
 Sport 2020. december 29.
kedd 11

NOVÁK KÁROLY EDUÁRD, ROMÁNIA ÚJ SPORTMINISZTERE AZ ÁGAZAT GONDJAIRÓL, TERVEIRŐL

Népszerűsítené is a testmozgást

Új kihívás. Novák Eduárd megreformálhatja a romániai sportéletet

Karácsonytól új sportminisztere van 
Romániának. A csíkszeredai Novák 
Károly Eduárd, a londoni paralim-
pia kerékpáros bajnoka minden 
tudásával és tapasztalatával segíteni 
szeretné a sportot. Egyik fontos fel-
adatának tartja Románia sportstraté-
giájának elkészítését.

 » DOBOS LÁSZLÓ 

– Gratulálunk a kinevezéséhez. Tudomá-
sunk szerint eddig nem vállalt politikai sze-
repet. Meglepte a felkérés? Hogyan látja, 
melyek azok a prioritások, első döntések, 
amelyeket meg kell hoznia a sportminisz-
ternek az új év első napjaiban?
– Köszönöm szépen. Valóban soha nem 
politizáltam, viszont a sport egy olyan 
szakterület, ahol inkább szaktudásra van 
szükség, mint politikára. Persze nyilván-
való, tudomásul vettem, hogy kinevezé-
sem egy politikai konjunktúra, de ezt a 
pillanatot nem lett volna szabad kihagyni. 
Minden olyan gyorsan történt, hogy szin-
te fel sem foghattam, de ennek így kellett 
lennie. Viszont nem haboztam, amikor 
el kellett fogadnom ezt a küldetést, mert 
én ezt küldetésnek tekintem. Óriási nagy 
esély ez. Vannak az életben momentu-
mok, amikor lépni kell, mert különben 
lemaradsz a vonatról. Bízom benne, hogy 
ennek a kormánynak hosszú élete lesz, 
és el tudok indítani néhány, a jövőt meg-
határozó projektet. A legfontosabb szá-
momra most az, hogy megértsem, miként 
működik a minisztérium, összeállítsam 
a csapatomat, feltérképezzem a minisz-
térium vagyonát. Minden érintett szerve-
zettel szeretnék egyeztetni az év első felé-
ben, és minden feltételt megteremteni az 
olimpiára kvalifi kált sportolóknak. Minél 
hamarabb meg szeretnénk nyitni a torna-
termeket, sporttermeket, a tanügyminisz-
tériummal tárgyalni arról, hogy bevezes-
sük a napi testnevelésórát az iskolákban. 
Testmozgás és megfelelő táplálkozás, ez 
az alapja az egészséges életmódnak. Azt 
szeretném, hogy 2021 végére elkészüljön a 
román sport stratégiája annak érdekében, 
hogy ezt a következő esztendőben már al-
kalmazni lehessen, készülni a következő 
olimpiai kvalifi kációs ciklusra.
 
– Kinevezése után azt nyilatkozta, hogy 
kerékpárral fog bejárni a minisztériumba. 
Európa legtöbb fővárosában meg van oldva 
a kerékpáros közlekedés, mennyire lehet ke-
rékpárral közlekedni Bukarestben? Milyen 
elképzelései vannak a tömegsport fellendí-
tésével kapcsolatban?
– Nehezen, nagyon nehezen lehet kerék-
párral közlekedni Bukarestben. Pont azért 
szeretnék kerékpárral járni munkába, 
hogy felhívjam a fi gyelmet a szükséges 
kerékpárutak elkészítésére! Ugyanakkor 
persze szeretném mindennap, minden al-
kalommal a mozgást népszerűsíteni.
 
– Elég nagy azoknak a száma, akik azt 
mondják, hogy kevés a testnevelésórák 
száma az iskolákban, és ezeket sem tartják 
meg a legtöbb helyen. Lehetne ezen változ-
tatni?
– A legfontosabb, hogy minden tornate-
rem nyitva legyen, működjön a sportélet. 
Mint említettem, javasolni fogom a napi 
testnevelésórák bevezetését az iskolákba. 
A rendszeres testmozgásra nevelés, a tö-

megsportos rendezvényeken való részvétel 
már gyerekkorban el kell hogy kezdődjön. 
Ilyen szellemben kell nevelni a gyerekeket, 
fi atalokat. El szeretném indítani a gimna-
zisták számára az országos és a paralimpi-
ai játékokat.
 
