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KÜLÖNFÉLE

Eladók német, jó minőségű, bontott fa és 
műanyag termopan ablakok, egy- és kétnyílósok; 
új bejárati ajtók, teraszajtók többféle méretben, új 
fa- és műanyag ablakok – kedvező áron, Kápol-
náson. Szállítás megoldható. Árak: 200–2000 lej. 
www.szekelyhirdeto.info. Tel.: 0742-630838.

 » RÖVIDEN

Érvényesült a papírforma 
a Bajnokok Ligájában
A sereghajtó Podravka Vegeta 
vendégeként nyert 27-26-ra a 
Ferencváros női kézilabdacsapata 
a Bajnokok Ligája A csoportjá-
nak hétvégi negyedik fordulójá-
ban, ezért négy pontnál tart az 
összetettben. A listavezető Metz 
lapzártánk után fogadta a Vipers 
Kristiansandot. A C csoportban 
érdekelt Râmnicu Vâlcea is közel 
járt a két pont megszerzéséhez, 
de bár végig fej fej mellett harcolt 
otthon a Buducnosttal, a hajrá-
ban pedig egygólos vezetésnél 
több lehetősége is adódott meg-
lépnie a vendégei elől, végül 21-
20-ra kikapott, és 2 ponttal a har-
madik helyen maradt a Brest (8 
pont) és a Buducnost (6) mögött. 
Ebben a négyesben a Bietigheim 
a sereghajtó nulla ponttal. A D 
csoportban sem történt meglepe-
tés a hétvégén: a címvédő Győr 
a Krim Mercator elleni 31-26-os 
sikerével őrizte meg hibátlan 
mérlegét az összetett élén, és 
immár biztossá vált, hogy csopor-
telsőként fog továbblépni. Nyolc 
ponttal vezet, miközben mögötte 
Savehof (3 pont), Banik Most (3) 
és Krim Mercator (2) a sorrend. 
A B kvartettben a listavezető 
Bukaresti CSM lapzártánk után 
játszott a sereghajtó Lublinnal. A 
második és harmadik helyezettek 
csatájából pedig előtte a Rosz-
tov-Don került ki győztesen: 34-
26-ra verte azt a Team Esbjerget, 
amelyik korábban hazai pályán 
31-26-ra verte őt.
 
Dél-Afrika lett 
a rögbivilágbajnok
A Dél-afrikai Köztársaság válo-
gatottja nyerte meg a Japánban 
rendezett rögbivilágbajnoksá-
got, miután a torna szombati 
döntőjében 32-12-re legyőzte az 
angol csapatot Jokohamában. A 
dél-afrikaiak 1995 és 2007 után 
harmadjára lettek világbajnokok, 
az pedig érdekes, hogy tizen-
két évvel ezelőtt ugyancsak az 
angolokat múlták felül a fi nálé-
ban. Utóbbiak a dél-afrikaiakhoz 
hasonlóan háromszor játszhattak 
vébédöntőt a történelem során, 
de nyerniük eddig csak egyszer, 
2003-ban sikerült. Akkor azt az 
Ausztráliát győzték le, amelyik 
eddig két vb-címet nyert, de idén 
a negyeddöntőben – az angolok-
kal szemben – búcsúzott. A pén-
teki bronzmérkőzésen a hatszoros 
vb-érmes, háromszoros világ-
bajnok, az előző két tornán első 
Új-Zéland 40-17-re nyert Wales 
ellen. Románia, mint ismeretes, 
történetében először nem vehetett 
részt a világbajnokságon. Noha 
a selejtezők során kvalifi kált a 
seregszemlére, utólag kizárták, 
mert a kvalifi kációs szakasz során 
egy, a román válogatottságra 
jogosulatlan, honosított játékost 
is szerepeltetett a keretében.

