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Bevezető 

 

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! 

 

Szeretnénk Önöknek, ennek a kiadványnak a segítségével 

bemutatni az MTK legendás Ökölvívó Szakosztályát. Hiánypótló 

kiadvány ez, ami felöleli a múltat a jelent és vázolni kívánja nem kis 

részben a jövőt is.  

Megismerhetik általa a Szakosztály történelmét. Szó esik benne 

legendás öklözőinkről, kiemelkedő eredményekről.  

Be szeretnénk mutatni szakosztályunk kiváló edzőjét, a sportolóink 

nevelőjét, Drexler Gézát. És természetesen megismerkedhetnek a 

jelen és jövő reménységeivel a tehetséges és értékes sportolóinkkal 

is.  

Bemutatjuk Önöknek az MTK nevelésű, nagy sikereket elérő 

versenyzőit is a sportágnak.  

Szeretnénk megismertetni Önöket a Nagy Álommal is, aminek 

megvalósulásához mindenki segítségére számítunk.  

Kiadványunk gerincét, ezek az információk, érdekességek töltik 

meg. A készítői nagyon remélik, hogy az Önök számára is 

hasznosnak bizonyul majd a kis könyv és olyan szeretettel fogadják, 

mint amilyen szeretettel és tisztelettel mi készítettünk Önöknek.  

 

A Szakosztály nevében: Rózsa Mihály Pr vezető  

 



 3 

A Szakosztály története 

 

A fáma szerint alig öt évvel az MTK megalakulása után néhány, utcai verekedésekben 
szerfelett járatos környékbeli nehéz fiú kopogtatott az egyesület ajtaján, azzal a határozott 
szándékkal, hogy eddigi kedvtelésüket ezentúl sportszerű kereteken belül, kék-fehér 
színekben szeretnék művelni. Túlzás lenne állítani, hogy kirobbanó lelkesedés fogadta őket, 
hogy a vezetőség tagjai egyenként ölelték keblükre a jelentkezőket, el azonban nem küldték 
őket, sok lehetőséget teremtettek, hogy egy sötét tornaterem szegletében a birkózók és az 
atléták mellett még edzhessenek is. Bánó Manó, Strausz Ernő és társaik éltek is ezzel, 
rendszeres munkába kezdtek, és ez a ténykedésük egyben az MTK ökölvívó-szakosztályának 
létrejöttét is jelentette. Mindebből mennyi az igazság, és mennyi, amit késői krónikások 
utólag ötlöttek ki? Aligha lehetséges manapság eldönteni. Annyi mindenesetre valószínű, 
hogy valami különösnek kellett lennie a szakosztály alakulásában. Egyrészt ugyanis utólag 
rekonstruálva, oksági érvekkel szerfelett nehéz volna magyarázni, hogy miért is lehetett 
törvényszerű, hogy a bázisát Magyarországon az alsó és felső tízezer körében megtaláló boksz 
egyszeriben gyökeret vert a különösebben se ide, se oda nem tartozó MTK-nál. Másrészt 
pedig valamifajta különösség, valamifajta szokatlanság, rendkívüliség kezdettől végigkísérte a 
szakosztály történetét. 

 

 

Már rögtön az első jelentkezés kisebbfajta szenzációt tartogatott, lévén, hogy néhány hónapos 
gyakorlás után az 1893. szeptember 24-én rendezett országos viadalon Handler György remek 
teljesítménnyel minden ellenfelét legyőzve az első helyen végzett. Két év múlva már 
kifejezetten klasszis versenyzője is volt a gárdának. A BTC viadalán parádés öklözéssel 
diadalmaskodó Beck Arturt, a korabeli leírások alapján, alighanem méltán lehet tekinteni a 
jóval később Adler Zsigmond által iskolává fejlesztett vívó-stílus első hazai előfutárának. A 
létezés feltételei, a munka körülményei mindazonáltal sem ekkor, sem a következő időkben 
nem változtak. Pici terem, minimális támogatás, katasztrofális felszereléshiány, olyannyira, 
hogy az edzéseken a legjobbak is egymás kezéről kapdosták le a kesztyűt, hogy egyáltalán 
gyakorolhassanak. Valóságos csoda, hogy ezek ellenére a szakosztály egyre nőtt, erősödött, s 
a kilencszázas évek elején súlycsoportonként már házibajnokságokat is rendezhettek. Az egy-
egy ilyen házibajnokságon lezajlott Strausz-Zwack nehézsúlyú döntő például országos 
eseménynek számított, a sportág egyik nagy, évtizedeken át élő, ható legendája lett. 
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A folytatás azonban elmaradt, a történet ezen a ponton megszakad. A tízes évek elején 
megszűnt a szakosztály. Egy korábbi krónikás ezt is a világháború számlájára írta. Vélhető 
azonban, hogy a harcok miatti létszámmegcsappanás csak egyik tényező lehetett, a 
megszűnésben közrejátszhattak bizonyos sportágon és egyesületen belüli óvódások. Mindez 
azonban nem az első, se nem az utolsó furcsaság, rejtélyesség a szakosztály históriája 
folyamán. 

