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„A legfontosabb, hogy 

a gyermekek meg-

találják a sportban a 

szeretetet, hogy az 

edzők, a pedagógu-

sok, akik velük foglal-

koznak, megerősítsék 

őket hitben, testben 

és lélekben. Ez az 

útravaló, amit adunk 

nekik az életre. De 

persze bízunk ben-

ne, hogy az általunk 

nevelt bokszolókból 

kiemelkedik néhány, 

aki világszínvonalon 

képviselheti a nemze-

tet” – fogalmaz Erdei 

Zsolt, a Madárfészek 

Akadémia vezetője.

Erdei Zsolt (becenevén Ma-
dár), korábbi profi világbaj-
nok, olimpiai bronzérmes 

ökölvívó ezekben a napokban is-
mét Gyergyószentmiklóson dol-
gozik azon, hogy legyenek majd 
olyan székely bokszolók, akik a 
nyomába léphetnek, a világ leg-
jobbjai közé emelkedhetnek. 
Hétfőn délután igencsak zsúfolt 
volt a sportiskola tornaterme, 
a gyergyószentmiklósi sporto-
lók mellett a budapesti Madár-
fészek Akadémia bokszolói is 
itt tartottak edzést, de rajtuk kí-
vül mintegy harminc olyan fiú 
és lány is bokszkesztyűt húzott, 
akik most találkoztak először a 
sportággal. Ők Böjte Csaba test-
vér gyermekei, akik mostan-

tól szintén elindulnak a sportág 
útján. 

Letették az alapköveket

Szinte napra pontosan egy 
éve, 2017 januárjában jelentették 
be, hogy Gyergyószentmiklós 
központtal székelyföldi ökölvívó 
akadémiát alapítanak, amihez 
a Magyar Ökölvívó Szövetség és 
az Erdei Zsolt egyesülete, a Ma-
dárfészek adja a szakmai hátte-
ret és támogatást. 

„Most már komolyan előreha-
ladott állapotban vagyunk, és 
reményeink szerint hamarosan 
elindul az Erdélyi Madárfészek 
Godako Ökölvívó Akadémia mű-
ködése Magyarország kormá-
nyának támogatásával. Ehhez 
raktuk le az alapokat az el-
múlt egy évben. Barátság, ösz-
szeforrt egység alakult ki a 
budapesti Madárfészek és a 
gyergyószentmiklósi ökölvívók 
között. A szakmai munka is si-
keres, Gyergyónak már magyar 
bajnoka van Ferencz Eszter 
személyében. Várjuk, hogy el-
induljon az akadémiai központ 
építése, hogy fogadhassuk a 

bokszolni akaró gyermekeket” 
– összegezte az eddigi tevé-
kenységet Erdei Zsolt. 

Kiugrási lehetőség 
a gyermekeknek

Erdei megjegyezte: a gyergyói 
ökölvívó mozgalom agya, szí-
ve, Huszár Árpád álma, hogy 
tíz éven belül Székelyföldön vi-
lágbajnokokat neveljenek. Neki 
pedig az, hogy minél több gyer-
meket bevonzzanak e sportág-
ba, minél többen bokszoljanak. 
Remélik, a két elképzelés együtt 
lesz érvényes. 

Mostantól egy újabb együtt-
működés is elindul, Böjte Csa-
ba atya gyermekei számára is 
lehetőséget adnak az ökölví-
vó sporthoz. „Lélekben, test-
ben megerősítve, tisztességben 
akarjuk nevelni a gyermekeket. 
Számukra ez egy olyan foglala-
tosság, ami javukra válik, és ki-
ugrási lehetőség is. Ugyanakkor 
természetesen abban is bízunk, 
hogy ezekből a srácokból többen 
világhírű versenyzővé válnak a 
későbbiekben” –  fogalmazott az 
egykori világbajnok. 

Böjte atya: „csak biztatom őket”

Böjte Csaba is megtekintet-
te az Erdei Zsolt és más ma-
gyarországi  szakemberek 
által vezényelt hétfői ökölvívó 
edzést. Elmondta, azt tapasz-
talják, hogy a Dévai Szent Fe-
renc Alapítvány által felkarolt 
és nevelt több ezer gyermek 
közül az iskolában és más té-
ren is sokkal jobban teljesíte-
nek azok, akik akár sportolnak, 
akár színjátszás, néptánc, vagy 
más hasonló aktív tevékenysé-
get folytatnak. 