A LELKESEDÉS HAJTJA AZ AMATŐR SZÉKELYUDVARHELYI ÖKÖLVÍVÓKAT

„Magamtól álltam neki zsákolni”

Kesztyűt húztak. Dobes Zoltán „terelgeti” az udvarhelyi ökölvívókat

Tíz éve oktat ökölvívást Szé-
kelyudvarhelyen, tanítványai 
magyarországi versenyeken 
próbálják ki magukat, de olyan 
is van közöttük, aki már profi  
meccseket is vívott. A 41 éves 
Dobes Zoltán nap mint nap 
fi atalokat avat be a boksz forté-
lyaiba, ám felnőttek is szívesen 
járnak hozzá csoportosan vagy 
egyénileg. Az ökölvívás ugyanis 
nem az a sport, ahol véresre és 
félholtra ütik egymást a felek: 
itt minden meccs óriási taktikai 
csata.

 » KATONA ZOLTÁN

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

szült padlón, bemelegítés után pedig 
felkerülnek a kis kesztyűk, és indul-
hat a gyakorlás – ring ugyan nin-
csen kifeszítve az egykori székely-
udvarhelyi pékség épületéből át-
alakított edzőteremben, de lelkese-
désből nincsen hiány. Dobes Zoltán 
nagyon fi atalon kezdett bokszolni, 
később évekig rendfenntartóként 
dolgozott, tíz éve pedig visszakanya-
rodott az ökölvíváshoz: amatőrként, 
saját tapasztalatai alapján oktatja 
a gyerekeket és a fi atalokat, három 
sportolója pedig már az Erdei Zsolt 
neve által fémjelzett Madárfészek 
Ökölvívó Akadémia leigazolt spor-
tolója.

Meccsgyőzelem titokban
Az indíttatás hazulról jött, de nem 
volt egyszerű. Édesapja, Dobes 
Ferenc a hetvenes-nyolcvanas 
években szintén ökölvívó-edző 
volt Székelyudvarhelyen, viszont 
édesanyja nem hagyta, hogy a fi a 
is bokszolni kezdjen. Azonban a 
kis Zoltán alig hatévesen az edző-
teremben nekiállt zsákolni, abból a 
„tudományból”, amit ellesett a na-
gyoktól, az apja tanítványaitól – az 
idősebb Dobes látva ezt, foglalkoz-
ni kezdett a fi ával is. Addig-addig, 
hogy a sportcsarnokban megrende-
zett ifj úsági versenyen ringbe szállt 
a kisgyerekek korosztályában, és 
nem is bokszolt rosszul, hiszen 
megnyerte első meccsét. Édesany-
ja, aki a sportcsarnok és a verseny 
jegyszedője volt, ekkor szembesült 
fi a ügyességével, és onnantól kezd-
ve nem volt tiltott a bokszedzés 
Zoltán számára sem. Tizenéves ko-
ráig, a kilencvenes évek közepéig 
megyei, illetve zónabajnokságokat 
nyert, de 1993-ban, amikor az or-
szágos megmérettetésre kellett vol-
na mennie, a bokszklub támogatás 
hiányában megszűnt, így már nem 
tudott komoly eredményt elérni.

„Sokáig rendfenntartóként, biz-
tonsági őrként dolgoztam az éj-
szakában, közben edzőterembe 
jártam. 2009-ben kezdtem újra ütö-
getni a bokszzsákot abban a kon-
diteremben, ahová jártam” – em-
lékszik vissza a kezdetekre Dobes. 

„Aztán egyik kollégám szólt, hogy 
mutassak meg neki néhány ütést, 
kombinációt, illetve foglalkozzak 
vele. Megtettem, majd egyik isme-
rősöm megkért, 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 
kisgyerekkel. Gondolkodtam, hogy 
mi lenne, ha ezt ebben a formában 
csinálnám, majd döntöttem: kibé-
reltem egy termet, gyerekeket tobo-
roztam, és elkezdődött. Pontosan 
tíz évvel ezelőtt” – mesélte. 2017 
januárjában Dobes nagy álma vált 
valóra: Erdei Zsolt korábbi világ- és 
Európa-bajnok bokszoló, a Madár-
fészek Ökölvívó Akadémia működ-
tetője Székelyudvarhelyen is tartott 
nyilvános edzést.