 

Handler György 

Amilyen váratlanul szűnt meg a tízes évek derekán a szakosztály, csaknem olyan meglepő 
módon született újjá a húszas évek elején, gyakorlatilag a semmiből. A döntő különbség a 
kettő között, hogy az utóbbinak nagyon egyértelműen és pontosan körülhatárolható 
magyarázata van. Pillitz Nándor személyében, aki kivételes egyéniség volt. Nyelvzseninek 
tartották, a fényes értelmiségi karrier lehetősége szinte tálcán kínálkozott előtte. Rendkívüli 
képességeivel azonban javarészt a sportot szolgálta. Felbecsülhetetlen szerepe volt abban, 
hogy az ökölvívás, leválva a birkózásról, önálló sportággá vált, és megindulhatott világra 
szóló sikerek felé vezető útján. Az igazi nagy szerelmet azonban az MTK jelentette számára, 
így aligha csodálható, hogy tevékenységéhez fűződik a húszas években a kék-fehér 
szakosztály újjáalakítása. Az újjáalakulást viharos fejlődés követte. Úttörőként Fás Imre 
jelentkezett, aki 1925-ben 12 rangos hazai- és nemzetközi versenyt nyert egyhuzamban. 1927-
ben a magyar bajnokságon már három MTK-s bokszoló állhatott a dobogó felső fokára. 
Könnyűsúlyban Erdős László ő később nehézsúlyig végigversenyzett minden súlycsoportot -, 
nehézsúlyban Grósz Gyula, középsúlyban pedig a korszak egyik legnagyobb magyar 
ökölvívója, Micsicsák Gyula. Ezekben az időkben úgy tűnt, hogy eddig szinte nem is remélt 
perspektívák nyílnak meg a szakosztály előtt – a többi kikövetkeztethető a gárda röviddel 
később ismét feloszlott. 
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Feloszlott a fénykorában, hogy aztán sok év múltán a legnehezebb időkben alakuljon ismét 
újjá. A szörnyű háborús pusztulásokat követően, közvetlenül a felszabadulás után. Az indulás 
ezúttal némiképpen nehezebb volt. Említést érdemlő esemény az 1951-es év krónikájából, 
hogy ekkor jött a szakosztályhoz egy már akkor nem túl fiatal versenyző, akinek további 
eredményei alátámasztották, hogy leigazolása nem volt felesleges tintapocsékolás. Neve még 
ma is, halála után is jól cseng ökölvívóberkekben. A jövevényt úgy hívták: Papp László… 
Igen, minden idők egyik legnagyobb amatőr ökölvívója, a pályája delén már nemzeti mítosszá 
vált Papp Laci már a Bástya öklözőjeként lépett szorítóba a helsinki olimpián, és nyerte élete 
talán legnagyobb formájában második olimpiai aranyát. Négy évvel később a harmadik 
olimpiai győzelmét már a Vasasban érte el, majd profiként jutott egyedülálló pályájának 
csúcsára Európa-bajnoki győzelmével és a világranglistán elfoglalt első helyével. A Hungária 
körúton töltött éveket legszebb emlékei közé sorolta. Az MTK-ról a klub százéves 
centenáriumán így beszélt: “Számomra az ott eltöltött évek felejthetetlenek voltak. Nagyon jól 
éreztem magam ott, és amikor ma beszélünk sportról, ökölvívásról, akkor ugyanannyira 
tartom magamat MTK-snak, mint Vasas versenyzőnek!”. 

