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1 I Elnöki köszöntő

Kedves Sportbarátaim!

Az idén 96 éves Magyar Ökölvívó Szakszövetség 
elnöksége nevében köszöntöm Önöket új hírle-
velünkben, amelyben reményeink szerint időről 
időre meg tudjuk osztani az egyesületekkel, a 
sportvezetőkkel és tagszervezeteinkkel a ma-
gyar ökölvívás legfontosabb híreit.
A koronavírus-járvány ellenére rendkívül ese-
ménydús hetek-hónapok állnak mögöttünk, hi-

szen Debrecenben nagy sikerrel megrendeztük a nemzetközi Bocskai 
István Emlékversenyt, ifjúsági öklözőink számára pedig Angyalföldön az 
Énekes István Emlékversenyt. Vendégünk volt Umar Kremljov úr, az AIBA 
decemberben megválasztott új elnöke, tisztelegtünk a 95 éve született 
bokszlegenda, Papp László emléke előtt, Kovács István és Tóth Zsuzsanna 
személyében két erős bástyát szereztünk a nemzetközi szövetségben, és 
rendben lezajlott a közelgő kielcei ifjúsági világbajnokságra a felkészülés.

Ugyanakkor az egyes régiók hírei épp úgy nem hiányozhatnak hírlevelünk-
ből, mint a sportágat érintő megállapodások vagy a szövetség legfonto-
sabb ügyeivel, illetve az egyesületi és egyéb támogatásokkal kapcsolatos 
döntések.

Köszönöm a figyelmüket! Hajrá, magyar ökölvívás!

Dr. Bajkai István 
a Magyar Ökölvívó Szakszövetség elnöke
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2 I Sportdiplomáciai sikereink

KOVÁCS ISTVÁN LETT AZ AIBA 
ÚJ FŐTITKÁRA. 
Atlanta olimpiai bajnoka, az amatőrként és profi-
ként is világ- és Európa-bajnok Kovács István lett 
a Nemzetközi Amatőr Ökölvívó-szövetség (AIBA) 
új főtitkára. A lausanne-i székhelyű szervezet vi-
deokonferencián döntött úgy, hogy a mostanáig 
a hivatásos WBO (Bokszvilágtanács) európai al-
elnökeként és az M4 Sport műsorvezetőjeként, 
továbbá a NOB által életre hívott, a tokiói játé-

kok ökölvívótornáját szervező munkacsoport (Boxing Task Force) tagjaként 
dolgozó Kokó kerüljön a főtitkári pozícióba. Kovács István elmondta, hogy 
a tokiói olimpia után rengeteg mindent meg kell változtatni a sportágban: 
mindenki által értelmezhető pontozásra, a versenyek új lebonyolítási 
rendszerére és az egyes korosztályhatárok pontosítására is szükség van. 
Szakszövetségünk sok sikert és eredményes 
munkát kíván az újonnan megválasztott főtit-
kárnak!

TÓTH ZSUZSANNA LETT AZ AIBA 
VERSENYBIZOTTSÁGÁNAK ALELNÖKE. 
Tóth Zsuzsannát választották az AIBA verseny-
bizottságának alelnökévé. Az új alelnök 2014 és 
2020 között a Magyar Ökölvívó Szakszövetség 
nemzetközi kapcsolatokért felelős igazgatója 
volt, 2020 óta pedig a MÖSZ főtitkári pozícióját 
tölti be.
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A bizottság feladata egyebek mellett az AIBA technikai és versenysza-
bályainak kidolgozása, javaslattétel az új szabályokra és/vagy a meglévő 
szabályok módosítására, az AIBA versenynaptárára, az AIBA pontozási 
rendszerének megvalósítása, javaslattétel továbbá az AIBA versenyeinek 
sportszakmai szempontok alapján történő felülvizsgálata és javaslattétel 
minden olyan intézkedésre, amelyet szükségesnek vagy relevánsnak tart 
ezekben a kérdésekben. (A Versenybizottság elnöke Michael Müller, a Né-
met Ökölvívó Szövetség főtitkára lett.)