Úton a profi k felé
Jelenleg két gyerekcsoportot, illetve 
egy felnőttekből álló csoportot is ok-
tat: a kisebb gyerekek 6–8 évesek, a 
nagyobbak pedig 8 és 13 év közötti-
ek, összesen mintegy negyvenen lá-
togatják az edzéseit. A felnőtteknél 
a csoportos edzések mellett (ahol 
körülbelül negyvenen vannak) tart 
egyéni edzéseket is. A felnőttek 
között néhány olyan fi atal tanítvá-
nya is van, akik nem biztos, hogy 
amatőrök maradnak: ők már verse-
nyeken is bokszoltak. Dobes három 
17 éves srácot, Antal Leventét, Ame-
lian Tăslăvant és Szász Lorándot em-
líti, ők már a Madárfészek leigazolt 
sportolói. Augusztusban Szegeden 
egy nemzetközi, meghívásos verse-
nyen Antal és Tăslăvan megnyerték 
a meccsüket, Szász pedig döntetlent 
bokszolt nagyon erős ellenféllel. 
Utóbbi novemberben ismét Magyar-
országon versenyez majd az ifj úsági 
országos bajnoki döntőben.

Korábbi tanítványai közül egyéb-
ként az ugyancsak székelyudvarhe-
lyi Katona Ferenc bokszolt a profi k 
között. 2016 áprilisa és 2017 októ-
bere között nemcsak itthon, ha-
nem Magyarországon, Angliában, 
Belgiumban és Franciaországban 

összesen 21 mérkőzése volt, ezek-
ből tízet megnyert, kilencet elve-
szített, kettő pedig döntetlenre 
végződött.

Félrevezető Rocky-fi lmek
Dobes a felszereléseket részben 
saját pénzből, illetve pályázaton 
elnyert összegből és egyéb támo-
gatásokból vásárolta: néhány éve 
a székelyudvarhelyi Hard Training 
edzőteremben tartja a bokszedzé-
seket, ez tíz év alatt már az ötödik 
hely, ahol edzenek a bokszolók. 
A jelenlegi is kisebb terem, ahol 
nincs elegendő hely arra, hogy 
szorítót is fel lehessen állítani, ezt 
egyelőre nem tudták megoldani.

Néhány éve egyesületet is létreho-
zott, hogy gördülékenyebb legyen 
az edzések, illetve a versenyezteté-
sek adminisztrációja: a sportolók 
a Dobes Ifj úsági Bokszegyesület 
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 ököl-
vívás kemény, véres sportág. A 
profi k meccseiből vagy egy régi 
Rocky-fi lmből tényleg ez maradhat 
meg” – avatott be az edző. „Ami-
kor viszont eljönnek, és komolyab-
ban megismerik a sportágat, na-
gyon megváltozik a véleményük. 
Így vannak ezzel a gyerekek is. 
Néhány napja volt egy úgynevezett 
gyerekzsúredzésem: felhívott egy 
anyuka, hogy a gyerekét szülinap-
jára nem játszóházba vinnék, ha-
nem »ajándékedzésre«, és jönné-
nek vele a barátai is. Bemelegítés, 
alapfokon néhány lépés, néhány 
ütés, játék – röviden erről szólt. 
A gyerekek közül kettő az ajtóban 
sírdogált az elején, hogy nem áll-
nak be, mert félnek, hogy megütik 
őket. Aztán mégis beálltak, s mire 
vége lett az edzésnek, ők ketten 
jelentkeztek, hogy szeretnének 
rendszeresen edzésre járni... Aztán 
eldől, hogy tényleg jönnek-e” – 
mosolyodott el az edző.

 » „2009-ben 
kezdtem újra 
ütögetni a boksz-
zsákot abban a 
konditeremben, 
ahová jártam” – 
emlékszik vissza 
Dobes Zoltán.

 » „Sokan azt 
hiszik, hogy 
az ökölvívás 
kemény, véres 
sportág. Amikor 
viszont eljönnek, 
és komolyab-
ban megismerik 
a sportágat, 
nagyon megvál-
tozik a vélemé-
nyük” – avatott 
be az edző.
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