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Nagyra törnek a székely ökölvívók
Interjú Huszár Árpáddal, a Madárfészek–Godako Ökölvívó Akadémia vezetőjével
• Nyolc sportoló kész arra,

szakszövetségnél olyan helyzet állt elő,
ami a gyergyói fejlesztést háttérbe szorította. Előbb az ifjúsági férfi és női ökölvívó-világbajnokság
megszervezése
emésztette fel az energiáikat, majd olyan
zavaros helyzet alakult ki a szövetség
vezetésében, hogy ismét nem volt, aki
kézben tartsa az ügyünket. Az év elején
megvásárolták ugyan az építkezéshez
szükséges területet, és a területrendezés,
bekötőút építése, közműcsatlakozások
előkészítése is megtörtént, de itt egyelőre elakadt a munka. A folyamat azonban
nem állt le véglegesen. Remélhetőleg mihamarabb rendeződik a helyzet és meg
fog épülni a központ. Hozzátenném még,
hogy ugyancsak a szakszövetségnél kialakult válságos helyzet miatt a működésünkre előirányzott költségvetésből
sem kaptunk egyetlen forintot sem, így
mindeddig csakis a gyergyószentmiklósi
egyesület saját támogatóinak köszönhetően tudjuk végezni a munkánkat.
Ugyancsak emiatt nem tud még működni
az akadémia alegységeinek finanszírozása sem. Szakmai kapcsolataink jók a sepsiszentgyörgyi, csíkszeredai, székelyudvarhelyi, marosvásárhelyi klubokkal,
közös edzéseket, edzőmérkőzéseket is
rendeztünk, de a tényleges összehangolt
szakmai munka majd a várt magyarországi támogatás megérkezése után valósulhat meg. Megjegyzem, a gyergyószentmiklósi egyesület több székelyföldi
egyesületet és emellett a nagyszalontait
is támogatja saját erejéből. Leszögezném
még, hogy a gyergyószentmiklósi ökölvívóképzést nem azért indítottuk, mert
pénzt vártunk Budapestről. A munkát
már azelőtt elkezdtük, hogy létrejött volna a kapcsolat a magyarországi ökölvívás
vezetőivel. Munkánkat most is folytatjuk,
saját lábakon állva, és akkor is folytatni
fogjuk, ha netán a későbbiekben sem érkezne külső támogatás.

hogy országos versenyeken
képviselje a Madárfészek–
Godako Ökölvívó Akadémiát.
A gyergyószentmiklósi székhelyű bokszklubnál tízéves
szisztematikus szakmai program elején tartanak, a 2028as olimpiát célozzák meg. A
2018-as év történéseiről, és
a 2019-re vonatkozó tervekről beszél Huszár Árpád, az
akadémia vezetője.
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– Kiválóan szerepeltek a gyergyói
ökölvívó gyermekek életük első versenyén – írtuk pár hete. Az év végi nagyszalontai viadalon elért eredmények
tükrözik a befektetett munkát? Hol
tartanak most?
– Igen, nagyon elégedettek vagyunk a
gyermekek teljesítményével. Hét sportolónk lépett életében először ringbe, közülük hárman győztek, ketten döntetlent
értek el és ketten úgy maradtak alul pontozással, hogy semleges szakértők szerint
fordított eredményt is hozhattak volna a
versenybírók. Azon a versenyen betegség
miatt nem lehetett jelen egy nyolcadik
kiemelkedő képességű tanítványunk,
aki biztosan szintén győztesként fejezte
volna be szereplését. Kihangsúlyoznám,
hogy újoncaink 15–20 meccses tapasztalattal rendelkező ellenfelekkel mérkőztek meg és mutatták meg, hogy mire is
képesek. A szalontai megmérettetés után
pedig Gyergyószentmiklóson rendeztünk
egy versenyt, amelyre vártuk a többi
székelyföldi központ, Sepsiszentgyörgy,
Székelyudvarhely, Marosvásárhely és
Csíkszereda ökölvívóit is, de sajnos csak
utóbbiak, a Spartan és a Markos Béla
Fight Academy növendékei tudtak jelen
lenni, a többieknél még nincsenek olyan
10–14 éves sportolók, akik készen állnának a versenyzésre. Nos, itt is kitett magáért mindegyik ökölvívó. Mivel ez volt az
első rendezvényünk és a gyermekeknek
is új volt a helyzet, nem hirdettünk győzteseket, hogy mindenki sikeresnek érezhesse magát, így szerezzen önbizalmat a
későbbiekre nézve.
– Az első versenyek után már rendszeresen jelen lesz az ökölvívó akadémia
a hasonló viadalokon?
– Többször kijelentettem, és ehhez nagyon tartjuk magunkat: akkor engedünk
ringbe egy-egy sportolót, amikor biztosak
vagyunk abban, hogy felkészült, képzettsége elért arra a szintre, hogy korosztályában bárkivel szemben esélyes legyen
a győzelemre. Annak ellenére, hogy
mindössze tíz hónapja, februárban kezdtük el az intenzívebb közös munkát, úgy
látjuk, nyolc sportolónk (Benedek Péter,
Búzás Róbert, Csíki Róbert, Kolumbán

