt követően a 
belga szakember veszi át a csa-
pat irányítását, tétmérkőzés-
re viszont csak jövő ősszel ke-
rül sor az Európa-bajnoki selej-
tezők során. Addig van ideje ar-
ra, hogy kialakítsa – a rendelke-
zésre álló játékosanyagból – azt 
a csapatot, amellyel megcélozza 
a 2020-as kontinensbajnokságot.

A kérdés azonban az, hogy 
két év múlva mit kérdezünk. Is-
mét azt, hogy ki az a Georges 
Leekens vagy valami mást?

SOMOGYI BOTOND

Novák Károly Eduárd jövőtől a 2020-as paralimpiára készül

„Érmet akarok nyerni Tokióban”
Románia egyetlen paralimpiai bajnoka átgon-

dolta visszavonulásáról a döntést, Novák Károly 

Eduárd újra harcba száll egy éremért a 2020-as 

tokiói Nyári Paralimpiai Játékokon.

A londoni paralimpián Novák aranyat szerzett és világcsúcsot döntött

Új edzőt neveztek ki a magyar futballválogatott élére – ki George Leekens?

Csányi Sándor MLSZ-elnök (balra) bízik a belga Georges Leekensben
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