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E gy átlagos hétköznap délután-
ján kisdiákok cipői kopognak 
a préselt gumitörmelékből ké-

szült padlón, bemelegítés után pedig 
felkerülnek a kis kesztyűk és indul-
hat a gyakorlás – ring ugyan nincsen 
kifeszítve az egykori székelyudvar-
helyi pékség épületéből átalakított 
edzőteremben, de lelkesedésből nin-
csen hiány. Dobes Zoltán nagyon fi a-
talon kezdett bokszolni, később éve-
kig rendfenntartóként dolgozott, tíz 
éve pedig visszakanyarodott az ököl-
víváshoz: amatőrként, saját tapaszta-
latai alapján oktatja a gyerekeket és 
a fi atalokat, három sportolója pedig 
már az Erdei Zsolt neve által fémjel-
zett Madárfészek Ökölvívó Akadémia 
leigazolt sportolója.

Hatévesen nyerte első meccsét 
– titokban

Az indíttatás hazulról jött, de nem 
volt egyszerű. Édesapja, Dobes Fe-
renc a hetvenes-nyolcvanas években 
szintén ökölvívó-edző volt Székely-
udvarhelyen, viszont édesanyja 
nem hagyta, hogy a fi a is bokszolni 
kezdjen. Azonban a kis Zoltán alig 

hatévesen az edzőteremben nekiállt 
zsákolni, abból a „tudományból”, 
amit ellesett a nagyoktól, az apja 
tanítványaitól – az idősebb Dobes 
látva ezt, foglalkozni kezdett a fi ával 
is. Addig-addig, hogy a sportcsar-
nokban megrendezett ifj úsági ver-
senyen ringbe szállt a kisgyerekek 
korosztályában és nem is bokszolt 
rosszul, hiszen megnyerte első mecs-
csét. Édesanyja, aki a sportcsarnok 
és a verseny jegyszedője volt, ek-
kor szembesült fi a ügyességével, és 
onnantól kezdve nem volt tiltott a 
bokszedzés Zoltán számára sem. Ti-
zenéves koráig, a kilencvenes évek 
közepéig megyei, illetve zóna-baj-
nokságokat nyert, de 1993-ban, 
amikor az országos megmérettetésre 
kellett volna mennie, a bokszklub 
támogatás hiányában megszűnt, így 
már nem tudott komoly eredményt 
elérni.

„Sokáig rendfenntartóként, biz-
tonsági őrként dolgoztam az éjsza-
kában, közben edzőterembe jártam. 
2009-ben kezdtem újra ütögetni a 
bokszzsákot abban a konditerem-
ben, ahová jártam” – emlékszik 
vissza a kezdetekre Dobes. „Aztán 
egyik kollégám szólt, hogy mutassak 
meg neki néhány ütést, kombinációt, 
illetve foglalkozzak vele. Megtettem, 
majd egyik ismerősöm szólt, hogy a 
gyerekét tanítsam meg bokszolni. 
Közben egy másik is megkeresett, 

hogy oktassam a lányát, majd jött 
még egy, akinek egy kis terme is volt, 
így ott találtam magam a három kis 
gyerekkel. Gondolkodtam, hogy mi 
lenne, ha ezt így csinálnám, majd 
döntöttem: kibéreltem egy termet, 
gyerekeket toboroztam és elkez-
dődött. Pontosan tíz évvel ezelőtt” 
– mesélte. 2017 januárjában Dobes 
nagy álma vált valóra: Erdei Zsolt 
korábbi világ- és Európa-bajnok bok-
szoló, a Madárfészek Ökölvívó Aka-
démia működtetője Székelyudvarhe-
lyen is tartott nyilvános edzést.

A Madárfészek lehet 
az útmutató számukra is

Jelenleg két gyerekcsoportot, illet-
ve egy felnőttekből álló csoportot is 
oktat: a kisebb gyerekek 6–8 évesek, 
a nagyobbak pedig 8 és 13 év közöt-

tiek, összesen mintegy negyvenen 
látogatják az edzéseit. A felnőtteknél 
a csoportos edzések mellett (ahol 
kb. negyvenen vannak) tart egyéni 
edzéseket is. A felnőttek között né-
hány olyan fi atal tanítványa is van, 
akik nem biztos, hogy amatőrök ma-
radnak: ők már versenyeken is bok-
szoltak. Dobes három 17 éves srácot, 
Antal Leventét, Amelian Tăslăvant 
és Szász Lórándot említi, ők már a 
Madárfészek leigazolt sportolói. Au-
gusztusban Szegeden egy nemzet-
közi, meghívásos versenyen Antal 
és Tăslăvan megnyerték a meccsü-
ket, Szász pedig döntetlent bokszolt 
nagyon erős ellenféllel. Utóbbi no-
vemberben ismét Magyarországon 
versenyez majd, az ifj úsági országos 
bajnoki döntőben.

