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Beszélgetés Vaclav Novakkal, a Gyergyószentmiklósi Progym legjobb jégkorongozójával

Türelem kell, sok türelem

– Milyennek látta a Progym el-
múlt szezonját?
– Nehéz szezon volt és a vége nagyon 
rossz. Három éve, mióta Gyergyóban 
játszom, mindig ugyanazok a hibák 
ismétlődnek. A hibákból tanulni kel-
lene és nem elkövetni újra. Itt első-
sorban az edzők és a légiósok kivá-
lasztására gondolok. Minden évben 
megismétlődik, hogy ősszel megér-
keznek a légiósok, és pár hónap múl-
va lecserélik őket. Az edzők ese-
te hasonló: Farkas Csaba után sze-
zon közben jött Hurtaj, aztán ősz-
szel a Novak–Kosztromin páros. 
Kosztromint elküldték, engem levál-
tottak, kinevezték Pavel Boriszenkót. 
A nyáron a jeges edzésekre érkezett 
meg Krüger Andersen, majd két hó-
nap után Ruszlan Boriszenko lett az 
edző. Ez nem normális helyzet, így 
nem lehet dolgozni, eredményt elér-
ni. Az sem jó, hogy a szezon végén 
a hazai játékosok nem tudják, hogy 
mire számítsanak az új évben. Nem 
is csoda, hogy amint lehet, mennek 
külföldre mezőgazdasági munkára 
vagy építkezésre.

– Egy ilyen negyedik hely után 
nyilván játékos, szurkoló és ve-
zetőség is hosszan tudná so-
rolni a problémákat, amelye-
ken változtatni kellene. Mit 
tenne elsősorban ön?
– Most pihenő van, de csak a játéko-
soknak szabad pihenni. A legsürgő-
sebb, hogy egy jó edző kell a csapat-
nak. Nagyon fontos, hogy milyen lesz 
a száraz, fizikai felkészítés, ezt már 
az új edzőnek kell irányítania. A je-
ges szezon előtt kell két hónap ke-
mény felkészítő, ahol jelen van az 
egész csapat, és nem csak 8-9 játé-
kos, mint tavaly. Aztán ugyanilyen 
fontos, hogy kapusra van szükség. 
Szakács Szabolcs jó hálóőr, de egy 
kapussal nem lehet egy egész sze-
zont teljesíteni. A hazai játékosok-
kal pedig minél hamarabb szerző-
dést kell hosszabbítani, hogy bizton-
ságban érezzék magukat. Az edző-
nek pedig három évre kell lehetősé-
get adni. Nem kész csapatot kell irá-
nyítania, hanem csapatot kell építe-
nie. Legalább két évnek el kell telnie 
az építkezéssel, míg a harmadikban 
eredmény követelhető.

– Ne menjünk ennyire előre, 
egyszer zárjuk le a múlt sze-
zont. Minek tudható be a ne-
gyedik helyezés?
– Sok mindent mondhatnék, de sen-
kit nem akarok megsérteni. Az biz-
tos: nem tett jót, hogy egy hónapot 
kellett várni a playoffra mérkőzé-
sek nélkül. De nemcsak ez volt a baj. 
Hasonlítsuk össze Csíkszeredával: 
ott volt egy olyan „mozdony”, néhány 
nagyon jó légiós, akik mindent meg-
tettek a sikerekért, és húzták maguk 
után a csapatot a jégen. Az öltözőben 
pedig segítették a székelyeket, taná-
csokat adtak, amiből tanulhattak. Itt 
a fordítottja volt. A székely játékosok 
kevés pénzért harcoltak, küzdöt-
tek, a légiósok többsége pedig hátul, 
„a vagonban” kényelmesen utazott. 
Mindemellett rossz volt a hangulat is 
az öltözőben, nem volt összhang az 
edző, a játékosok, a hazaiak és a lé-

giósok között. Enélkül pedig nem le-
het eredményt várni. Az sem egész-
séges dolog, hogy egy 44 éves játékos 
legyen egy csapat legjobbja, ahogy 
én voltam idén és tavaly is. A sor-
ban a két társamnak, Sárának és 
Bucenkónak sokat köszönhetek, de 
ugyanígy köszönhetek sokat az ösz-
szes székely játékosnak. Nélkülük, 
hozzáállásuk nélkül Novak is hiá-
ba Novak, nem tudtam volna ennyi 
gólt szerezni. A többi légiós azonban 
nem teljesített úgy, ahogy egy légiós-
nak kellene. De leszögezem: szemé-
lyesen magamtól is többet vártam a 
rájátszásban.