„A megalakult AIBA-bizottságok a megfelelő kormányzás 
biztosítása érdekében kerültek létrehozásra. Ez reform-
programunk másik fontos lépésének tekinthető. Biztos vagyok 
benne, hogy újonnan megválasztott elnökeink a legjobb 
tudásukhoz mérten fognak dolgozni a bizottságokban, hogy 
közösen vigyük előre és emeljük új szintre az AIBA-t”

– nyilatkozta Umar Kremljov, az AIBA elnöke.

„Hatalmas elismerés, és megtiszteltetés ez számomra 
és természetesen a magyar ökölvívás számára, amely 
mostantól nemcsak a ringben, hanem a sportdiplomáciában 
is jelen lesz a nemzetközi színtéren. Magyarország mindig 
is fontos szerepet játszott a világ ökölvívásában, nem 
véletlen, hogy a nyári olimpiák összesített táblázatán 10 
arany-, 2 ezüst- és 8 bronzéremmel a hetedik helyen áll. 
Sajnos az elmúlt években nem voltak sportdiplomáciai 
sikereink, ezentúl egy picit rám hárul ez a feladat, de nagy 
örömmel nézek az új kihívás elé, és bízom benne, hogy négy 
sikeres év vár ránk. Magyarként azon fogok dolgozni, hogy a 
sportágban hazánknak még nagyobb elismertsége legyen. 
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Szeretném megköszönni Dr. Bajkai István elnök úrnak, valamint 
Kovács Istvánnak, hogy támogattak, és bizalmukkal erősítettek 
engem a sikeres pályázatomban. Szintén köszönöm a bizalmat 
az AIBA elnökének, Umar Kremljov úrnak, és az EUBC elnökének, 
Franco Falcinelli úrnak” – fogalmazott Tóth Zsuzsanna.

„Tóth Zsuzsanna pályázatát a MÖSZ elnöksége is támogatta, 
és személy szerint nagyon örülök, hogy elnyerte ezt a komoly 
pozíciót. Fontos a magyar ökölvívás számára, hogy nemzetközi 
szinten is képviseltessük magunkat. Jelentős sportdiplomáciai 
siker, fontos az AIBA-val ápolt jó kapcsolat!” – kommentálta a 
kinevezést Dr. Bajkai István, a MÖSZ elnöke.

Szakszövetségünk sok sikert és eredményes munkát kíván Tóth Zsuzsannának!

3 I Papp László 95

A HÁROMSZOROS OLIMPIAI BAJNOK 
LEGENDA SZÜLETÉSÉNEK 95. ÉV-
FORDULÓJA ALKALMÁBÓL EMLÉKE-
ZÉSSOROZATOT TARTOTT A MA-
GYAR ÖKÖLVÍVÓ SZAKSZÖVETSÉG.
A Magyar Ökölvívó Szakszövetség nevé-
ben Dr. Bajkai István, a MÖSZ elnöke, 
Tóth Zsuzsanna, főtitkár és ifj. Süllős 
Gyula, a Vasas SC ökölvívó-szakosztá-

lyának elnöke ifj. Papp Lászlóval és családjával közösen helyezte el az 
emlékezés koszorúit a XII. kerületi Gesztenyés kertben.
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Papp László születésének 95. évfordulóján, a Farkasréti temetőben foly-
tatta a megemlékezését a Magyar Ökölvívó Szakszövetség. 

Kovács István, a Nemzetközi Amatőr Ökölvívó Szövetség (AIBA) főtitkára 
elmondta, hogy Papp Lászlónál már az is óriási dicséretnek számított, 
hogy „Kispajtásból Pista lett”, hiszen pályafutása kezdetén a legenda 
keze alatt bokszolhatott a válogatottnál, és annak ellenére, hogy 21 
évesen Európa-, majd világbajnok lett, Papp László nem osztogatta sű-
rűn az elismeréseket.

Bajkai István, a Magyar Ökölvívó 
Szakszövetség elnöke szerint „Ma-
gyarország a hősök földje, és most 
a magyar ökölvívás legnagyobb hő-
sére emlékezünk”, Papp Lászlóra, 
aki egy embertelen kor reményte-
lenségében tartotta a lelket honfi-
társaiban, hasonlóan a Puskás-féle 
labdarúgó Aranycsapathoz és a Gyar-
mati-féle vízilabda-válogatotthoz.