Huszár Árpád magyaráz
tanítványainak a szorítóban
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Róbert, Pál Szilveszter, Ionica Popa, Tóth
Szabolcs és Vajda István) készen áll arra,
hogy országos bajnoki címekért küzdjön. Ezt nem csak mi mondjuk, számos
szakember, aki látta őket, szintén ezen a
véleményen van. Egy szinten vannak korosztályuk legjobbjaival, sőt több szempontból előrébb is tartanak. Rajtuk kívül
is vannak még többen, akik hamarosan a
nyomukba léphetnek és képesek lehetnek
nagy eredményeket elérni, ha keményen
dolgoznak. Úgy tervezzük, 2019-ben körülbelül négy rangos versenyen veszünk
részt.
– És mi a távlati cél?
– Ezekkel a gyermekekkel tavaly februárban egy tízéves munkaciklust kezdtünk
el. A terv az, hogy három év múlva már
világversenyen szerepeljenek, a végső
cél pedig, hogy két-három sportolónk ott
legyen a 2028-as olimpián. Ezt a programot ismertettük a szülőkkel, nevelőkkel,
mindenki pontosan tudja, milyen előírásoknak kell megfelelni, mit kell tenni
azért, hogy a terv teljesüljön. Kiemelném
Réti Zsolt edző munkáját is, aki frissen
végzett testnevelő tanárként, az ökölvívásról keveset tudva kezdett dolgozni
nálunk. Azóta rengeteget képezte magát
és mind szakmailag, mind emberileg nagyon sokat tesz hozzá a közös munkához.
Elmondhatom, hogy a gyermekek részéről maximális komolyságot, odaadást
tapasztalunk, és a szülők is támogatják
őket ebben, s ehhez kell majd partnerek
legyenek az iskoláik is. Ha ez mind folyamatosan működik, akkor olyan sportolóink lesznek, akik hírnevet szereznek
Gyergyónak és egész Székelyföldnek.
– Milyen színekben fognak versenyezni, melyik országot képviselik majd?

– A lehetőség megvan, hogy mind Magyarország, mind Románia korosztályos
és később felnőtt válogatottjaiban versenyezzenek. Vannak, akik kettős állampolgárok, másoknak csak romániai állampolgárságuk van. Az alapvető cél, hogy
Magyarországot képviselhessék. Azonban le szeretném szögezni, nem akarjuk,
hogy túl korán válogatottakká váljanak.
Van már egy rossz tapasztalatunk. Ferencz Eszter miután magyar bajnok lett,
bekerült a magyar keretbe, és ott az edzőtábor alatt, egy teljesen új környezetben,
egyedül maradva olyan hatások érték,
hogy hazakerülve már nem volt meg benne az a maximális komolyság, amit addig
tanúsított. Így visszaesett a teljesítménye,
és nagyon sok munka kell, hogy újra felépíthessük. Határozott szándékunk, hogy
gyermekeinket csak akkor engedjük válogatottbeli összetartásokra, ha egy edző
is vele megy innen, a nevelőegyesülettől,
hogy megadja neki azt a biztonságot, lelki
támaszt, amire egy gyermeknek vagy kamasznak szüksége van ilyen esetekben.
– 2017 decemberében hagyott jóvá a
magyar kormány egy komoly támogatást, amely egy korszerű gyergyószentmiklósi sportközpont megépítéséről szól. Ebből nem sok látszik...
– Az év eltelt, és nem haladtak úgy a dolgok, ahogy vártuk, de nem marad el a beruházás. A határidő 2019 vége. Magyarország kormánya célzottan arra irányozta
elő a 452 millió forintos támogatást, hogy
Gyergyószentmiklóson épüljön meg az
akadémia-központ. A pénz azóta is csak
erre a célra fordítható. Hangsúlyozom,
ezt nem mi, hanem a Magyar Ökölvívó
Szakszövetség kapta meg, nekik kell
kézben tartaniuk a beruházást. Az eddigi késedelem oka az, hogy időközben a
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– Többször is hangsúlyozták, hogy
az akadémia tevékenysége nemcsak
az ökölvívók neveléséről, nemcsak a
sportról szól, hanem másféle társadalmi szerepet is felvállal...
– Nos, ez az, ami a sportsikerek mellett
értelmet ad a munkánknak. Értékes, öntudatos embereket akarunk nevelni. A
tanulást is fontosnak tartjuk, ellenőrizzük, hogy miként teljesítenek az iskolában, van egy követelmény ezen a téren
is, aminek meg kell felelni. Az anyanyelv
nagyon fontos, emellett az ország nyelvét
ismerni kell, és azt akarjuk elérni, hogy
mire a nemzetközi versenyek ideje eljön,
már angolul is eligazodjanak a fiatalok.
Sportolóink közül többen Böjte Csaba
gyergyószéki otthonaiban élnek, tanítóik, nevelőik mondják, milyen jó hatással
van rájuk, hogy foglalkozunk velük. Az
egyik kisfiú tanító nénije épp a napokban
hívott fel és mesélte el, hogy míg a gyermek egy éve egy szétszórt, nemtörődöm,
trágár beszédű, kezelhetetlen tanuló
volt, azóta odafigyel órákon, példás lett
a magaviselete és igyekszik mindenben
kitűnni. Persze a tanulmányi eredményei
is lényegesen jobbak lettek. Fontos ez, és
büszkék vagyunk erre.