– Ha felkérnék, lenne edzője a 
Progymnak?
– Nem tudok most erre válaszolni. 
Az az igazság, hogy most nagyon fá-
radtnak érzem magam. Nem is fi-
zikailag, de pszichikailag minden-
képp. Egyelőre nem tudok semmit 
sem mondani a jövőmmel kapcsolat-
ban. Szívem szerint még játszanék, 
28 év profi karrier van mögöttem, ez 
az életem. Meglátjuk.

– Nem titok: nagyban köszön-
hető önnek a Csíkszeredai 
Sportklub idei sikere, hiszen 
az ön által ajánlott orosz játé-
kosok hozták a győzelmeket.
– A csíkszeredai Csató Imre jó bará-
tom, ő kért tanácsot tőlem, hogy ki-
ket igazoljon le a Sportklub. Nekem 
nagyon sok kapcsolatom, ismeret-
ségem van Oroszországban és szer-
te Európában. Nagyon sok játékos, 
edző száma megvan a telefonomban, 
akikkel rendszeres kapcsolatban 
vagyok. Nagyon könnyű volt az orosz 
játékosokat idehívni. A Progymhoz 
is tudtam volna hívni akár hasonló 
kiemelkedő játékosokat vagy sokkal 
kevesebb pénzért olyan 23 éves fia-
talokat, akik a CSZKA Moszkvában 
már bizonyítottak, de nincs lehető-
ségük ott az első két sorban játszani. 
Itt Gyergyóban nem kértek erre. Én 
segíteni akarok Gyergyónak. Fontos 

nekem ez a csapat, sok mindenben 
tudnék segíteni.

– Csapatépítés szükségességé-
ről beszél. Ugyanakkor azt is 
tudjuk, hogy az Erste Ligába 
készül a Progym. Lehetséges 
egyszerre ez a kettő?
– Nehéz, nagyon nehéz. Sok pénz kell 
hozzá és türelem, nagyon sok türe-
lem. Nem tudom, megvan-e ez itt a tá-
mogatókban és a szurkolókban.

– Amikor az Erste Liga-indu-
lás szándékát bejelentették, 
akkor azt is jelezte a Progym, 
hogy egy magyarországi támo-
gatói kör vállalta a pénz biz-
tosítását. Tehát játsszunk el 
a gondolattal: ősztől Erste Li-
ga-csapat lesz a Progym és van 
pénz is. Őn szerint mi lenne így 
a követendő forgatókönyv?
– Én már nem vagyok biztos abban, 
hogy az Erste Ligával járó sok mecs-
cset és utazást bírnám. Nem zárom 
ki, lehet, hogy megpróbálnám. De 
azt el tudom mondani, hogy mit ten-
nék a csapattal, ha erre megvolna 
a lehetőségem. Említettem már: el-
ső lenne az edző kinevezése hosz-
szú távú szerződéssel. A máso-
dik feladat, hogy meg kell erősíte-
ni a keret hazai gerincét. Az a szé-
kely játékosállomány, amely most 
Gyergyószentmiklóson van, nagyon 
kevés az Erste Ligához. Fiatalokkal 
kiegészíteni pedig nem lehet, az ele-
jén nem bírnák a megterhelést. Te-
hát Galacról, Brassóból, Csíkszere-
dából kell átigazolni tapasztalt játé-
kosokat. Ez kemény befektetést je-
lentene, mert nyilván 30-40 ezer eu-
rót kell fizetni a jelenlegi klubjának, 
és ehhez jön hozzá az új játékosok 
fizetése, mert persze kevés pénzért 
nem igazolnának Gyergyóba. Ha ez 
megvan, összeállt a 22 játékos, ak-
kor kell megnézni, hogy pontosan 
milyen posztokra kell légiós erősí-
tés. Hiába hozunk például olyan csa-
tárt, aki nem tud centert játszani, 

pedig arra lenne szükség. Az Erste 
Ligában védhet légiós kapus is, és 
kell is egy nagyon jó, mert az első év-
ben, míg tapasztalatot szerez a csa-
pat, addig a kapusnak nagyon nagy 
szerepe lesz abban, hogy ne 12 gólos 
különbségek legyenek.

