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• Teljesen más terveik voltak, de a sikerek így sem maradtak el az Erdé-
lyi Godako Ökölvívó Sportklubnál. Az erdélyi boksz fejlesztését felkaroló 
egyesület első igazi versenyéve hét érmet hozott. Ezt a szintet megtartani 
sem lenne könnyű, de jövőre ennél is magasabbak a célok.

GERGELY IMRE 

A gyergyószentmiklósi szék-
helyű Erdélyi Godako Ököl-
vívó Sportklub (EGÖSK) 

számára ez volt az az év, amikor 
már több korosztályban, több súly-
csoportban is rajthoz állhattak a 
hivatalos versenyeken. A sportolók 
képzését 3 éve kezdték el, és mos-
tanra szépen gyarapodott a verse-
nyeken reális győzelmi esélyekkel 
induló, felkészült gyerekek, fi atalok 
létszáma. Úgy tervezték, hogy a ma-
gyarországi versenyrendszerben, a 
magyar bajnokságokon ott lehetnek 
a dobogókon. A dobogós helyezések 
be is jöttek, csak a járványhelyzet, a 
szigorú korlátozások miatt sorra el-
maradtak a magyarországi viadalok. 
Újratervezésre volt szükség, és a ro-
mániai bajnokságokba neveztek be. 
Itt gyakorlatilag senki nem ismerte a 
gyergyói klubot, teljesen újak voltak 
a mezőnyben.

Az eredmények önmagukért be-
szélnek: az ifj úsági fi úk bajnokságán 
egy ezüstérmet hoztak Popa Ioan 
Jancsi révén, a lányok bajnokságán 
Zaiti Tímea egy ezüstöt szerzett, 
Ferencz Beáta bronzot, a serdülő 
korosztályúak bajnokságán pedig 
mindhárom induló, Benedek Péter, 
Páll Szilveszter és Majláth András is 
a dobogó második fokára állhatott 

fel. A magyar állampolgársággal 
rendelkező Csiki Róbert a magyar 
ifj úsági bajnokságban szerzett egy 
bronzérmet. Csak az arany hiányzik 
az idei kollekcióból. 

„Én úgy látom, lehetett volna 
több aranyunk is, a gyerekeink va-
lóban nagyszerűen teljesítettek, 
nagyon elégedett vagyok a teljesít-
ményükkel. Azok, akik érmeket sze-
reztek, és azok is kitettek magukért, 
akik nem jutottak döntőkbe, így 
Daróczi Vanessza és Tóth Szabolcs. 
Kilenc versenyzővel szerepeltünk az 
idei versenyeken, 7 érmet hoztunk, 
ebből a szempontból nem lehetünk 
elégedetlenek. Hogy egyes döntők-

ben nem az az eredmény született, 
ami szerintünk reális lett volna, az 
nem csak a mi véleményünk, füg-
getlen szakértők is megerősítettek 
ebben. A sportszerűség azt kíván-
ja, hogy nem kommentáljuk a bírói 
ítéleteket, elfogadjuk a döntésüket. 
Jövőre erősebbek leszünk” – értékel 
Huszár Árpád edző, az EGÖSK veze-
tője. Hozzáteszi: az, hogy a serdülő 
bajnokságban mindhárom sporto-
lójuk döntőbe jutott, már országos 
tekintélyt adott számukra, az összes 
benevezett klub közül csak egy előz-
te meg őket 4 döntőssel, nagy múltú 
egyesületek, a Steaua, a Dinamo és 
mások mögöttük végeztek. 

A sportszakma is felfigyelt

Az idei versenyeken nem csak az 
érmek száma tükrözi az eredmé-
nyeket. Számos edző gratulált, de 
a romániai korosztályos válogatott 
szövetségi kapitánya is érdeklődött 
a gyermekek felől, kérdezte, hogy 
mennyi ideje sportolnak, hiszen fel-
tűnt a képzettségük – meséli Huszár. 

Rövid időn belül megnyílhat a vá-
logatott, a nemzetközi szereplés ka-
puja is. És jó kérdés, hogy melyik vá-
logatottba juthatnak el. „Számunkra 
egyértelműen a magyar ökölvíváshoz 
kötődés az elsődleges. A Magyar Ököl-
vívó Szakszövetséggel szoros együtt-
működésben vagyunk, az ő fejlesz-
tésük a Gyergyószentmiklóson épülő 
edzőközpontunk. Személyesen Bajkai 
István elnök úr is megtesz mindent 
azért, hogy a gyerekek a legmagasabb 
szinten fejlődhessenek. Amennyiben 
úgy látják, hogy az erdélyi gyerekek-

nek helyük van a magyar válogatott-
ban, akkor ott fognak versenyezni, 
mások a romániai színeket fogják kép-
viselni” – mutat rá Huszár. 

