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Magyarországi támogatással terveznek székelyföldi ökölvívó-akadémiát

Vérfrissítés a szorítóban

Erdei Zsolt tartott a napok-
ban nyilvános bokszedzé-
seket, bemutatókat Szé-

kelyföldön, de ez csak egy el-
ső lépés az erdélyi, székelyföl-
di ökölvívók utánpótlás-neve-
lő akadémiájának létrehozásá-
hoz. A korábbi profi világbaj-
nok bunyós mellett Kovács Lász-
ló, a Magyar Ökölvívó-szövet-
ség szakmai igazgatója és Wida 
József, a Madárfészek akadé-
mia vezetője is ezen dolgozik. 
A Gyergyószentmiklóson tar-
tott sajtótájékoztatójukon hang-
súlyozták, hogy Magyarorszá-
gon nagyon sikeres az akadémi-
ai rendszer: hároméves fennállá-
sa alatt eljutottak odáig, hogy 23 
magyar bajnoki címet szereztek 
már az általuk nevelt sportolók, 
és a felnőtt válogatott nagy része 
is onnan kerül ki. A 2020-as olim-
piára előreláthatóan ebből áll fel 
majd egy teljesen új, fiatal csapat 
– most jött el a pillanat, hogy ebbe 
bekapcsolódjanak az erdélyi ma-
gyar fiatalok is.

Jelezték, szükség van a vér-
frissítésre a magyar ökölvívás-
ban. Arra számítanak, hogy eh-
hez itt tudják megtalálni a meg-
felelő képességekkel, virtussal 
rendelkező fiatalokat, olyanokat, 
akik a szakmai támogatásukkal 
eljuthatnak arra a szintre, hogy 
világversenyeken magyar szí-
nekben sikereket érjenek el.

Életpályát adnak

Ez az alapgondolat, de ennél töb-
bet nyújt az akadémiai rendszer. 
Ahogy Erdei Zsolt mondja: élet-
pályát biztosítanak a fiatalok-
nak. Magyarországon számos 
olyan gyerek lett sikeres, akik a 
családi hátterük, körülménye-
ik miatt nemcsak a sport, hanem 
a társadalom számára is elvesz-
tek volna. A világbajnok szerint 

az ökölvívásnak, az akadémiá-
nak köszönhetően céllal, motivá-
cióval rendelkező fiatalok lettek, 
akik haladnak az életben. „Em-
bert faragunk belőlük, ha átve-
szik a mentalitásunkat, a tiszte-
letet, alázatot, sikerre való éhsé-
get. Sikeres sportolókat, de leg-
alábbis egészséges, tökös gye-
rekeket fogunk az életbe indíta-
ni” – fogalmazott Erdei. Hozzá-
tette: „itt, Erdélyben még vannak 
gyermekek, akiknek óriási szí-
vük, lendületük van, él bennük a 
virtus, az ösztön, ami a sikerhez 
kell, és amit máshol egyre nehe-
zebben lehet megtalálni”.

Központot építenek

Az akadémiához azonban nem-
csak gyermekek és nemcsak 
edzői, szakmai háttér kell, ha-
nem komoly anyagi befektetés, 

infrastruktúra is. Erdei egyesü-
lete, a Madárfészek a magyar ál-
lamtól kapott támogatásokkal já-
rul hozzá a szükséges erdélyi fej-
lesztésekhez, de a Magyar Ököl-
vívó-szövetség is partner ebben. 
Az együttműködés közös pályá-
zatokban is megvalósul, ahogyan 
az megtörtént már a Székely-
földi Labdarúgó-akadémia és a 
Székelyföldi Jégkorong-akadé-
mia kapcsán is.  Huszár Árpád, 
a gyergyó szentmiklósi GODAKO 
klub vezetője elmondta: első lé-
pésként egy olyan terem kiala-
kítására van szükség, ahol 30 
gyermek egyszerre tud részt 

venni edzéseken. Ennek meg-
valósítása 2-3 hónapon belül el 
kell hogy induljon. Ezt azonban 
egy nagy beruházás fogja követ-
ni: az akadémiai központ felépí-
tése Gyergyószentmiklóson. Ezt 

elsősorban az ökölvívósport cél-
jainak megfelelően alakítják ki, 
de egy több sportágat összefogó 
küzdősportközpont lesz.

