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• Karácsonytól új sportminisztere van Romániának. A csíkszeredai Novák 
Károly Eduárd, a londoni paralimpia kerékpáros bajnoka minden tudásával 
és tapasztalatával segíteni szeretné a sportot. Egyik fontos feladatának 
tartja Románia sportstratégiájának elkészítését.

D O B O S  L Á S Z L Ó

A keményebb sportstratégia biz-
tosan nem fog mindenkinek 
tetszeni, de Novák célja, hogy 

megnőjön a sport- és ifj úsági tárca 
súlya a román közéletben. Helyre-
hozná a román sport imázsát, mert a 
hagyományok erre kötelezik. Kineve-
zését szinte minden politikai alakulat, 
Romániában és Magyarországon is 
nagy szimpátiával fogadta, úgy tűnik, 
számíthat támogatásra. Nagy munkát 
igényel az új sportvezetésnek az, hogy 
feltérképezze, mekkora vagyona van 
a szaktárcának, hiszen Romániában 
a sport az a terület, amely a második 
legnagyobb épületvagyonnal rendel-
kezik, de több sportminisztériumi in-
gatlan csak részben funkcionális. Az 
új sportminiszterrel beszélgettünk.

– Gratulálunk a kinevezésé-
hez. Tudomásunk szerint eddig 
nem vállalt politikai szerepet. 
Meglepte a felkérés? Hogyan lát-
ja, melyek azok a prioritások, el-
ső döntések, amelyeket meg kell 
hoznia a sportminiszternek az új 
év első napjaiban?

– Köszönöm szépen. Valóban, so-
ha nem politizáltam, viszont a sport 
egy olyan szakterület, ahol inkább 
szaktudásra van szükség, mint politi-
kára. Persze nyilvánvaló, tudomásul 
vettem, hogy kinevezésem egy poli-
tikai konjunktúra, de ezt a pillana-
tot nem lett volna szabad kihagyni. 
Minden olyan gyorsan történt, hogy 
szinte fel sem foghattam, de ennek 
így kellett lennie. Viszont nem haboz-
tam, amikor el kellett fogadnom ezt a 
küldetést, mert én ezt küldetésnek 
tekintem. Óriási nagy esély ez. Van-
nak az életben momentumok, 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 
számomra most az, hogy megértsem, 
miként működik a minisztérium, 
összeállítsam a csapatomat, feltér-
képezzem a minisztérium vagyonát. 
Minden érintett szervezettel szeret-
nék egyeztetni az év első felében, 
és minden feltételt megteremteni az 

olimpiára kvalifi kált sportolóknak. 
Minél hamarabb meg szeretnénk 
nyitni a tornatermeket, sportterme-
ket, a tanügyminisztériummal tár-
gyalni arról, hogy bevezessük a napi 
testnevelésórát az iskolákban. Test-
mozgás és megfelelő táplálkozás, ez 
az alapja az egészséges életmódnak. 
Azt szeretném, hogy 2021 végére elké-
szüljön a román sport stratégiája, an-
nak érdekében, hogy ezt a következő 
esztendőben már alkalmazni lehes-
sen, készülni a következő olimpiai 
kvalifi kációs ciklusra.

– Kinevezése után azt nyilatkoz-
ta, hogy kerékpárral fog bejárni a 
minisztériumba. Európa legtöbb 
fővárosában meg van oldva a ke-
rékpáros közlekedés, mennyire 
lehet kerékpárral közlekedni Bu-
karestben? Milyen elképzelései 
vannak a tömegsport fellendítésé-
vel kapcsolatban?

– Nehezen, nagyon nehezen lehet 
kerékpárral közlekedni Bukarest-
ben. Pont azért szeretnék kerékpár-
ral 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 isko-
lákban, és ezeket sem tartják meg 
a legtöbb helyen. Lehetne ezen 
változtatni?

– A legfontosabb, hogy minden 
tornaterem nyitva legyen, működjön 
a sportélet. Mint említettem, javasol-
ni fogom a napi testnevelésórák be-
vezetését az iskolákba. A rendszeres 
testmozgásra nevelés, a tömegspor-
tos rendezvényeken való részvétel 
már gyerekkorban el kell kezdődjön. 
Ilyen szellemben kell nevelni a gyere-
keket, fi atalokat. El szeretném indíta-
ni a gimnazisták számára az országos 
és a paralimpiai játékokat.

– Sikerült kialakítania a mi-
nisztériumi csapatát? Kikkel fog 
dolgozni?

– Január végére tervezem, hogy 
kialakuljon a teljes csapatom. De már 
van pár megbízható emberem, akivel 
dolgozni fogok.

– A következő másfél évben 
az U21-es labdarúgó Európa-baj-
nokságon, illetve egy-egy nyári 
és téli olimpián kell helytállniuk 
a romániai sportolóknak. Hogyan 
látja, van elég pénz a felkészülés-
re, illetve hány fős román delegá-
ciót szeretne a nyári, illetve a téli 
olimpián?