A gyergyószentmiklósi edzőköz-
pont alapkövét 2020 augusztus 1-jén 
tették le. Az építkezés látványosan 
halad, már teljesen állnak a falak, he-
lyükre kerültek a nyílászárók, most a 
benti munkálatok zajlanak. A kivitele-
ző ígéri, hogy február végére átadja a 
létesítményt. Ezt a különböző engedé-
lyek beszerzése követi, várhatóan má-
jusban vehetik birtokba a bokszolók. 

Közben már tervezik a 2021-es ver-
senyévadot. Ha a járvány nem szól 
közbe, nem lesznek más kizáró kö-
rülmények, mindkét ország hivatalos 
versenyein részt fognak venni, immár 
12–13 sportolóval. Az idei eredménye-
ket mindenképpen szeretnék megtar-
tani, de immár a magyar versenyeken 
is elérnék ugyanezt. És persze számí-
tanak arra, hogy jönnek az aranyak is.

M egérkezett Gyenes Emánuel a 
szaúd-arábiai Dzsiddába, ahol 

január 3-án elrajtol a 2021-es Dakar Ra-
li. A szatmári motorversenyző pályafu-
tása 11. Dakar Ralijára készül, és az elő-
ző évekhez hasonlóan az új kiírásban 
is a Malle Moto, azaz a szerviz nélküli 
motorosok kategóriájában indul, ahol 
címvédőnek számít. A KTM-mel az Au-
tonet Motorcycle Team színeiben indu-
ló versenyző célja, hogy kategóriájában 
dobogós helyen zárjon és összetettben 
a legjobb harminc között végezzen.

Gyenes Emánuel még december 
1-jén Marseille-ben átadta KTM-jét a 
Dakar Rali szervezőinek, akik a fran-
ciaországi kikötővárosból Dzsiddába 
szállították a motorkerékpárját. A szat-
mári versenyző december 26-án utazott 
el Szaúd-Arábiába, és fel kellett mutat-
nia egy negatív koronavírustesztet. 
Megérkezése után 48 órára karanténba 
kellett vonulnia, majd újabb tesztet 
végeznek el rajta, és amennyiben az is 
negatív lesz, engedélyt kap arra, hogy 
belépjen a sátortábora, és készülhet a 

rajtra. „Habár a nyári sérülésem miatt 
nem vagyok százszázalékosan felépül-
ve, optimistán tekintek a versenyre, 
és türelmetlenül várom, hogy elindul-
junk” – nyilatkozta Gyenes.

A 43. kiírásához érkezett Dakar 
Rali január 3. és 15. között zajlik, a 
világ legnehezebb terepversenyén a 
pilótáknak összesen 7650 kilométert 
kell megtenniük a célig, ebből 4800 
kilométer lesz a mért szakasz.

Horváth Bálint Ottó

A Fradi-tábor a világ legjobbjai között 2020-ban
A koronavírus mindent felülírt 2020-ban, így a szurkolást is, a druk-
kerek hosszú hónapokon át a stadionokon kívül rekedtek, és noha pár 
helyen már voltak és vannak enyhítések, a legtöbb országban még min-
dig zárt kapuk mögött zajlanak a mérkőzések. Az Ultras World ennek 

megfelelően nem a megszokott év végi listájával jelentkezett, de tíz 
emlékezetes szurkolói teljesítményt így is összegyűjtött. A ferencvá-
rosi B-közép a kilencedik helyre fért oda a listán a júniusi, Újpest ellen 
1–0-ra megnyert derbin bemutatott élőképével.

• RÖVIDEN 

Gyenes megérkezett a Dakar Rali helyszínére

Ezt nem lesz könnyű túlszárnyalni
Kezd beérni a gyergyói ökölvívóközpontban elvégzett munka

Májusban indulhat el az élet az épülő ökölvívó sportközpontban ▴  F O T Ó :  G E R G E L Y  I M R E

Z aj a csendben címmel saját 
gyártású fi lmet készített az M4 

Sport a magyar labdarúgó-válo-
gatott őszéről, amikor az együttes 
kijutott a jövőre halasztott, részben 
budapesti rendezésű Európa-baj-
nokságra. A több mint 100 perces 
fi lm először szombaton lesz látha-
tó az M4 Sport csatornán. Az MT-
VA Sajtó Osztályának közleménye 

szerint nemcsak a sikeres Eb-kva-
lifi kációt, hanem az ahhoz vezető 
utat is bemutatja, így a Marco Rossi 
szövetségi kapitánnyal készített in-
terjúk mellett a válogatott játékosok 
személyes történeteiről is szó esik 
benne. 

Tóth Bálint, az M4 Sport szer-
kesztője azt mondta, inkább „kor-
dokumentumfi lmnek” nevezné az 

alkotást, amelynek készítésekor Bul-
gáriában és Szerbiában, valamint a 
válogatott összes hazai mérkőzésén 
két plusz stábbal dolgoztak a kapuk 
mögött, így különleges, eddig még 
nem látott képeket és megszólaláso-
kat tudtak megörökíteni. 

A Zaj a csendben című fi lmet 
szombaton 20 órakor mutatja be az 
M4 Sport.

Film a magyar futballválogatott őszéről
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