Egész Erdélyt bevonnák

Az akadémiának alegységei lesz-
nek Székelyudvarhelyen és Csík-
szeredában, de Székelyföldön kí-
vül is. Nagyszalonta már jelezte 
csatlakozási szándékát, de más 
városok jelentkezését is vár-
ják. A Madárfészek vállalja a he-
lyi edzők képzését, illetve saját 
edzői delegálását, valamint biz-
tosítja a teljes szakmai háttér és 
edzésprogramok összeállítását. 
A bentlakásos akadémiai kép-
zésben résztvevők egész napos 
odafigyelést kapnak az edzések 
mellett is. Szakmai cél, hogy az 
olimpiákon bizonyítsanak majd a 
fiatalok, ezért az amatőr boksz-
képzést tartják szem előtt. Ké-

sőbb, aki úgy dönt, az kipróbál-
hatja magát a profi ökölvívásban 
is, de az már nem az akadémia 
hatásköre.

GERGELY IMRE

Kézi-vb: negyeddöntőbe jutott a házigazda
A címvédő és egyben házigaz-
da Franciaország, valamint Nor-
végia, Spanyolország és Orosz-
ország már a negyeddöntőre ké-
szül a férfi kézilabda-világbaj-
nokságon, miután szombat este 
megnyerte meccsét a legjobb ti-
zenhat között. A gallok vb-csúcs-
nak számító több mint 28 ezer 
néző előtt 31-25-re legyőzték Iz-
landot, miközben Norvégia Ma-
cedóniát (34-24-re verte), Spa-
nyolország–Brazíliát (28-27-re), 
Oroszország pedig Szlovéniát 

(26-32-re) ejtette ki az egyenes 
kieséses szakaszban. A viadal 
csoportküzdelme ugyanis má-
ra már „történelemnek” számít, 
így az is, hogy Magyarország 
a fehéroroszoktól elszenvedett 
27-25-ös pénteki veresége mi-
att csak a negyedik helyről lé-
pett tovább a C előjelű hatosból, 
és ezért lapzártánk után az olim-
piai bajnok Dánia ellen lépett pá-
lyára a nyolcaddöntőben. A skan-
dináv válogatott a franciákhoz, 
a spanyolokhoz és a németek-

hez hasonlóan százszázalékos 
mérleggel nyerte meg csoportját, 
miközben a legutóbbi vb-n – ho-
nosított játékosokkal – ezüstér-
mes Katar mindössze negyedik-
ként lépett tovább. A legnagyobb 
kiesőnek Lengyelország számít, 
amelyik a korábbi magyar kapi-
tány, Talant Dujsheba jev irányí-
tása alatt szombaton már csak a 
17–20. helyért harcolva győzte le 
28-26-ra Tunéziát. A 21–24. he-
lyért: Japán–Angola 37-26.

A keddi negyeddöntőben Spa-
nyolország a vasárnapi lapzár-
tánk után rendezett Horvátor-
szág–Egyiptom-nyolcaddöntő 
győztesével, Norvégia a ma-
gyar–dán meccs továbbjutójával, 
Szlovénia a Németország–Katar 
továbbjutójával, míg Franciaor-
szág a Fehéroroszország–Svéd-
ország találkozó nyertesével 
mérkőzik meg. 

KRÓNIKA

Börtönben marad 
Victor Becali
Börtönben marad a játékos-
átigazolási botrányban 2014-
ben elítélt Victor Becali, miután 
a konstancai törvényszék jó-
váhagyta az Országos Korrup-
cióellenes Ügyészség (DNA) 
fellebbezését a feltételes sza-
badlábra helyezését alapfo-
kon lehetővé tévő medgidiai bí-
róság határozata ellen. A 4 év 
és 8 hónapra ítélet korábbi 
játékosügynök legközelebb jú-
nius 20-án kérvényezheti is-
mét a feltételes szabadlábra 
helyezését.

Hosszabbításos 
VSK-siker Craiován
Drámai hajrában nyerte meg 
bajnoki mérkőzését a címvé-
dő Nagyváradi VSK felnőtt fér-
fi kosárlabdacsapata Craiován: 
a döntetlennel zárult rendes 
játékidő után hosszabbítás-
ban 87:82-re felülmúlta házi-
gazdáját az alapszakasz hét-
végi 17. fordulójában. A lapzár-
tánkig jegyzett többi ered-
mény: Szeben–Dinamo 87:61, 
Nagybánya–Kolozsvár 62:91, 
Steaua–Galac 94:81.