Kulcsár Krisztián, a Magyar Olimpi-
ai Bizottság (MOB) elnöke kiemel-
te, hogy „a boksz úriembere” világ-
szinten elismert tagja volt a magyar 
olimpiai mozgalomnak, és negye-
dik magyarként kapta meg a NOB 
Olimpiai Érdemrendjét.
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Papp László sírjánál koszorúzott Nébald György, az Olimpiai Bajnokok Klub-
jának elnöke, Birinyi József, a Hungarikum Szövetség elnöke, és Kincses 
Ferenc, a Magyar Ökölvívó Szakszövetség volt főtitkára is.

A Papp Lászlóra való megemlékezés a XIII. kerületi Papp László téren zá-
rult. A megemlékezés koszorúit ifj. Papp László és családja, valamint a Ma-
gyar Ökölvívó Szakszövetség nevében Dr. Bajkai István elnök és Dr. Csutora 
László elnökségi tag helyezte el.

Dr. Bajkai István sajnálatát fejezte ki, hogy a pandémiás helyzet következ-
tében az idei megemlékezésen csak nagyon szűk körben lehettek jelen a 
megemlékezők.

A legenda azonban továbbra is – velünk él!
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4 I Ifjúsági világbajnokság

TIZENÖT MAGYAR ÖKÖLVÍVÓ AZ IFJÚSÁGI VB-N, A LENGYELORSZÁGI  
KIELCÉBEN FÉL ÉV CSÚSZÁSSAL RENDEZIK MEG A TORNÁT.

Legutóbb, még 2018-ban Budapest volt a házigazdája az ifjúsági világbaj-
nokságnak, amelyet 2008-tól neveznek így, korábban (1979-től) junior-vi-
lágbajnokság volt a neve. A magyar ökölvívók közül a mögöttünk lévő év-
tizedekben Káté Gyula (2000), Bedák Pál (2004) és Bacskai Balázs (2006) 
nyert aranyérmet. A világ legtehetségesebb 17–18 éves öklözői tavaly no-
vemberben Kielcében találkoztak volna, ám a koronavírus-járvány miatt 
ezt a versenyt erre az esztendőre halasztották. A legfontosabb azonban 
az, hogy április 10. és 24. között megrendezik!
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A Magyar Ökölvívó Szakszövetség döntése értelmében (ha nem is minden 
súlyban, de) nagy csapattal veszünk részt a világbajnokságon.

„Egyeztettem a korosztályos edzőkkel, valamint a szakág-
vezetőkkel is, hiszen csapatban dolgozunk, ami elmondható az 
egész szövetség munkájára – indokolta a válogatást Bertók Róbert 
szövetségi kapitány. – Azt hiszem, ilyen egység, mint amilyen most 
van, nem mostanában volt a szövetségben. Az indulókat több 
körös válogatás után választottuk ki. Mivel a verseny időpontja 
megváltozott, így azokat a versenyzőket is számításba vehettük, 
akik idén már első éves felnőttek lettek. A végső döntésre 
befolyással volt a tavalyi ifjúsági országos bajnokság, de a felnőtt 
magyar bajnokság helyezései, valamint az idei Énekes István 
Emlékversenyen mutatott teljesítmény is. Ugyanakkor több olyan 
súlycsoport is volt az Énekesen, ahol a győztes a kora alapján még 
nem indulhat el az ifjúsági világbajnokságon.”

Azokban a súlycsoportokban, ahol mindezek után még maradtak kérdőjelek, 
egy utolsó válogatóra került sor Vecsésen – ezen több kategóriában is minimális 
különbség volt az A- és a B- keret versenyzői között. Bertók Róbert korábban 
is többször hangsúlyozta, hogy hazánkat mindig, minden súlycsoportban és 
korosztályban a legjobbak fogják képviselni a világversenyeken, nála ugyanis 
semmi más nem számít, csak a versenyzők teljesítménye és hozzáállása.

