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Cristiano Ronaldo visszatér
a Manchester Unitedhoz
A Manchester United labdarú-
gócsapata a hivatalos honlapján 
pénteken bejelentette, hogy 
Cristiano Ronaldo visszatér az 
alakulathoz. A manchesteri ala-
kulat közleménye szerint az angol 
klub mindenben megállapodott a 
Juventusszal, valamint Cristiano 
Ronaldóval is, ennek értelmében 
a portugál szupersztár hamaro-
san ismét a Premier League-ben 
játszik majd. Az átigazolás 
pénzügyi részleteiről sem az MU, 
sem pedig a Juventus nem számolt 
be, ugyanakkor a brit és az olasz 
média 25 millió eurós összegről írt. 
A nap folyamán olyan sajtóhírek is 
napvilágot láttak, hogy a klasszis 
előrehaladott tárgyalásokat folytat 
a Manchester Cityvel is. Ronaldo 
2003 és 2009 nyara között már 
játszott a Unitedben, ám onnan 94 
millió euróért a Real Madridhoz 
igazolt. A 36 esztendős támadó 
összesen 292 tétmérkőzésen lépett 
pályára az MU színeiben, 118-szor 
volt eredményes, emellett kiosztott 
69 gólpasszt is – Ronaldo Angliá-
ban háromszor lett bajnok, nyert 
FA-kupát és két Angol Ligakupát, 
a 2007–2008-as szezonban pedig 
a Bajnokok Ligája-trófeát is a 
magasba emelhette. Az ötszörös 
aranylabdás Ronaldo 2018 nyarán 
került a Madridtól a Juventushoz, 
melynek célja nem titkoltan a 
BL-serleg elhódítása volt – noha 
CR az olasz rekordbajnok színe-
iben is ontotta a gólokat (134 mecs-
csen 101-szer talált be), a Juve nem 
tudott BL-t nyerni, az előző idény-
ben ráadásul már a Serie A-ban is 
lemaradt az aranyéremről.

Nagy Ádám az olasz
másodosztályba igazolt
Nagy Ádám magyar válogatott 
labdarúgó a várakozásoknak meg-
felelően aláírt az olasz másodosz-
tályban szereplő Pisa klubjához. 
A Serie B-s klub honlapjának 
pénteki beszámolója szerint a 26 
éves középpályás 2025 nyaráig 
kötelezte el magát. Nagy Ádám 
a közösségi oldalán köszönetet 
mondott előző együttesének, 
az angol másodosztályú Bristol 
Citynek, és pályafutása egyik 
legjobb tapasztalatának nevezte 
az ott töltött két évet. Az 51-szeres 
válogatott futballista nem először 
játszik majd Olaszországban, 
ugyanis a Bristol City előtt három 
szezont a Bolognában töltött. A 
Pisa az előző szezonban 14. helyen 
zárt a Serie B-ben, most viszont 
két győzelemmel rajtolt a kék-feke-
te toszkán gárda.

A PARALIMPIÁN EZÜSTÖT SZERZŐ MINISZTER VISSZAVEZETNÉ ROMÁNIÁT A SPORT ELITJÉBE

Novák „betekerte” az érmet

Büszkeségek. A csíkszeredai Novák Eduárd és a kolozsvári Alex Bologa tokiói érmével

„Nehéz volt, nagyon nehéz, 
néha még az is megkísértett, 
hogy feladjam. De ránézek az 
éremre, és a boldogság olyan 
nagy, hogy minden mögötte 
lévő nehéz pillanatot feledtet” – 
értékelt Novák Eduárd kerék-
pározó, miután – az olimpiák 
történetének első sportminiszte-
reként – ezüstérmes lett a tokiói 
paralimpián.
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E züstérmet szerzett Novák Edu-
árd kerékpározó, jelenlegi ro-
mániai sportminiszter a 4000 