Dobes a felszereléseket részben 
saját pénzből, illetve pályázaton 

elnyert összegből és egyéb támo-
gatásokból vásárolta: néhány éve 
a székelyudvarhelyi Hard Training 
edzőteremben tartja a bokszedzése-
ket, ez tíz év alatt már az ötödik hely, 
ahol edzenek a bokszolók. A jelen-
legi is kisebb terem, ahol nincs ele-
gendő hely arra, hogy szorítót is fel 
lehessen állítani, ezt egyelőre nem 
tudták megoldani.

Az ajtóban sírtak, 
majd edzésre jelentkeztek

Dobes Zoltán néhány éve egyesületet 
is létrehozott, hogy gördülékenyebb 
legyen az edzések, illetve a verse-
nyeztetések adminisztrációja: a spor-
tolók a Dobes Ifj úsági Box Egyesület 
égisze alatt bokszolnak, elképzel-
hető, hogy a romániai országos baj-
nokságba is beneveznek – egyelőre 
viszont a három említett fi atal bok-
szoló versenyeztetése biztos, illetve 
az edzések folyamatossága.

„Sokan azt hiszik, hogy az ökölví-
vás kemény, véres sportág. A profi k 
meccseiből vagy egy régi Rocky-fi lm-
ből tényleg ez maradhat meg” – ava-
tott be az edző. „Amikor viszont el-
jönnek és komolyabban megismerik 
a sportágat, nagyon megváltozik 
a véleményük. Így vannak ezzel a 
gyerekek is. Néhány napja volt egy 
úgynevezett gyerekzsúr-edzésem: 
felhívott egy anyuka, hogy a gyere-
két szülinapjára nem játszóházba 
vinnék, hanem »ajándék-edzésre«, 
és jönnének vele a barátai is. Be-
melegítés, plusz alapfokon néhány 
lépés, néhány ütés, játék – röviden 
erről szólt. A gyerekek közül kettő az 
ajtóban sírdogált az elején, hogy nem 
állnak be, mert félnek, hogy megütik 
őket. Aztán mégis beálltak, s mire vé-
ge lett az edzésnek, ők ketten jelent-
keztek, hogy szeretnének rendszere-
sen edzésre járni... Aztán eldől, hogy 
tényleg jönnek-e” – mosolyodott el 
az edző.

„Magamtól álltam neki zsákolni”
A lelkesedés hajtja az amatőr székelyudvarhelyi ökölvívókat

• Tíz éve oktat ököl-
vívást Székelyudvar-
helyen, tanítványai 
magyarországi ver-
senyeken próbálják 
ki magukat, de olyan 
is van közöttük, aki 
már profi meccseket is 
vívott. A 41 éves Dobes 
Zoltán nap mint nap 
fiatalokat avat be a 
boksz fortélyaiba, ám 
felnőttek is szívesen 
járnak hozzá csopor-
tosan vagy egyénileg. 
Az ökölvívás ugyanis 
nem az a sport, ahol 
véresre és félholtra 
ütik egymást a felek: 
itt minden meccs óriási 
taktikai csata.

A közelgő versenyekre gyakorol tanítványaival Dobes Zoltán  ▴  FOTÓK: VERES NÁNDOR

Tanítványa 21 profi meccset vívott 

Dobes Zoltán egy olyan ökölvívót is kinevelt, aki már profi meccseken 
is részt vett: a szintén székelyudvarhelyi Katona Ferenc másfél évig volt 
a profi boksz „vérkeringésében”. 2016 áprilisa és 2017 októbere között 
nemcsak idehaza, hanem Magyarországon, Angliában, Belgiumban és 
Franciaországban összesen 21 mérkőzése volt, ezekből tízet megnyert, 
kilencet elveszített, kettő pedig döntetlenre végződött.

Korosztálytól függetlenül 
mindenkivel foglalkoznak 
az edzőteremben