„A férfiak közül minden ökölvívónk technikás ökölvívást 
képvisel, de érettségét tekintve Nagy Wilson és Kiss Levente 
jár legelöl. A nőknél Balogh Zsanett és Szabó Szabina azok, 
akik már a felnőttek között is bizonyítottak, így a legnagyobb 
tapasztalattal ők utaznak a vb-re. 
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Szabina esetében viszont még várjuk egy egészségügyi 
vizsgálat végső eredményét egy korábbi sérüléssel 
kapcsolatosan. Azokban a súlycsoportokban, ahol nem 
érezzük azt, hogy a versenyzők már elég érettek a nemzetközi 
mezőnyhöz, nem indítunk versenyzőt” – árnyalta a képet a 
szövetségi kapitány.

Öt edző (Nagy Lajos, Varsányi Áron, Ancsin Katalin, Törteli Ferenc és Fi-
nesz Ernő), továbbá Makocsai Sándor gyúró utazik a 15 tagú csapattal, 
amelynek hat női és kilenc férfi öklöző a tagja. A kielcei ifjúsági világ-
bajnokságon Szűcs Veronika lesz a magyar mérkőzésvezető-pontozó az 
AIBA delegáltjaként.

AIBA NŐI ÉS FÉRFI IFJÚSÁGI VILÁGBAJNOKSÁG
A magyar világbajnoki csapat

A-keret
Férfiak. 49 kg: Hegedűs Levente (Csepel Király Team). 52 kg: Bernáth 
László (DVSC). 56 kg: Száraz Gergő (Csepel Király Team). 60 kg: Samu 
Ferenc (PVSK). 64 kg: Petrimán Patrik (NYVSC). 69 kg: Nagy Wilson 
(Madárfészek-UTE). 75 kg: Szigetvári Bendegúz (Érd). 91 kg: Beri Kevin 
(NYVSC). +91 kg: Kiss Levente (Madárfészek-UTE)

Nők. 51 kg: Balogh Zsanett (Hajdúszoboszló). 54 kg: Szabó Szabina 
(Csepel Király Team). 57 kg: Varga Beáta (Hell Fight SE). 60 kg: Dobos 
Rebeka (KSI). 75 kg: Varga Boglárka (Győri Gladiátor). +81 kg: Bereczki 
Fanni (Szent Pál Akadémia)
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B-keret
Férfiak. 56 kg: Rózsavölgyi Márk (Taksony SE). 60 kg: Római Ruben 
(Madárfészek-Békési TE). 64 kg: Horváth Krisztián (Belvárosi BK 
Kecskemét). 75 kg: Provics Gergő (KSI). 91 kg: Sebők Zsolt (KSI).

Nők. 57 kg: Megyeri Barbara (Szeged BC). 60 kg: Dóka Aliza (Vasas-
Süllős). +81 kg: Hoffmann Réka (Pécsi VSK)

Helyszín: Kielce, Lengyelország
Időpont: 2021. április 10–24.
Indulás: Tata – 2021. április 10., 7 óra
Érkezés: Kielce – 2021. április 10., kb. 15 óra
Hazaindulás: Kielce – 2021. április 24., 7 óra
Hazaérkezés: Budapest – 2021. április 24., kb. 15 óra

5 I Edzőtáborok, programok, hírek
 
IFJÚSÁGI VB-FELKÉSZÍTŐ TÁBOR (a román válogatott részvételével)
Tata, 2021. március 29.–április 02. 

IFJÚSÁGI VB-FELKÉSZÍTŐ TÁBOR 
Tata, 2021. április 05–10. 

AIBA FÉRFI ÉS NŐI IFJÚSÁGI VILÁGBAJNOKSÁG, KIELCE 
(Lengyelország) 
2021. április 10–24. 
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FÉRFI ÉS NŐI FELNŐTT VÁLOGATOTT EDZŐTÁBOR, TATA 
2021. április 12–16. 

BELGRAD WINNER FÉRFI ÉS NŐI FELNŐTT NEMZETKÖZI 
ÖKÖLVÍVÓTORNA, BELGRÁD (Szerbia)
2021. április 22–28. 

GRAND PRIX FÉRFI ÉS NŐI NEMZETKÖZI ÖKÖLVÍVÓTORNA, 
USTÍ NAD LABEM (Csehország)
2021. május 4–9. 