méteres egyéni üldözéses futamban 
a tokiói paralimpiai játékok pénte-
ki versenynapján. Az aranyéremért 
vívott csatában jobban kezdett a 
csíkszeredai születésű sportoló-po-
litikus, azonban végül a szlovák 
Jozef Metelka pályakerékpározó – 
aki a selejtezőkben is jobb időt ment, 
világcsúcsot ért el – bizonyult a leg-
jobbnak. A 44 éves Novák Eduárd 
az olimpiák és paralimpiák törté-
netének első olyan versenyzője, aki 
hivatalban lévő sportminiszterként 
rajthoz áll az ötkarikás játékokon, 
ráadásul érmet is szerez. Tokióban 
Románia első dobogós helyezését 
érte el, ez pályafutása immár negye-
dik paralimpiai érme.

Ugyanakkor pénteken még egy 
szerzett a csupán hétfős romániai 
küldöttség Tokióban: a kolozsvári 
Alex Bologa dzsúdós harmadik lett 
a 60 kilogrammos súlycsoportban. 
A román sportoló két percig és 17 
másodpercig tartó küzdelem után, 
aranyponttal győzte le az üzbég 
Serzod Namozovot a bronzmecs-
csen. Bologa a negyeddöntőben a 
japán Takaaki Hirai ellen győzött, 
az elődöntőben azonban az azeri 
Vugar Sirinli ellen veszített, így vé-
gül a bronzéremért küzdhetett meg. 
Novák és Bologa szerezték Románia 
számára az összes eddigi érmet: egy 
aranyat, három ezüstöt és két bron-
zot (utóbbi kettőt Bologa).

Novák versenyzőként
és miniszterként is értékelt
Novák Eduárd szombaton Face-
book-oldalán összegezte, mit érez. 
„Tegnap életem egyik legszebb pil-
lanatát éltem át! Önmagában azzal, 
hogy részt vehettem a tokiói para-

limpián, egy nagy álmom vált valóra, 
de az ezüstérem elképzelhetetlenül 
boldoggá tesz. Nehéz volt, nagyon 
nehéz, néha még az is megkísértett, 
hogy feladjam. De ránézek az érem-
re, és a boldogság olyan nagy, hogy 
minden mögötte lévő nehéz pillana-
tot feledtet, így marad csak a határ-
talan öröm. És ez annál is nagyobb, 
mivelhogy tudom, hogy sokan velem 
együtt élitek, éltétek ezt meg. Köszö-
nöm!” – közölte a tokiói érmes.

A kerékpáros egy másik bejegy-
zésében már sportminiszterként 
is megnyilatkozott. „Nagyon szép 
eredmények születtek pénteken To-
kióban: két paralimpiai érem. Na-
gyon örülök, hogy az egyik érmet 
én szerezhettem, és szívből gratu-
lálok Alex Bologának a dzsúdóban 
szerzett bronzéremhez! Szerintem 
ez az ideiglenes mérleg nem rossz: 
egy kis, mindössze 7 sportolóból 
álló küldöttség két érmet nyert egy 
nap alatt – olvasható Novák bejegy-
zésében. – De én többet szeretnék! 
Szeretném, ha visszatérnénk a sport 
elitjébe, ezért az országos sportstra-
tégia három fő célkitűzése közül az 
egyik, hogy Románia a világ 10 leg-
jobbja közé kerüljön a 2032-es olim-
piai és paralimpiai játékokon.”

Gratulált a politikum is
Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke 
pénteken az elsők között gratulált 
a szövetség miniszterének. „Novák 

Eduárd ezüstérmes! Kedvenc ver-
senyszámában, a 4000 méteres 
egyéni üldözéses futamban szer-
zett ezüstérmet Románia sportmi-
nisztere. Mostantól nemcsak az 
első hivatalban lévő miniszter, aki 
paralimpián indul, hanem az első 
miniszter is, aki olimpiai érmet 
nyert. Gratulálunk, Ede!” – olvas-
ható a miniszterelnök-helyettes Fa-
cebook-bejegyzésében.