Kleinheisler László
a Fradiban folytatja
A Ferencváros labdarúgócsa-
patát erősíti Kleinheisler Lász-
ló a tavaszi idényben – számolt 
be az MTI. A válogatott közép-
pályás ősszel a Bundesligában 
újonc Darmstadtnál szere-
pelt kölcsönben a Werder 
Brementől, de előbbi klub hon-
lapjának pénteki híre szerint 
ezt a megállapodást felbont-
ják, és a 22 éves játékos csatla-
kozik a magyar élvonalbeli baj-
nokság összetettjének negye-
dik helyezettjéhez. A futballista 
amiatt tér haza Németország-
ból, mert ott ősszel kevés já-
téklehetőséget kapott.

Ogier nyerte
a Monte Carlo Ralit
A címvédő, ám a Volkswa-
gen visszalépése óta idén már 
Forddal versenyző francia Se-
bastian Ogier nyerte meg teg-
nap a rali-világbajnokság sze-
zonnyitó futamát, a Monte 
Carlo Ralit. A francia klasz-
szis mögött a finn Jari-Matti 
Latvala (Toyota) lett a má-
sodik, míg az észt Ott Tanak 
(Ford) a harmadik helyen 
zárt. A román bajnok Simone 
Tempestini (Citroen DS3) a 
pénteki szakaszok után az 56. 
helyen állt, de másnap már 
műszaki gondok miatt nem 
tudta folytatni a viadalt. A teg-
napi utolsó mért szakaszt biz-
tonsági okok miatt törölték, 
miután néhány néző bejutott 
a pálya számukra tiltott terü-
leteire. Egy ugyanilyen szaka-
szon veszítette életét az az öt-
venéves spanyol szurkoló is, 
aki csütörtök éjjel a Hyundaijal 
versenyző új-zélandi Hayden 
Paddon balesete során sérült 
meg. A pilóta egy éles bal ka-
nyarnál elveszítette uralmát 
autója felett, és lesodródva az 
útról a sziklafalnak ütközött. 
Ő és navigátora nem sérültek 
meg, de a néző igen, és hiába 
szállították azonnal kórházba, 
mert az életét már nem tud-
ták megmenteni. A vb követ-
kező futama február 10-12-én, 
Svédországban lesz.

Gyergyószentmiklós lesz a központja annak az ökölvívó-akadémiának, 

amelynek megalapítása folyamatban van, és amelyhez a Magyar Ökölví-

vó-szövetség, illetve Erdei Zsolt, azaz Madár profi világbajnok egyesülete, 

a Madárfészek adja a szakmai hátteret és a támogatást.

Sepsi-SIC-siker 
Brassóban
Szoros meccset nyert meg 
Brassóban a bajnoki címvédő 
és az alapszakaszban listaveze-
tő Sepsiszentgyörgyi Sepsi-SIC 
női kosárlabdacsapata az élvo-
nalbeli pontvadászat hétvégi 
16. fordulójában: 74:71-re felül-
múlta az összetett második he-
lyén álló Olimpiát. A meglepe-
tést az Aradi ICIM szolgáltat-
ta, amelyik 72:69-re legyőzte a 
vendég Târgoviștét. A Maros-
parti gárda ezzel együtt csak 
a hetedik helyen áll a tabellán, 
mert az egy ponttal előtte álló 
Szatmárnémeti VSK a Maros-
vásárhelyi Sirius otthonában 
aratott 91:81-es sikerével meg-
őrizte felsőházi rájátszást érő 
pozícióját a pénteki, egymás el-
leni összecsapás előtt. A töb-
bi eredmény: Galac–Iași 83:55, 
Alexandria–Kolozsvár 92:98.  

V. NY. R.

A BL-re melegített a Bukaresti CSM

A női kézilabda-Bajnokok Ligája pénteken kezdődő középdöntős cso-
portmeccseire melegített hétvégén a Bukaresti CSM, amely a hazai 
élvonalbeli bajnokság 15. fordulójában 30-18-ra legyőzte hazai pályán 
a Zilahot. Az etap többi találkozóját csütörtökön délután rendezik, a 
többi csapat ugyanis még csak múlt csütörtök este játszotta le a ko-
rábbi etapban jegyzett meccseit. Az eredmények: Craiova–Disznód 
28-21, Brăila–Beszterce 32-25, Roman–Slobozia 24-18.

Bajnokokat nevelnélnek. Huszár Árpád és Erdei Zsolt virágzó együttműködésben bízik