A Magyar Ökölvívó Szakszövetség elhalasztotta az utánpótlás 
Magyar Kupa serdülő- és juniorversenyt
A koronavírus-járvány harmadik hullámának következtében a Szakszö-
vetség keretorvosa, Dr. Somogyi Péter az esemény elhalasztását, későb-
biekben történő megrendezését javasolta, és ezt a MÖSZ elnöksége az 
1/2021.03.04. számú határozatával elfogadta. Az esemény új időpontjá-
nak véglegesítését követően tájékoztatást küldünk az egyesületeknek.

Szalma Zoltán, a koordinátor
Örömmel értesítjük egyesületeinket, hogy a NOB Munkacsoport jelölése 
alapján Szalma Zoltán hivatalos koordinátorként vesz részt az amerikai 
olimpiai kvalifikációs tornán, amelyet május 6. és 13. között az argentin 
fővárosban, Buenos Airesban rendeznek meg.
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6 I Egyesületi támogatások

Tájékoztatás a 2021–22. évi egyesületi támogatásokkal kapcsolatban.
Örömmel jelezzük, hogy a MÖSZ teljesítette korábbi vállalását és a 2021. évi 
KSF-támogatás összegét 40 000 000 forinttal növelte. Ez évben a támo-
gatások a szakmai munka valós helyszínére, az egyesületekhez közvetlenül 
jutnak el, így ez évben 104 egyesület részesül támogatásban. A források 
odaítélésénél fontos szempont, hogy minden egyesület kapjon támogatást, 
és hogy a támogatás összege tükrözze a munka eredményességét. Az EMMI 
által biztosított KSF-forrást várhatóan május első hetében tudjuk utalni. Az 
egyesületek igényelt felszereléseinek kiosztására április végén kerülhet sor.

7 I Közgyűlés

Döntés született a MÖSZ közgyűlésének időpontjáról.
A MÖSZ elnöksége 7/2021.03.24. számú határozatában döntött a Magyar Ököl-
vívó Szakszövetség Közgyűlésének időpontjára vonatkozó javaslat elfogadásá-
ról és a Közgyűlés időpontját 2021. május 8. napjára tűzte ki 16.00 órai kezdettel. 

8 I Támogatók

SYNLAB megállapodás – táplálékkiegészítő.
A Magyar Ökölvívó Szakszövetség vezetősége a SYNLAB Hungary Kft.-vel 
kötött együttműködési keretmegállapodást, amelynek köszönhetően a vá-
logatott keret tagjai sportvizsgálatokon vesznek részt. Az itt kapott inst-
rukciók alapján kapják meg az egyénre szabott táplálékkiegészítő csoma-
gokat, ezzel is segítve a válogatott sportolók eredményes felkészülését. 
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9 I Covid-infó

Dr. Somogyi Péter keretorvos tapasztalatai.
Dr. Somogyi Péter keretorvos, aki a Covid-óvintézkedések bevezetésé-
hez a kezdetektől fogva jelentős támogatásokat kapott a szakszövetség-
től, úgy ítéli meg, hogy az egészségügyi intézkedések betartása területén 
rendkívül jól áll a Magyar Ökölvívó Szakszövetség. Dr. Szabó Tünde állam-	
titkár asszony külön közleményben hívta fel a sportszakma figyelmét, 
hogy a fiatal sportolókat maximális védelemben kell részesíteni. A Magyar 	
Ökölvívó Szakszövetség az államtitkári ajánlás betartását kiemelten fon-
tosnak tartotta.

A többnapos sportrendezvények megtartását keretorvosunk nem tudja 	
támogatni, de ökölvívóink nemzetközi versenyeken való indulását elenged-
hetetlennek tartja. A nemzetközi megmérettetések mellett minden egy-	
napos hazai rendezvény és valamennyi edzőtábor megtartását engedélyezi 	
Dr. Somogyi Péter.

Sajnos más sportágakban folyamatosan robbantak ki a nemzetközi bot-
rányok, mindennaposak voltak a Covid-megbetegedések. Ugyanakkor a 
MÖSZ a nemzetközi Bocskai István Emlékversenyt is sikeresen meg tudta 
rendezni úgy, hogy nem volt Covid-fertőzéssel érintett versenyző.