 

Papp Laci 

A korszak másik kimagasló egyénisége a rendkívül szívós, kemény minden ellenfelét felőrlő-
elnyüvő Horváth István, aki 1953 és 1956 között pehelysúlyban négy magyar bajnoki 
aranyérmet nyert. Mivel négy esztendő alatt többet nemigen lehetett. 

 
Az 1956-os forradalom és szabadságharc után nagyon hamar talpra állt a szakosztály. Ebben 
nagy szerepe volt az edzői pályája elején álló későbbi világhírű mesternek, Énekes Árpádnak. 
Énekes személyében hallatlanul koncepciózus, céltudatos, energikus szakember vette kézbe a 
szakosztály irányítását, és ez rövidesen nagyszerű sikereket eredményezett,  
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Ragyogó csapat kovácsolódott itt azokban az években, olyan kiválóságokkal, mint az EB 
bronzérmes Szénási Ernő, a magyar bajnok Fekete Pál, Vona József, Holló Antal, Marosi 
Andor, akik éppen úgy voltak szívvel-lélekkel küzdő csapatemberek, mint kivételes 
egyéniségek, és persze a Papp utáni idők legnagyobb hazai klasszisa, Török Gyula. Szertelen 
volt, fékezhetetlen, zabolátlan, a szorítóban és szorítón kívül egyaránt. Ezért volt zseniális 
öklöző és problematikus ember, ez jelentette nagyságát és korlátalt, ez eredményezte és 
okozta karrierjének különös históriáját. 1959-ben Eb-ezüstéremmel robbant a nemzetközi 
élvonalba, egy évvel később Rómában frenetikus öklözéssel nyert aranyérmet, aztán kallódó 
évek következtek, már-már úgy tűnt, végleg elvész a sportág számára, amikor váratlanul 
visszatért, a tokiói olimpián ismét csúcstormában öklözött, ám az első összecsapáson nyerő 
állásnál megsérült, és emiatt búcsúra kényszerült. Így zárult egy ragyogóan dicső, tragikus, 
mégis felemelő és egyedülálló pályafutás. 

 

                                            Énekes Árpád      Török Gyula 

 
Az ígéretes bontakozás közepette megtorpanást jelentett, hogy Énekes Árpád elkerült a 
szakosztálytól, a válogatott edzője lett. Az évtized derekától azonban Fogarasi Mihály 
személyében ismét rendkívül szuggesztív, energikus szakember kezébe került irányítás, és a 
sikerek nem is maradtak el. A hatalmas ütőerejű Kovács Pál, az ugyan csak beton kemény 
Patkós és Gula László fémjelezte a gárdát. Gula ragyogó öklözéssel nyert bronzérmet az 
1967-es római Európa-bajnokságon.  

 

Gula Laci 

Legnevezetesebb fegyverténye azonban egy budapesti viadal volt, amikor a zsúfolásig teli 
sportcsarnok közönségének fergeteges biztatása közepette szikrázó csatában győzte le 
Baranyikovot, aki korábban egy szabálytalan ütéssel Kajdit fosztotta meg az olimpiai bajnoki 
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cím lehetőségétől Tokióban. Ez a kilenc perc a mérkőzés másnapjától a sportág egyik nagy, 
eleven legendája lett. Él, hat, színeződik, növekszik, a teljesen esélytelen Gula szenzációs 
győzelme világhírű ellenfelével szemben: szívvel, küzdeni tudással, keménységgel alighanem 
példázat marad minden korok esélytelenül szorítóba lépő magyar öklözője számára. 