„Tanuljatok! Jézusnak ez a 
biztatása olvasható a Szent-
írásban. Annyit ér az ember, 
amennyit megtanul. A sport 
a testet, tudatot, személyisé-
get, az egyéniséget formálja. 
Én csak biztatom a gyermeke-
ket, hogy válasszák ki a szá-
mukra megfelelő sportot, akár 
az ölölvívást vagy mást, és csi-
nálják jól, mert az javukra vá-
lik, jobb eredményeket fognak 
elérni az élet minden területén” 
–  mondta Csaba testvér.

GERGELY IMRE

Nem csak a remélt sportsikerek fontosak az ökölvívó akadémiának

Tisztességes életre nevelnek

Nagy lelkesedéssel, csillogó szemmel próbálgatták a bokszkesztyűket a gyermekek 

A SZERZŐ FELVÉTELEI

Csomafalviak asztalitenisz-versenye
Január első hétvégéjén újra 

az asztaliteniszé volt a fősze-
rep Csomafalván. Harmadik 
alkalommal került megszer-
vezésre a csomafalvi amatőr 
asztalitenisz-bajnokság, csak 
csomafalviaknak. A rendez-
vény nem titkolt célja volt a he-
lyi tehetségek felkutatása, és 
nem utolsó sorban a találkozás, 
valamint a nosztalgiázás az el-
múlt versenyekről. A bajnok-
ságra 31 játékos nevezett be, 
végül 27-en vettek részt. Két nap 
alatt közel kétszáz mérkőzés-
re került sor. Az előző évekhez 
képest változott a lebonyolítá-
si rendszer is, mivel részt vett 
a Délhegy Sportklub mindkét 
csapata. A csoportmérkőzések 
után az első, valamint a má-
sodik helyezettek jutottak az 
úgynevezett elitkörbe, a har-
madik és negyedik helyezettek 

a vigaszágon folytathatták. Így 
alakult a legjobb 12-12 mind-
két ágon. Másnap körmérkőzé-
sekkel folytatódott a verseny, 
tehát a kategórián belül min-
denki mindenkivel játszott, szo-
ros, olykor látványos meccseket 
játszottak egymással az ellen-
felek. A haladó kategóriában Pé-
ter László győzött, így egy évig ő 
őrizheti a vándorkupát.

A dobogósok:
Haladók: 1. Péter László, 2. 

Benedek Árpád, 3. Molnár Tibor. 
Részt vett még: Székely Zol-
tán, Ambrus Péter, Csata Jenő, 
Korpos Csongor, Molnár Tibor, 
Sövér Attila, Péter László, Be-
nedek Árpád, Cseh József, Jáno-
si Tibor, Széll Pál, Máthé Hunor.

Kezdők: 1. Madarász Ferenc, 
2. Csiki Csaba, 3. Simon Atti-
la. Részt vett: Székely István 
(Délő), Köllő Emil, Madarász Fe-

renc, Simon Attila, Szilágyi Fe-
renc, Csibi Flórián, Baróti Emil, 
Farkas Norbert, Csiki Csaba, 
Péter Sándor, Domokos László, 
Bartalis Csaba, valamint Szé-
kely Árpád, Benedek Zsolt, és 
Székely István (Dáviddomb).

Legtechnikásabb játékos: 
Sövér Attila. Legidősebb: Cseh 
József. Legfiatalabb: Ambrus 
Péter. Legidegesebb: Székely 
Zoltán. Legnyugodtabb: Csibi 
Flórián.

A rendezvény főtámogató-
ja a csomafalvi önkormány-
zat, valamint a Csomafalvi 
Közbirtokosság volt. Az ese-
ményt megtisztelte jelenlétével 
Márton László Szilárd polgár-
mester, valamint Jánosi Bor-
sos Attila leköszönő klubelnök, 
aki emlékérmet vehetett át a 
Délhegy Sportklub elnöki te-
vékenységéért. Szintén itt meg-

jegyeznénk, hogy az új elnök 
hivatalosan is Benedek Árpád, 
aki szintén emlékérmet kapott 
a csomafalvi sportélet támoga-
tásáét. Szeretnénk beszámolni, 
hogy a gyergyócsomafalvi Dél-
hegy Sportklub asztalitenisz 
csapata a község önkormányza-
tának támogatásával a verseny 
megszervezése mellett új ping-
pong asztalt, mérkőzéslabdá-
kat, ütőket is be tudott szerezni. 
Köszönetünket fejezzük ki min-
denkinek, aki támogatásával 
hozzájárult az esemény meg-
szervezéséhez. A következő 
asztalitenisszel kapcsolatos 
hír, hogy hamarosan újra meg-
szervezésre kerül a II. Délhegy 
Kupa B-kategóriás asztalite-
nisz-bajnokság. Az időpont a 
későbbiekben fog megjelenni a 
versenynaptárban. 