– Sikerült kialakítania a minisztériumi csa-
patát? Kikkel fog dolgozni?
– Január végére tervezem, hogy kialakul-
jon a teljes csapatom. De már van pár meg-
bízható emberem, akivel dolgozni fogok.
 
– A következő másfél évben az U21-es lab-
darúgó-Európa-bajnokságon, illetve egy-
egy nyári és téli olimpián kell helytállniuk 
a romániai sportolóknak. Hogyan látja, van 
elég pénz a felkészülésre, illetve hány fős 
román delegációt szeretne a nyári, illetve a 
téli olimpián?

– Idén, rövid távon az a prioritás, hogy a 
világversenyeken szereplő sportolóknak 
jó feltételeket teremtsünk a felkészülésre. 
Jelen pillanatban Romániából 59 sportoló 
szerezte meg a kvalifi kációt a 2021-re ha-
lasztott nyári olimpiára, és még 88-an a 
selejtezők fázisában vannak. Arra számí-
tunk, hogy legalább 100 sportoló képvisel-
heti Romániát a nyári olimpián.
 
– Folytatja aktív sportolói pályafutását? A 
kerékpáros-szövetségnél elért eredmények-
ből mit szeretne átvinni a többi szövetség-
hez, illetve a minisztériumhoz? Mit lehet 
tenni a parasportok jobb elismeréséért?
– Szeretném folytatni sportolói karriere-
met, de most a minisztérium vezetése a 
prioritás. Persze mindennek a titka a jó 
szervezés. Legyen rálátás arra, hogy mi 
történik a minisztériumban, legyen min-
den átlátható, és nagyon fontos mindenki-
nek a hozzáállása. A paralimpiai sport ak-
kor lesz jobban értékelve, amikor nagyobb 

teret tudunk neki biztosítani. Sportoljon 
minél több mozgássérült, integráljuk őket 
a szövetségekbe és a klubokba. Bízom ben-
ne, hogy a minisztériumban egy olyan csa-
patot tudok összerakni körülöttem, hogy 
április–májusra egy olyan gépezet álljon 
fel, amely önállóan is tudja végezni a mun-
kát. És akkor nekem is marad egy kis időm 
az edzésekre. De persze minden attól függ, 
hogy mennyi munkám lesz.
 
– Az ön első sportága, a gyorskorcsolya, 
illetve a Román Korcsolyaszövetség nagy 
problémákkal küzd. Hogyan lehetne ezen 
segíteni?
– Prioritás számomra, hogy a korcsolya-
szövetséget lábra állítsuk, álljanak ők is 
be sorba, legyen működőképes ez a szak-
ág is. Hamarosan tárgyalni fogok a kor-
csolyasport vezetőivel, tiszta képet sze-
retnék alkotni arról, hogy mi a probléma, 
hogyan lehet megoldani.
 
– Hosszú távon bizonyára gond lehet, hogy 
az utóbbi évtizedekben kevésbé fejlődött a 
sport infrastruktúrája, kevés sportbázis és 
pálya épült, a minőségi sport piramisának 
az alja, az utánpótlás-nevelés óriási gon-
dokkal küszködik.
– Létfontosságúak a sportbázisok, vi-
szont szeretném, hogy a sportlétesítmé-
nyek a sportstratégia mentén épüljenek, 
és ne csak találomra. Mert utólag ezeket 
fenn is kell tartani, működtetni kell. Az 
utánpótlás-nevelésben nagyon fontosak 
az első lépések, az iskolai sport, az ifj ú-
sági versenyek, a jól működő utánpótlást 
nevelő klubok és a képzett szakemberek. 
A jelenlegi romániai sporttörvény egyik 
legnagyobb gondja az, hogy nincs meg-
követelve az edzőknek a fejlesztése, fejlő-
dése, ezért sajnos nem találkozik az elvá-
rás a tudással.
 