 

Gula győzelme Baranyikov ellen 

 

1975-ben az MTK ökölvívó szakosztálya megszűnt. Ma is eltérően emlékeznek vissza ennek 

okaira. De az biztos, hogy 20 éven keresztül az MTK-ban nem folyt ökölvívó nevelés. Majd 

1995-ben Drexler Géza és Fogarasi Mihály a semmiből újra létrehozta hatalmas munkával és 

szorgalommal. Az MTK anyagi segítséget az induláshoz nem adott. Mindent saját erőből 

kellett elérni, még az alapvető felszerelések beszerzését is, így lassú volt a beindulás. Viszont 

2-3 éven belül a befektetett munka elkezdte meghozni az eredményét. Jöttek a kisebb hazai 

sikerek és egyre több tehetséges gyerek akart az MTK-ban bokszolni. Egyre több magyar 

bajnoki címet sikerült szerezni.  

 

 

                       Fogarasi Mihály          Drexler Géza 

 



 8 

2000 volt a nagy áttörés éve. Az MTK, de Magyarország történetében is először sikerül Junior 

Világbajnokot adni Káté Gyula személyében. Ez olyan eredmény, ami sporttörténeti 

áttörésnek is joggal nevezhető. Az eredmények elkezdtek jönni. Több nemzetközi versenyen 

sikerült érmet szerezni és az Olimpiára is kijutottak versenyzőink.  

 

 

Káté Gyula 

 

Lakatos Péter 2007-ben és 2009-ben is Európa bajnok lett. Harcsa Zoltán 2010-ben Európa 

bajnoki ezüstérmet szerzett. Káté Gyula felnőttek között 2002-ben az Európa bajnokságon 

bronzérmes lett, majd 2004-ben a VB-n is bronzéremig verekedte el magát. Vagyis 2000 óta 

minden évben érmet tudott elhozni jelentős nemzetközi versenyekről. A hazai 

bajnokságokban újra MTK dominancia jelent meg a szűkős anyagi lehetőségek ellenére is. 

Magyar bajnoki címek és hazai érmek tömegét szerezték meg az MTK fiatal tehetségei.  

 

 

 

         Lakatos Péter   Harcsa Zoltán 
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2005-ben Fogarasi Mihály nyugdíjba vonult és felhagyott az edzői munkával teljesen. Azóta a 

szakmai irányítást a szakosztálynál, Drexler Géza teljesen egymaga látja el. A pénztelenség 

felőrölte a lehetőségeket. 2009-ben Drexler Géza megvált a felnőtt versenyzőktől, akik 

nagyon sokáig még ingyen is készek voltak a szeretett edzőért és klubbért dolgozni. A 

felnőttek távozása után minden energiáját Drexler az utánpótlás nevelésére fordította. A 

sikerek az utánpótlásnál is rendre jönnek. Több magyar bajnoki címe van a szakosztálynak, 

rengeteg magyar bajnoki helyezése és a gyerekek a ritka nemzetközi megmérettetésnél is 

képesek tisztességgel állni a sarat. A most neveltek közül, többnek reális esélye van nagyon 

rövid időn belül az EB-n, VB-n vagy az Olimpián éremért küzdeni. Zsigmond József például az 

Ifi Olimpián már negyedik helyet tudott szerezni, amivel szintén Drexler történelmet írt, 

hiszen ez még a magyar boksz történetében előtte másnak nem sikerült.  

 

 

Zsigmond József 

 

2012 májusában összeállt egy kis team, aki azt tűzte ki céljául, hogy megerősíti a 

szakosztályt, felkarolja a tehetséges fiatalok kibontakozási lehetőségének támogatását. Új, 

profi alapokra akarjuk helyezni a munkát. Profi szellemben készül a PR és marketing stratégia 

is. Bízunk abban, hogy sikerül ehhez a munkához szellemi és anyagi támogatókat szerezni és 

akkor az igazi sikertörténet, csak most veszi majd kezdetét. Reméljük ebben kiadványunk 

olvasói közül is többen a segítségünkre lesznek.  
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A Mester 

 

 

 

Drexler Géza 1958. június 5.-én született Budapesten. Az ökölvívással először 12 éves 

korában találkozott, amikor barátai győzködésére lement az Evig nevű egyesületbe öklözni. 

Először csak jó bulinak tartotta a „verekedést”, de hamar szerelem lett belőle. Az EVigből, 

amikor felismerték tehetségét, az MTK magához csalta. Nem volt nehéz, hiszen Géza mindig 

MTK fanatikus volt. Tehetséges sportoló volt, már az úttörő Olimpián aranyéremig jutott.  

