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ILLUSZTRÁCIÓ

A g yerg yószentm i k lósi 
GODAKO klub és az Er-
dei Zsolt által vezetett 

Madárfészek Ökölvívó Akadé-
mia között már létezik kap-
csolat, ennek köszönhetően 
neves magyarországi szakem-
berek tartottak edzéseket itt. 
Hamarosan azonban intézmé-
nyesül a kapcsolat a GODAKO 
és a Madárfészek között. En-
nek köszönhetően lényege-
sen jobb lehetőségek nyílnak 
meg a székely ökölvívók előtt, 
mint amilyenek jelenleg van-
nak. Cél a Székelyföldi Ököl-
v ívó Akadémia létrehozása 
– mondja el Huszár Árpád, a 
GODAKO vezetője, és az aka-
démia megálmodója.

A z  e l k é p z e l é s  s z e r i n t 
Gyergyószentmiklós lesz en-
nek a központja, de Csíkszere-
da és Székelyudvarhely is része 
lesz az együttműködésnek.

Vendégeink 
a magyar ökölvívás vezetői

Erdei Zsolttal személyesen is 
találkozhatnak a sportkedve-
lők ezen a héten, hiszen három 
helyszínen is nyilvános edzé-
sekre kerül sor. Madár mellett 
itt lesz még dr. Kovács László, 
a Magyar Ökölvívó Szövetség 
szakmai igazgatója és Wida Jó-
zsef, a Madárfészek akadémia 
igazgatója is. 

A nyilvános edzéseken nem 
csak a házigazda székely bok-
szolókat dolgoztatják meg a 
szakemberek, hanem itt lesz a 
magyar serdülő és junior válo-
gatott hat tagja is, a válogatott 
edző Dorkó Péter és Turós Ar-
nold irányítása mellett.

A nyi lvános edzések so-
ra 19-én, csütörtökön Szé-
kely udvarhelyen kezdődik a 
Septimiában található boksz-
terembe, 18 órára várják az 
érdeklődőket. 20-án Csíkszere-
dában a Székely Károly Iskola 
tornatermében lesz az esemény 
17 órától. Szombaton, 21-én 
délelőtt 10.30-tól a sportisko-
la tornatermében zajlik majd 
az edzés.

Életpályát ad az akadémia

Nem csak erő, hanem ko-
moly intelligencia is kell ahhoz, 
hogy az ökölvívásban messzire 
juthasson valaki. A székely fi-
atalokban megvan ez az adott-
ság, ehhez teszi majd hozzá az 
akadémia azokat a feltételeket, 
amelyeknek segítségével magas 
szintre juthatnak a sportolók. 
Az akadémia-rendszer sajátos-
sága, hogy az ebben részt ve-
vő gyermekek, fiatalok számára 
teljes ellátást, minden szüksé-
ges felszerelést, megfelelő ver-
senyeztetést biztosítanak, és 
természetesen magas szakmai 

színvonalú edzésmunkát. Ma-
gyarországon a kiemelt sport-
ágak közé tartozik a boksz, és 
ennek köszönhetően tud részt 
vállalni a székelyföldi sportban 
is a Madárfészek – vázolja Hu-
szár Árpád. 10-14 éves gyerme-
kekkel kezdenék el a munkát, és 
hosszú távra terveznek, a sport 
által életpályát adva a tehetsé-
ges és kitartó fiatalok számára.

Nem nulláról indulnak

Az akadémia megszületése 
azt jelenti, hogy a székelyföl-
di ökölvívás egyből több eme-
letet ugorhat- mondja Huszár. 
Gyer gyószentmiklóson nem is-
meretlen ez a sport, de nem 
volt olyan színvonalú, hogy a 

hobbisporton túlmutasson. Er-
re most lehetőség lesz. Huszár 
Árpád már több éve vágott be-
le abba, hogy fiatalkori sportolói 
tapasztalatait edzőként kama-
toztassa, az önerőből létrehozott 
edzőteremben számos gyerek 
kezdett ismerkedni a sportág-
gal, sőt felnőttek is. Rendszere-
sen irányították az edzéseket 
neves magyarországi és erdé-
lyi szakemberek. Több bemuta-
tó jellegű edzést is szerveztek, 
tavaly a Vaskertes iskolában 
egy tornaórán is ízelítőt adtak a 
gyermekeknek a sportágból, ezt 
követően 33-an jelezték, szeret-
nének boksz edzésekre járni. 
Ez volt az egyik ok, amiért úgy 
döntöttek, hogy komolyabb for-
mában kellene folytatni a tevé-

kenységet. Ezért alakult meg a 
GODAKO klub. A másik ok, hogy 
megtapasztalhatták: az eddig el-
végzett munka nem hiábavaló. 
Az egyik ökölvívó, Huszár Dávid 
tavaly bemutatkozott a magyar 
országos bajnokságban a juni-
or korosztály 63 kilogrammos 
mezőnyében. Az első meccsen 
ugyan nem született győzelem, 
de a megosztott pontozás után 
elismerések igen, és ennek lett 
a következménye az a kapcso-
lat is, ami a Madárfészekkel való 
együttműködéshez és az akadé-
mia gondolatának megszületésé-
hez vezetett. Ez már nem hobbi 
sport, megnyílt egy messzire ve-
zető út a székely ökölvívás előtt.