– Orbán Viktor magyar miniszterelnök gra-
tulált Florin Cîțu új román miniszterelnök-
nek, és azt mondta, hogy a román kormány 
számíthat a magyar kormány támogatásá-
ra. A sport terén ez miben valósulhat meg?
– Szeretném, ha folytatódnának a ma-
gyar kormány által a sport és az oktatás 
terén elkezdett romániai befektetések. 
Minden segítségre szükségük van a fi a-
taljainknak. Igazából úgy érzem, hogy 
az én küldetésem hozzájárulhat ehhez a 
folyamathoz.
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Hargitai rangadók búcsúztatják az évet
Csíkszeredai Sportklub–Gyergyói HK 
megyei rangadókkal folytatódik a 
jégkorong-Erste Liga. A két hargitai 
együttes ma is és holnap is 18.30-kor 
mérkőzik meg egymással. Szerdán még 
lesznek Dunaújvárosi Acélbikák–Újpest 
és Vasas–Ferencváros mérkőzések is, de 
utána legközelebb már csak a 2021-es 
esztendő első napján lépnek pályára a 
határon átívelő pontvadászatban. Az 
erdélyi csapatok azért szilveszter után 
még pihenhetnek, január harmadikán és 
negyedikén lesz újra Gyergyói HK–Sport-
klub derbi.
 
Világligára hirdetett bő keretet
Märcz Tamás
Húsz játékossal kezdi meg a felkészülést 
Magyarország férfi  vízilabda-válogatottja 
a világliga debreceni végjátékára. Märcz 
Tamás szövetségi kapitány tegnap kihir-
detett bő kerete vasárnaptól jövő keddig 
Budapesten készül, majd tizenöt fősre 
szűkül a csapat, és átköltözik a januári 
torna helyszínére. Az Európa-bajnok és 
biztos olimpiai részt vevő magyarok jövő 
pénteken az olaszokkal csapnak össze 
a negyeddöntőben, győzelem esetén 
másnap a horvát–montenegrói párharc 
továbbjutója vár rájuk. A fi nálét és a 
helyosztókat jövő vasárnap rendezik.
 
Felkészülési torna a januári „hajrára”
A Râmnicu Vâlcea női kézilabdacsapata 
idén is megszervezi a hagyományos, im-
már tizenkettedik évadhoz érkezett Cons-
tantin Tită-emléktornát, amelyen ezúttal 
a Craiova, a Zilah és a Slatina csapatai 
lesznek a vendégek. A Rapid is meghí-
vást kapott a ma és holnap rendezendő 
eseményre, de a fővárosiak vezetőedzője 
nem vállalta a szereplésüket. A tornán 
körmérkőzéses rendszerben zajlik majd 
és a házigazdák számára felkészülést 
jelent a január 10. és február 14. közötti 
időszakra, amikor is mind a Bajnokok 
Ligájában, mind a hazai élvonalban 
háromnaponta pályára kell majd lépniük 
tétmérkőzésen. A klub különben nemrég 
még pénzügyi problémákkal bajlódott, 
de a város helyi tanácsa jóváhagyta az 
igényelt költségvetés-módosítást, ezért 
kifi zették a játékosok elmaradt béreit.
 
Federer nem indul az Australian Openen
Roger Federer nem lesz ott a jövő év első 
Grand Slam-tornáján, az ausztrál nyílt 
teniszbajnokságon. A 39 éves exvilág-
első menedzsere, Tony Godsick tegnap 
közölte, hogy az idén két térdműtéten 
átesett svájci sztár felépülése a vártnál 
hosszabb időt vesz igénybe, ezért csak 
a melbourne-i Grand Slam-torna után 
folytatja pályafutását. Federer nem ját-
szott tétmérkőzést azóta, hogy januárban 
kikapott Novak Djokovictól az Australian 
Open elődöntőjében. Az ausztrál nyílt 
bajnokság a koronavírus-járvány miatt az 
eredetileg tervezetthez képest három-
hetes csúszással, február 8-án rajtol, a 
selejtezők pedig január 10–13. között 
Dohában lesznek.
 
Cristiano Ronaldo lett
az évszázad játékosa
Cristiano Ronaldót választották meg az 
évszázad labdarúgójának a Dubajban 
megrendezett Globe Soccer díjátadó 
gálán. A 35 éves portugál klasszis többek 
között az argentin Lionel Messit, az 
egyiptomi Mohamed Szalaht és a brazil 
Ronaldinhót előzte meg a rangsorban. 
A század legjobb csapata a Real Madrid 
lett, a legjobb edzőnek pedig a Manches-
ter Cityt irányító spanyol Pep Guardiolát 
választották.

 »  „Minél hamarabb meg sze-
retnénk nyitni a tornatermeket, 
sporttermeket, a tanügyminisz-
tériummal tárgyalni arról, hogy 
bevezessük a napi testnevelésó-
rát az iskolákban. Testmozgás és 
megfelelő táplálkozás, ez az alap-
ja az egészséges életmódnak” – 
mondta Novák Károly Eduárd.