– Idén, rövid távon az a prioritás, 
hogy a világversenyeken szereplő 
sportolóknak jó feltételeket teremt-
sünk a felkészülésre. Jelen pillanat-
ban Romániából 59 sportoló szerezte 
meg a kvalifi kációt a 2021-re halasz-
tott nyári olimpiára, és még 88-an a 
selejtezők fázisában vannak. Arra 
számítunk, hogy legalább 100 spor-
toló képviselheti Romániát a nyári 
olimpián.

– Folytatja aktív sportolói pá-
lyafutását? A kerékpáros szövet-
ségnél elért eredményekből mit 
szeretne átvinni a többi szövet-

séghez, illetve a minisztérium-
hoz? Mit lehet tenni a paraspor-
tok jobb elismeréséért?

– Szeretném folytatni sportolói 
karrieremet, de most a miniszté-
rium vezetése a prioritás. Persze 
mindennek a titka a jó szervezés. 
Legyen rálátás arra, hogy mi tör-
ténik a minisztériumban, legyen 
minden átlátható, és nagyon fontos 
mindenkinek a hozzáállása. A para-
limpiai sport akkor lesz jobban érté-
kelve, amikor nagyobb teret tudunk 
neki biztosítani. Sportoljon minél 
több mozgássérült, integráljuk őket 
a szövetségekbe és a klubokba. 

Bízom benne, hogy a minisztéri-
umban egy olyan csapatot tudok 
összerakni körülöttem, hogy ápri-
lis-májusra egy olyan gépezet álljon 
fel, amely önállóan is tudja végezni 
a munkát. És akkor nekem is marad 
egy kis időm az edzésekre. De per-

sze minden attól függ, hogy mennyi 
munkám lesz.

– Az ön első sportága, a gyors-
korcsolya, illetve a Román Kor-
csolyaszövetség nagy problémák-
kal küzd. Hogyan lehetne ezen 
segíteni?

– Prioritás számomra, hogy a 
korcsolyaszövetséget lábra állítsuk, 
álljanak ők is be sorba, legyen mű-
ködőképes ez a szakág is. Hamaro-
san tárgyalni fogok a korcsolyasport 
vezetőivel, tiszta képet szeretnék 
alkotni arról, hogy mi a probléma, 
hogyan lehet megoldani.

– Hosszú távon bizonyára gond 
lehet, hogy az utóbbi évtizedek-
ben kevésbé fejlődött a sport inf-
rastruktúrája, kevés sportbázis 
és pálya épült, a minőségi sport 
piramisának az alja, az után-
pótlás-nevelés óriási gondokkal 
küszködik.

– Létfontosságúak a sportbázisok, 
viszont szeretném, hogy a sportléte-
sítmények a sportstratégia mentén 
épüljenek és ne csak találomra. Mert 
utólag ezeket fenn is kell tartani, mű-
ködtetni kell. Az utánpótlás-nevelés-
ben nagyon fontosak az első lépések, 
az iskolai sport, az ifj úsági verse-
nyek, a jól működő utánpótlást neve-
lő klubok és a képzett szakemberek. 
A jelenlegi romániai sporttörvény 
egyik legnagyobb gondja az, hogy 
nincs megkövetelve az edzőknek a 
fejlesztése, fejlődése, ezért sajnos 
nem találkozik az elvárás a tudással.

– Az egyik hírügynökség sze-
rint az ön egyik kedvenc fut-
ballcsapata az FK Csíkszereda. 
Hogyan látszik Bukarestből a szé-
kelyföldi sportélet?

– Azért vagyok, azért leszek én 
ott a minisztérium élén, hogy egyre 
jobban látszódjon, és talán én va-
gyok a konkrét példa arra, hogy a 
magyar egy példaértékű nép.

– Orbán Viktor magyar minisz-
terelnök gratulált Florin Cîțu új 
román miniszterelnöknek, és azt 
mondta, hogy a román kormány 
számíthat a magyar kormány tá-
mogatására. A sport terén ez mi-
ben valósulhat meg?

– Szeretném, hogy folytatódjanak 
a magyar kormány által a sport és az 
oktatás terén elkezdett romániai be-
fektetések. Minden segítségre szük-
ségük van a fi ataljainknak. Igazából 
úgy érzem, hogy az én küldetésem 
hozzájárulhat ehhez a folyamathoz.

Kerékpárral jár munkába
Interjú Novák Károly Eduárddal, Románia új sportminiszterével

Novák Károly Eduárd 
sportminiszter reményei szerint 
legalább száz sportoló képviseli 
Romániát a nyári olimpián

▴  F O R R Á S :  F A C E B O O K /
     EDUARD NOVAK