A szíve szakadt bele, hogy családi okok miatt a versenyszerű sportot be kellett fejeznie, de 

hobbi szinten folytatta. Többen győzködték arról, hogy ne tegye, mert nagy jövő áll előtte a 

sportban, de nem tudott változtatni ezen.  

 

1974-ben ismerkedett meg élete másik nagy szerelmével, akit 1975-ben feleségül is vett és 

aki azóta is társa jóban, rosszban. Drexler nyitott ember volt. Szerette az tisztességet és a 

szabadságot. És véleményét soha nem rejtette véka alá. Politikai nézetei miatt a kádárista 
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diktatúra megtorlása elől, nyugatra kényszerült menekülni 1979-ben. A „száműzetésből” 

1988-ban tért haza. Házasságából három gyermeke született.  

 

 

 

1995-ben tért vissza az ökölvívásba. Fogarasi Mihály keze alatt lett segédedző a Kispesti 

Boksz Klubban. Még ennek az évnek a vége felé, Fogarasival közösen újra létrehozták az MTK 

Ökölvívó Szakosztályát. Sokáig képesítés nélkül végezte az edzői munkát, miközben 

eredmények tömege köthető a nevéhez. 2006-ban barátai unszolására elvégezte az edzői 

képzést és 2006 óta, ő az MTK Ökölvívó Szakosztályának vezetőedzője. Világbajnokot, Európa 

bajnokot nevelt. Három Olimpián is jelen voltak tanítványai. 

 

 

 

Mostani munkáját elsősorban az utánpótlás nevelésének szenteli. Jellemzően hátrányos 

helyzetű fiatalokkal foglalkozik és számtalan látványos eredményt sikerült már elérni velük. 
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Eredmény, hogy sikeres sportolót nevel belőlük és eredmény az is, hogy a nehéz helyzetből 

induló fiatalokból embert farag a sport által.  

A tanítványai tisztelik és szeretik Gézát. Nagy tekintélye van egykori ma már hírességnek 

számító neveltjei előtt is, mint amilyen például Kótai Mihály. Géza társadalmi munkában 

dolgozik a fiatalokkal. Amíg volt saját vállalkozása, addig anyagilag is támogatta a 

Szakosztályt és a gyerekeket. Most amikor nehezebb élethelyzetben van, még ebben a 

helyzetben is több gyereknek például bérletet vesz, hogy edzésre tudjanak járni. Soha nem 

várt ezért viszonzást, neki bőven elég fizetség volt, a gyerekek mosolyát látni a sikerek után.  

 

 

 

Amit tesz, abban több cél motiválja. Természetesen első helyen áll az ökölvívás tisztelete és 

szeretete. De hasonlóan fontos számára, hogy a társadalomba beilleszkedni tudó, hasznos 

embereket neveljen a gyerekekből. Nagyon szeretne még több gyereknek esélyt teremteni a 

sport által a kitörésre, mert sokak számára ez az egyetlen lehetőség. Drexler neve az 

ökölvívásban nyugodtan mondhatjuk, hogy mára fogalom lett és egyfajta védjegy.  
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A Nagy Álom 

 

 Ha azt írjuk, hogy a sport, embert nevel, ha azt mondjuk, hogy a sport edzi a testet, a 
lelket és a jellemet és emberi tartásra nevel, könnyen kaphatjuk a fejünkre, hogy közhelyekről 
beszélünk populista formában. Csakhogy ez annak ellenére is, hogy közhelynek látszik, 
tényekre alapszik. És személyes példák tömegével tudjuk bizonyítani, állításunk igazát.  

 Hátrányos helyzetű gyereknek lenni a világon bárhol borzalmas állapot. 
Magyarországon, ha lehet,ez még halmozottan igazabb. Tisztában vagyunk azzal, hogy ma 
Magyarországon a hátrányos helyzetű gyerekek, kiemelten a roma származású gyerekek 
szinte kilátástalan helyzetben nőnek fel. Életkezdési esélyei minimálisak, lehetőségeik erősen 
korlátozottak, ami súlyos probléma nekik, de ugyanígy súlyos problémát jelent az egész 
magyar társadalomnak. Az Európai Unió is kimondta, hogy a roma integráció 
kulcsfontosságú kérdés Európában. Az integrációt pedig a lehető legfiatalabb korosztálynál 
már el kell tudni, kezdeni.  