Dr. Somogyi Péter köszönetét fejezte ki a Magyar Ökölvívó Szakszövetség 	
elnökségének, munkatársainak és az egyesületeknek is, hogy segítik az 
egészségügyi intézkedések betartását, ezzel is hozzájárulva sportolóink 
védelméhez.
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10 I Régiós hírek

Dél-Alföldi Régió.
Gál László régióvezető kiemelte, hogy a Dél-Alföldi Régió alá tartozó egye-
sületeknél folyamatosan zajlik a munka, természetesen a szakszövetség 
keretorvosa által meghatározott szabályok betartása mellett. A verseny-
zők folyamatosan készülnek a kialakult vírushelyzet miatt elhalasztott ver-
senyekre, így zajlik a felkészülés az Utánpótláskupára és a Vitányi-emlék-
versenyre is. Sok egyesület edzőterme található általános iskolákban, így a 
bevezetett korlátozások miatt azokat a sportolók nem tudják használni, de 
a felkészülés így sem szakadt félbe, mert az edzéseket mindenhol meg-
tartják a szabadtéren. Gál László elmondta, hogy Gálos Rolandnak, a régió 
olimpikonjának felkészülése is zavartalanul folyik Gálos Tamás irányítása 
mellett – Bertók Róbert szövetségi kapitány is látogatását tette a bajai 
Mogyi Felsővárosi SE-nél.

Északi Régió.
Sajnos lezárásokkal, korlátozásokkal teli világunkban a sport is korlátok 
közé van szorítva. A klubok többsége képes a versenyzőinek edzést tarta-
ni, de sajnos egy-két helyen a foglalkozások szünetelnek. Pár klub közös 
kesztyűzésekkel tartja fent a harckészültséget, készülve a remélhetőleg 
mihamarabbi versenyszezonra.

Pozitív dolgok is történnek a régióban, amiről Dorkó Péter régióvezető öröm-
mel adott hírt: a kielcei ifjúsági vb-n a Hell FC versenyzője, Varga Beáta is 
kötelek közé lép! Innen is sok sikert, győztes mérkőzéseket kívánunk neki!
Örömteli hír még, hogy a 70. Bornemissza Gergely Emlékverseny (2021. 
május 18–21.) versenykiírása elkészült, és húsvét előtt elküldték a nem-
zetközi szövetségnek.



MAGYAR 
ÖKÖLVÍVÓ
SZAKSZÖVETSÉG Hírlevél

2021. április 12. 1. szám

16

Észak-Dunántúli Régió.
A legfontosabb esemény, hogy a régió képviseletében Varga Boglárka, a 
Győri Gladiátor Sportegyesület ökölvívója részt vesz az ifjúsági világbajnok-
ságon – tájékoztatott Nagy Zoltán régióvezető. Az Észak-Dunántúli Régió-
ban továbbra is a nyílt edzésekkel várják a pandémiás szabályok enyhítését.

Dél-Dunántúli Régió.
Draskovics Szilárd régióvezető arról számolt be, hogy tervben van Bertók 
Róbert szövetségi kapitány meghívása, hiszen a régió edzői szeretnék meg-
ismerni a kapitány elvárásait és kiválasztási kritériumait. 

A klubok Dél-Dunántúlon is megérezték a Covid–19 hatását, ami főleg az 
utánpótláskorúak létszámának csökkenésében jelentkezik. Nehéz ugyanis 
a motivációt versenyek nélkül fenntartani. Az edzőkön is érezhető a türel-
metlenség, és ez kihat a gyerekekre is. Megértik a vírus okozta helyzetet, az 
elmaradt versenyek miatt mégis a gyerekek motivációjának elvesztéséről 
beszélnek. Az edzők javaslatai alapján el is készült egy összefoglaló, amely 
a klubok marketingmunkájához nyújthat segítséget.

Kelet-Magyarországi Régió.
Új helyen folytatja a munkát a DVSC Ökölvívó Klub, így a régióközpont is – 
adott tájékoztatást Szabó Ildikó régióvezető. A régió csapataival már közös 
edzéseket is tartottak, amelyekre még nem tudott mindenki elmenni, de 
remélik, hogy ugyanúgy sikerül ezeket bepótolni, mint a Covid–19 miatt 
elmaradó pofonpartikat is.