GERGELY IMRE

Ökölvívó Akadémia létesül Székelyföldön

Nagy jövő előtt a székely ökölvívás
Madár, azaz Erdei Zsolt profi világbajnok nevét 

mindenki ismeri, akit kicsit is érdekel a magyar 

sport és ezen belül az ökölvívás. Ma az utánpót-

lás-nevelésben dolgozik. Vele együttműködés-

ben bokszakadémia létesül Székelyföldön.

A Vaskertes iskolában tartott bemutató után 33 gyermek kapott kedvet az ökölvíváshoz

FOTÓ: GODAKO KLUB

FOTÓ: KRÓNIKA
A férfiaknál Szilágyi Áront, a 

nőknél Hosszú Katinkát válasz-
tották a 2016-os év sportolójá-
nak a Magyar Sportújságírók 
Szövetsége (MSÚSZ) által kiírt 
szavazáson.

Szilágyi a riói olimpián cí-
mét megvédve győzött a kar-
dozók egyéni versenyében, 
míg Hosszú az augusztusi öt-
karikás játékok negyedik leg-
eredményesebb sportolója lett: 
aranyérmet nyert 200 és 400 
méteres vegyesúszásban, va-
lamint 100 méter háton, és má-
sodikként csapott célba a 200 
méteres hátúszás fináléjában. 
Hosszú mellett a riói olimpi-
án szintén három aranyérmet 
szerzett Kozák Danuta, va-
lamint a párbajtőr ötkarikás 
bajnoka, Szász Emese, a férfi-
aknál pedig az olimpiai ezüst-
érmes úszó, Cseh László és 
a Rióban egyéniben második, 
csapatban harmadik párbajtő-
röző Imre Géza került még a 
legjobb három közé.

Az edzők és a szövetségi ka-
pitányok összevont kategóriá-
jában Hosszú edzője és férje, 
Shane Tusup győzött. Itt Dárdai 
Pál és Kulcsár Győző volt még 
jelölt. A csapatok versenyében a 

férfi labdarúgó-válogatott nyert, 
amely 44 év után szerepelt Eu-
rópa-bajnokságon, s Franciaor-
szágban csoportját veretlenül 
megnyerve a nyolcaddöntőig ju-
tott. A legjobb háromba a női 
kajakkettes és kajaknégyes 
került. Az év férfi futballistá-
jának a nemzeti csapattól a 
kontinenstorna után elbúcsú-
zott Király Gábort választották 
a sportújságírók.

Az ünnepségen a korábbi 
62-szeres válogatott labda-
rúgó, Göröcs János az MLSZ 
életműdíját, míg a négyszeres 
olimpiai bajnok párbajtőröző 
Kulcsár Győző – akinek tanít-
ványa, Szász Emese megnyer-
te a női párbajtőrözők egyéni 
viadalát a riói olimpián – az 
MSÚSZ és a Magyar Olimpi-
ai Bizottság közös életműdí-
ját vehette át.

Szilágyi és Hosszú 2016 legjobbja
A magyar férfi kézilabda-válo-

gatott az első mérkőzésen pénte-
ken az Európa-bajnok és olimpiai 
bronzérmes német együttestől, a 
második találkozón szombaton 
pedig az Eb-bronzérmes Horvát-
országtól szenvedett vereséget 
a franciaországi világbajnokság 
C csoportjában. Két vesztes ösz-
szecsapás után a magyar válo-
gatott ma 18.45 órától Chilével 
játszik, és esetleges győzelmével 
elhagyhatja a csoport utolsó he-
lyét, ezt követően szerdán Sza-
úd-Arábia, majd pénteken utolsó 
csoportmeccsén Fehér orosz-
ország lesz az ellenfele.

A magyar csoport eredményei: 

Németország–Magyarország 
27–23 (16–11), Horvátország–
Magyarország 31–28 (11–11), 
Fehéroroszország–Chile 28–
32, Horvátország–Szaúd-Ará-
bia 28–23, Chile–Németország, 
Szaúd-Arábia–Fehéroroszország 
– vasárnap lapzártánk után. 
Az állás: 1. Horvátország 4 
pont /2 mérkőzés,  2 .  Ch i-
le 2/1, 3. Németország 2/1, 4. 
Fehéroroszország 0/1, 5. Sza-
úd-Arábia 0/1, 6. Magyaror-
szág 0/2.

Chile ellen javíthatnak

Az év sportolója gála díjazottjai

Az első két mérkőzés nem volt sikeres a magyarok számára