 A sport kiváló integrációs eszköz. A sport kitörési lehetőség a hátrányos helyzetből 
induló gyerekek és fiatalok számára. Minket a cselekvésben két dolog motivál erősen. Az 
egyik a sportoló tehetségek felfedezése, támogatása és sikerhez segítése, a másik a hátrányos 
helyzetben élők integrációjának támogatása és ezen emberek számára a kitörési lehetőség 
biztosítása.  

 Tudatosan kívánunk építkezni, és igen magasra rakjuk magunk számára a mércét, a 
végső célt, amit tudatosan felépített lépcsőkön keresztül kívánunk elérni. Legnagyobb 
álmunk, hogy Magyarországon egy professzionális szemléletű bentlakásos Boksz Akadémia 
hálózatot építsünk fel. A rendszerbe első sorban hátrányos helyzetű gyerekekkel és a 
kiemelkedő tehetségű nem hátrányos helyzetű gyerekekkel akarunk foglalkozni. A tervezet 
akadémiarendszer, napközben oktatja a gyerekeket és minimális célnak határozzuk meg, hogy 
minden velünk dolgozó gyerek, minimum egy szakma elsajátításáig jusson el vele, legalább 
egy nyelv középfokú elsajátítása mellett. Délután pedig az edzések ideje lenne, ahol felkészült 
és elismert szakembereink vezetésével sajátíthatják el az ökölvívás tudományának rejtélyeit és 
lehetőséget kapnak arra, hogy amatőrként jelentős eredményeket érhessenek el, illetve 
amennyiben van rá igényük, úgy támogatjuk és segítjük profi ökölvívóvá válásukat is.  

 A nagy álom kisebb fokozata, hogy Budapesten létre tudjuk hozni az első ilyen 
célokért dolgozó Akadémiát. Az Akadémia létrehozásának költségét jelentősebb részben EU-
s pályázatokból kívánjuk megvalósítani, kisebb részben belföldi pályázatokból és szponzorok 
támogatásából. A budapesti Boksz Akadémia létrehozását 3 éven belül szeretnénk 
megvalósítani.  

 A jelen igen rossz állapotokat takar. Az Építők Sporttelepen van egy kicsi 30 m2-es 
edzőtermünk, amihez nem tartozik külön öltöző se. A szakosztály jelenleg sehonnan nem kap 
támogatást, vagy amit mégis, az elhanyagolható. 30 gyerekkel tudunk a jelenlegi helyzetben 
foglalkozni, ami kevés, ráadásul arra sincs lehetőségünk, hogy a fejlődésükhöz szükséges 
rendszeres versenyzési lehetőséget biztosítani tudjuk. A gyerekek rendkívül tehetségesek és 
jellemzően rendkívül szegények, így tőlük a sportolási lehetőségért és az edzésekért 
jellemzően egy fillért sem kérünk, sőt több gyereknek mesteredzőnk Drexler Géza veszi a 
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bérletüket, hogy le tudjanak jönni edzésre. Szükségünk lenne nagyobb és jobb körülmények 
között működő edzőteremre, a munkát segítő és a versenyekhez szükséges felszerelésre és a 
versenyeken való részvételhez szükséges anyagi feltételek megvalósulására.  

 A rossz körülmények akadályozzák a gyerekek fejlődését és akadályozzák azt is, hogy 
több tehetséggel tudjunk foglalkozni. A legrövidebb távon azt akarjuk elérni, hogy legalább a 
jelenlegi nem túl jó állapotoknál rosszabb helyzetbe ne kerüljünk. Ehhez a működéshez, évi 6 
millió forintra volna alsó hangon szükségünk.  