A régióból három ökölvívó vesz részt az ifjúsági világbajnokságon: Bernáth 
László (DVSC), Petrimán Patrik és Béres Levente (Nyíregyháza). A hajdúszo-
boszlói Balogh Zsanett családi okok miatt kénytelen kihagyni a kielcei vb-n.
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Erdélyi régió.
Az Erdélyi Godako Ökölvívó Sportklub három éremmel térhetett haza a női 
ökölvívók nagyszebeni Románia-kupájáról. Első éves ifiként Ferencz Beáta és 
Zaiti Timea második, Fazakas Katalin pedig a serdülők között harmadik lett. 

Fazakas Katalin az elődöntőben nem léphetett kötelek közé, mert a ver-
senyprogram megváltozott anélkül, hogy erről értesítést kaptunk volna. 
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Ezt követően Zaiti Tímea és Ferencz Beáta óriási fölényben bokszolva 
jutott döntőbe. Két arany reményében várhattuk a finálékat, ott azon-
ban nem bokszoltunk. Alig kezdődött el a döntője, Ferencz Beátát a bíró 
minden ok nélkül megintette. Beáta folytatta volna a bokszolást, de nem 
tehette, mert a bíró azonnal leléptette. Ismételjük: minden ok nélkül. Hi-
ába tiltakoztunk.

Ezt tapasztalva Zaiti Tímea meccsén a kezdő gong megszólalásakor Hu-
szár Árpád edző bedobta a törülközőt. Úgy gondoltuk, nekünk nem szabad 
olyan versenyhez asszisztálnunk, ahol eleve nem is engedik a láthatóan 
esélyesebb, jobb sportolót bokszolni.

Kézdivásárhelyi alegységünkhöz tartozó falusi csoportjainkat látogattuk 
meg március 12-én. Közösen edzettünk, és kesztyűket, fejvédőket ad-
tunk át számukra. Örömmel tapasztaltuk, hogy Lemhényben és Esztel-
neken is sikerült felkelteni az érdeklődést a gyerekek között a boksz iránt, 
és többen ki is emelkedtek a tehetségükkel, ügyességükkel. Elismerés jár 
munkájáért az alegységet vezető edzőnek, Hadnagy Lászlónak. 

Máris kézzelfogható az eredmény: Lemhényből és Esztelnekről is két-két 
gyereket tudtunk kiválasztani, akiket már most leigazolunk, versenyzőink-
nek tekintjük őket, és ehhez megfelelő képzésben részesülnek. 
 
Az Erdélyi Godako Ökölvívó Sportklub tíz sportolóval vett részt Marosvá-
sárhelyen, a Márciuska-kupán – közülük nyolcan győztek, ketten pedig na-
gyon tisztességes helytállással lettek ezüstérmesek. 
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Érdemes kiemelni Csiki Róbert teljesítményét, aki már a második menet-
ben arra késztette ellenfele edzőjét, hogy bedobja a törülközőt. Ugyancsak 
kiemelkedőt nyújtott Majláth András, valamint Daróti Vanessza, de minden 
elismerést megérdemel Szilágyi Arnold is, aki élete első mérkőzésén a baj-
noki címvédővel szemben találkozott, és ugyan alulmaradt, alaposan kitett 
magáért, nehézzé tette az ellenfél életét. 

Taps jár a többi győztesünknek is: arannyal a nyakában zárta a mérkőzését 
Milotai Dávid, Sinka Botond, Búzás Róbert, Vajda István és Benedek Péter 
Pál is. Páll Szilveszter pedig megosztott pontozással alulmaradt. Legna-
gyobb szurkolónk is büszke lehetett a látottakra: Böjte Csaba testvér is 
végigszurkolta a mérkőzéseinket.  

Március utolsó hetében Gyergyószentmiklóson szerveztünk közös edző-
tábort ahol a helyiekkel együtt dolgoztak öt alegységünk, azaz Kézdivá-
sárhely, Petrozsény, Nagyszalonta, Székelyudvarhely és Déva edzői és 4-4 
kiemelkedő sportoló. Itt egyszerre fejlesztettük a sportolók képességeit és 
tartottunk képzést edzőink számára. 

Az edzések egyben gyakorlati vizsgát is jelentettek az alegységek edzői 
számára, akik írásban is vizsgát tettek elméleti ismereteikből – mindany-
nyian sikeresen!

támogatók