– A jelenlegi keretből minden-
kinek helye van egy Erste Liga-
csapatban?
– A hazaiaknak mindenképpen. 
Azoknak is meg kell adni a lehető-
séget, akik eddig gyengébben telje-
sítettek. Egy jó edző mindenkinek 
meg tudja találni azt a feladatot, ami-
re igazából képes, és segíteni tudja 
a csapatot. Az első erste ligás évek-
ben, amikor tanulni kell, nem a tech-
nikás szupersztárokra van szükség, 
hanem arra, hogy képesek legyünk 
felvenni a ritmust, rengeteget korcso-
lyázni és ütközni. A légiósokat azon-
ban az új edzőnek kell kiválasztania. 
Ebben tudok segíteni. Menedzser-
edző kell, akinek van autoritása és 
vállalja a felelősséget döntéseiért.

– Nem látom ebben az elképze-
lésben a fiatalok helyét...
– Pedig az építkezésnek éppen ez a 
lényege. Tudom, hogy sok gyergyói fi-
atal van magyarországi csapatokban, 
17–18–20 évesek. Őket haza kell hoz-
ni, és lehetne beszélni a Csíkszere-
dával is, hogy néhány olyan játékost 
átadjanak, akik nem férnek bele az 
első csapatukba. Ők a romániai baj-
nokságban játszanának az elején, és 
ahogy fejlődnek, az Erste Ligában is 
kapnának néhány meccset, míg foko-
zatosan beépülnének az első csapat-
ba. Ez volna a fejlődés útja.

– És miért ne legyen az, hogy 
ezek a fiatalok, a jelenlegi ha-
zaiakkal együtt és néhány lé-
gióssal az Erste Ligában kezd-
jék az őszt?
– Mert senki nem akarná, hogy a 
Progym minden meccsen 10 góllal 
kapjon ki. Nincs olyan támogató, aki 
ezt bevállalná. És az ellenfelek is el-
várják, hogy komoly mérkőzéseket 
játszhassanak a Progymmal. Nem 
szabad szégyent hozni a gyergyói 
hokira. Az első szezonban így is több 
lenne a vereség, de nem szabad 2-10 
legyen az eredmény. Akkor is, ha 
eleve tudni lehet, hogy nincs esély 
nyerni, foggal-körömmel kell har-
colni minden játékosnak, hogy csak 
szorosabb, 3-4, 4-6 legyen a végered-
mény. Bármi van, az utolsó percig 
küzdeni kell a taktikát tanulva és 
betartva. Ha nem ez történik, akkor 
nincs értelme. Aki erre nem képes, 
az ne jégkorongozzon.

– Tehát akkor, ha van pénz, ak-
kor lesz jó csapat és szép jövő?
– Nem tudom, én csak azt mondtam 
el most, hogy én mit tennék, ha rajtam 
múlna. De még sokat lehetne sorol-
ni, hogy mire lenne szükség. Én csak 
egy 44 éves öreg játékos vagyok, aki 
sokat tapasztalt, akinek a fejében és 
szívében sok jégkorong van. De sem-
miről nem tudok dönteni. A gyergyói 
szurkolók megérdemelnék, hogy jó 
csapatuk legyen. Teljesen „bolon-
dok”, megveszik a 20 lejes jegyet, és 
ott vannak a meccseken úgy is, hogy 
évek óta nem látnak semmi ered-
ményt. Egy biztos: az eredményhez 
nemcsak pénz kell, hanem jól is kell 
gazdálkodni vele. És kell sok munka 
és türelem. Sok türelem.

GerGely Imre

Az országos jégkorongbajnokságot negyedik helyen záró Gyergyószentmiklósi 

Progym legjobb játékosa, Vaclav Novak elégedetlen az elmúlt szezon eredménye-

ivel, de szívesen segítene talpra állítani a sportágat. A támogatóknak köszönetet 

mondó veterán hokissal górcső alá vettük az együttes jelenét és lehetséges jövőjét.