Gratulált pénteken Facebook-ol-
dalán Florin Cîţu kormányfő is No-
vák Eduárd sportminiszternek a to-
kiói paralimpiai játékokon szerzett 
ezüstéremért. „Újabb érem Románi-
ának! Gratulálok Novák Eduárdnak 
a 4000 méteres egyéni üldözéses 
futamban szerzett ezüstéremért az 
ezekben a napokban zajló tokiói pa-
ralimpiai játékokon. Jó miniszter, jó 
teljesítményű sportoló! Szerencsét a 
továbbiakban is! Sok sikert kívánok 
a paralimpiai játékokon részt vevő 
román küldöttség sportolóinak, 
büszkék vagyunk rátok!” – írta be-
jegyzésében Florin Cîţu.

Novák Eduárd kerékpáros, Ro-
mánia eddigi egyetlen paralim-
piai bajnoka csütörtökön az 1000 
méteres időfutamban elért 11. he-
lyezésével mutatkozott be a tokiói 
paralimpián. Legközelebb holnap 
a C4-es kategória időfutamában 
versenyez, majd pénteken a C4-5-
ös országúti megmérettetésen zárja 
szereplését.

 » „Én töb-
bet szeretnék! 
Szeretném, ha 
visszatérnénk a 
sport elitjébe, 
ezért az orszá-
gos sportstra-
tégia három fő 
célkitűzése közül 
az egyik, hogy 
Románia a világ 
10 legjobbja 
közé kerüljön a 
2032-es olimpiai 
és paralimpiai 
játékokon” – nyi-
latkozta Novák 
Eduárd.
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A ranyérmet nyert Illés Fanni 100 
méteres mellúszásban az S4-es 

kategóriában tegnap a tokiói para-
limpián. Nem sokkal előtte Pálos 
Péter asztaliteniszező az S11-es kate-
góriában ért a csúcsra, később pedig 
bronzérmes lett a magyar női tőrcsa-
pat, így a magyar küldöttség már hét 
éremnél tart. A Londonban győztes, 
öt éve, Rio de Janeiróban harmadik 

helyezett Pálos Péter – aki enyhe ér-
telmi fogyatékossággal született – a 
döntőért szombaton a francia Lucas 
Créange ellen nyert, ugyancsak kiéle-
zett küzdelemben 3-2-re, a vasárnapi 
fi náléban pedig a BVSC-Zugló holnap 
36. születésnapját ünneplő játékosa 
szintén ötszettes sikert aratott az elő-
ző paralimpia ezüstérmese, az auszt-
rál Samuel Philip von Einem ellen.

Aztán tegnap Illés Fanni 100 mé-
teres mellúszásban arannyal gazda-

gította a dicsőséglistát. Az S4-es ka-
tegória magyar indulója a nevezési 
idők és a papírforma alapján a szám 
legnagyobb esélyesének számított. 
A döntőben bár 50 méternél még 
második volt, végül fölényesen győ-
zött a Vasas 29 éves, végtaghiányos 
úszója. Később bronzérmet nyert a 
magyar női tőrcsapat a tokiói para-
limpián, a kerekesszékes vívók utol-
só versenynapján. A Hajmási Éva, 
Krajnyák Zsuzsanna, Madarászné 

Mező Boglárka összeállítású együt-
tes a fi náléért rendezett összecsapá-
son 45-27-re kikapott az olaszoktól, 
a bronzmérkőzésen pedig 45-44-re 
bizonyult jobbnak a hongkongiak-
nál. A tegnapi érmesek előtt Konkoly 
Zsófi a (S9) második lett 400 méteres 
gyorsúszásban, Veres Amarilla (A) 
győzött párbajtőrben, az asztaliteni-
szező Szvitacs Alexa (S9) harmadik 
lett, míg Osváth Richárd (A) tőrben 
ezüsttel zárt.

Gyűlnek a magyar érmek a tokiói paralimpián

 » Tegnap két 
magyar aranyé-
rem is szüle-
tett Illés Fanni 
úszónak és Pálos 
Péter asztali-
teniszezőnek 
köszönhetően.