KEDVES BOTOND SZERVEZŐ

Néggyel kellene 
verni a cseheket
Nagy küzdelemben a magyar 
férfi kézilabda-válogatott két 
góllal, 27–25-re vesztett hétfőn  
a legutóbbi döntős Spanyolor-
szágtól a horvátországi Európa-
bajnokság D csoportjának má-
sodik fordulójában. A magyar 
együttes végig versenyben 
volt a kontinens egyik legjobb 
csapata ellen, és miután szü-
netben egy gólos (13–12) volt a 
hátránya, folyamatosan futott 
az eredmény után, de a végjá-
tékban már nem tudott egyen-
líteni. A másik mérkőzésen a 
csehek – akik az első meccsü-
kön még nagy különbséggel, 
32–15-re kaptak ki a spanyo-
loktól – nagy meglepetésre ez-
úttal 28–27-re nyertek a dánok 
ellen. Ezzel a magyarok nagyon 
nehéz helyzetbe kerültek az 
utolsó forduló előtt, mivel a 
szerdán 19.15-től kezdődő talál-
kozójukon legalább négy góllal 
kell legyőzniük Csehországot a 
biztos továbbjutáshoz. 

Fucsovics a 
második fordulóban
Fucsovics Márton megnyerte 
élete első főtáblás mérkőzé-
sét, ezzel bejutott a második 
fordulóba a melbourne-i auszt-
rál nyílt teniszbajnokságon. A 
25 éves magyar a 64 között 
a 13. helyen kiemelt amerikai 
Sam Querreyvel találkozik. A 
világelső Simona Halep az első 
szettet 2:5-ről hozta vissza a 
17 éves Destanee Aiava ellen. A 
magyar és a román sportolók 
eredményei, 1. forduló (a 64. 
közé jutásért).
Férfi egyes: Fucsovics Márton–
Radu Albot (moldovai) 6:2, 
6:3, 4:6, 7:5 és Gilles Simon 
(francia)–Marius Copil 7:5, 
6:4.Női egyes: Simona Halep–
Destanee Aiava (amerikai) 
(ausztrál) 7:6, 6:1; Sorana 
Cîrstea–Zarina Dias (kazah) 
5:7, 6:4, 6:3; Ana Bogdan–
Kristina Mladenovic (francia) 
6:3, 6:2; Babos Tímea–CoCo 
Vandeweghe (amerikai) 7:6, 
6:2; Irina Begu–Jekatyerina 
Makarova (orosz) 3:6, 6:4, 8:6; 
Mona Barthel (német)–Monica 
Niculescu 6:4, 7:5 és Caroline 
Wozniacki (dániai)–Mihaela 
Buzărnescu (román) 6:2, 6:3. 
A 2. forduló műsora: Babos 
Tímea–Carla Suarez Navarro 
(apanyol), Simona Halep–
Eugenie Bouchard (kanadai), 
Sorana Cîrstea–Lucie Safárová 
(cseh), Irina Begu–Petra Martic 
(horvát) és Ana Bogdan–Julia 
Putyinceva (kazah).

Gyenes Emánuel
a 27. a Dakaron
A motorosok mezőnyében 
versenyző szatmárnéme-
ti Gyenes Emánuel nyolc 
szakasz után a 27. helyen áll 
összetettben a dél-amerikai 
Dakar Ralin. A magyar színek-
ben versenyző Dési János a 
70. helyet foglalja el. Az élen 
továbbra is a francia Adrien 
Van Beveren tartózkodik. Az 
autósoknál  a spanyol Carlos 
Sainz átvette a vezetést a 
címvédő francia Stephane 
Peterhanseltől. A Dakar-ra-
li kilencedik, Tupiza és Salta 
közötti szakaszát a szervezők 
törölték az utóbbi napok rossz 
időjárása miatt.  A mezőny 
január 20-án az argentínai 
Córdobában ér célba.

Olvasóink írják