Előnyben a Váradi 
VSK és a Steaua
Az alapszakasz-győztes Steaua és 
a második helyen végzett Nagyvá-
radi VSK is egyetlen sikerre áll az 
újabb vízilabdadöntős szereplés-
től, miután az egyik fél harmadik 
győzelméig tartó elődöntő hétvé-
gi első két hazai meccsét megnyer-
ték. A Körös-partiak előbb 11-5-re, 
majd 10-9-re múlták felül a Sportul 
Studenţesc Coronát, míg a fővárosi 
„bakák” a Dinamo felett arattak 
13-4 és 9-7 arányú diadalt.

„Kiütéses” sikerek 
a váradi bokszgálán
Kiütéses győzelemmel debütált a 
profik között Hegyi Barnabás, aki 
mindössze egy és fél perc alatt 
padlóra küldte az ugyancsak ma-
gyarországi Bimbó Lajost a Nagy-
váradon rendezett péntek esti ököl-
vívó gálán. A Felix Promotion ál-
tal szervezett esemény főmérkőzé-
sén Bacskai Balázsnak is elég volt 
három menet ahhoz, hogy tech-
nikai KO-val legyőzze az ukrán 
Dmitro Szemerint és így megőriz-
ze veretlenségét a hivatásos bok-
szolók között. A romániai bunyó-
sok közül Falvius Biea nyolc me-
net után pontozással nyert a grúz 
Giorgi Gujedjani ellen, miközben 
Cezar Juratoni a bosnyák Elvis 
Smaldjovic ellen kiütéssel őriz-
te meg veretlenségét a profik kö-
zött. A magyarországi Tóth Tamás 
ugyanakkor pontozással kikapott a 
grúz Giorgi Tevdorashvilitől.

Sorsoltak Európában

A Bajnokok Ligája elődöntőjében 
találkozik egymással a címvédő 
Real Madrid és a Bayern München 
labdarúgócsapata – derült ki a 
pénteki sorsoláskor. Az első mecs-
cset Németországban rendezik áp-
rilis 25-én, majd május elsején Spa-
nyolországban lesz a visszavágó. 
A másik ágon április 24-én és má-
jus 2-án Liverpool–AS Roma pár-
harc lesz a május 26-ai kijevi dön-
tőért. Elkészült az Európa Liga elő-
döntőjének a párosítása is: ápri-
lis 26-án Olympique Marseille–Red 
Bull Salzburg és Arsenal–Atlético 
Madrid találkozók lesznek, majd a 
május 3-ai visszavágón véglege-
sednek a május 16-ai, lyoni finálé 
szereplői is.

Botlottak az éllovasok 
a magyar élvonalban
A magyar élvonalbeli labdarúgó-
bajnokság összetettjének élén ál-
ló Ferencváros és a Videoton is ide-
genben botlott a hétvégi 26. fordu-
lóban. Előbbi a Debrecen vendége-
ként játszott 1-1-es döntetlent, míg 
utóbbi Mezőkövesden ért el 0-0-t. 
Ezek után mindketten 55 pont-
tal maradtak a tabella első két he-
lyén, míg mögöttük a Debrecennek 
és az Újpestnek is 37 pontja van. 
A többi eredmény: Újpest–Vasas 
4-2, Balmazújváros–Diósgyőr 2-1, 
Paks–Haladás 1-2, Puskás Akadé-
mia–Honvéd 1-1. Az utolsó két ki-
esőhelyet a Mezőkövesd (27 pont) 
és a Vasas (26) foglalja el.

Egyéni kvótát váltanak 
a tokiói olimpiára
Eddig országuknak szereztek kvó-
tát, a soron következő 2020-as to-
kiói olimpiára viszont már egyéni-
leg kvalifikálhatnak a súlyemelők a 
sportág nemzetközi szövetségének 
(IWF) döntése értelmében. Ezáltal 
a doppingolást akarják visszaszorí-
tani és a tisztán versenyző sporto-
lókat szeretnék védeni.

Kitart. Vaclav Novak a továbbiakban is segítené a gyergyói hokit

Fotó: SzáSz Adorján