 De rövidtávon el akarjuk érni, hogy lehetőséget kapjunk arra, hogy egy legalább 100 
m2-es edzőtermet tudjunk bérelni, aminek rezsi költségét is viselni tudjuk. Az edzőteremhez 
tartozhasson egy öltöző is természetesen wc-vel, zuhanyzókkal. Ennek érdekében kis 
csapatunk fel akarja venni a kapcsolatokat önkormányzatokkal, akiktől kedvezményes, 
szociális bérleti lehetőséget szeretnénk szerezni. Ha nem sikerül, ennek költségét is szponzori 
és pályázati pénzekből kívánjuk biztosítani. Szükségünk lenne felszerelés bővítésre és azok 
minőségének javítására. Ezt egyrészt sportszergyártók szponzorálási felkérésével szeretnénk 
elérni, de ha nem kapunk, akkor szintén szponzorok, adományok, pályázatok útján szeretnénk 
támogatást szerezni hozzá. Szintén szükségünk van anyagi támogatásra ahhoz, hogy 
lehetőséget kapjunk arra, hogy a gyerekek, fiatalok, rendszeres versenyzési lehetőséghez 
jussanak. A tehetségük többségüknek a nagyon sikeres szereplésre, már most meg van és 
szeretnénk a hazai bajnokságokban és a nemzetközi porondon is megmérettetni és tudjuk, 
hogy ha erre az anyagi lehetőség biztosított lesz, akkor a sikerek is garantáltak. Ennek 
megvalósításához becslésünk szerint évi 25-30 millió forintra lenne szükségünk.  

 Nagyon fontos, hogy minél több gyerek számára tudjunk edzési lehetőséget 
biztosítani. Ezért vagy egy nagyon nagy edzőteremre lenne szükségünk, vagy több kisebbre a 
fővárosban. Ha évi 40-50 millió forint körüli összeget tudunk a működéshez szerezni, ez már 
lehetővé tudja tenni, hogy meghaladhassa a versenyzésre lehetőséget kapó gyerekek létszáma 
a 100 főt. És ebből az összegből, már finanszírozni tudnánk, hogy minden évben a gyerekeket 
két hétre edzőtáborba is el tudjuk vinni, ami egyrészről jutalom számukra, másrészt viszont a 
szezonra való felkészülés nagyon fontos eleme.  

  Drexler Géza ma a legeredményesebbnek tekinthető ökölvívó edző. Az ő keze 
alatt nőttek fel világbajnokok, olimpiai bajnokok, magyar bajnokok egész sora. Neve az 
ökölvívásban a minőséggel és az eredményességgel szinonim. De hiába neveli fel a 
tehetségeket, ha nincs anyagi lehetősége ahhoz, hogy a sikeres versenyzőket meg is tudja 
tartani egyesülete számára. Amint egy versenyző eredmények sorozatát hozza Géza számára, 
jobb anyagi helyzetben lévő egyesületek el tudják csábítani a versenyzőket, akiknél több 
esetben is ez visszaesést hozott. Magyarország sport sikereinek is nagyon fontos lenne, hogy 
Drexler Géza és neveltjei jó körülmények között, következetesen tudjanak sikerekért 
dolgozni.  

 Elképzeléseinket ismert sportemberek is támogatják, mint például Kótai Mihály. De 
olyan ismert alkotók, mint a rendezéseiért több hazai és nemzetközi díjat is elnyerő Csillag 
Ádám is fontosnak tartja a nemes ügy felkarolását, és neki köszönhetően, hamarosan egy 
átfogó dokumentumfilm fog megszületni Drexler Gézáról, az egyesületről és a gyerekekről, 
sportolókról. De ismert roma polgárjogi aktivisták is felkínálták a munkához segítségüket, 
támogatásukat. Szeretnénk minél több közéleti szereplőt bevonni a Jövő Reménye elnevezést 
viselő álom megvalósításába bevonni. Minden támogatásra szükségünk van. Aki igényli a 
támogatásért cserében felszerelésünkön, reklám kiadványainkon, edzőtermünkben, hamarosan 
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elkészülő weboldalunkon, és az összes egyéb hozzánk köthető, például internetes, 
reklámfelületeken hirdetési lehetőséget kaphat.  

 Szeretnénk saját rendezésű profi és amatőr gálákat is szervezni. Felmerült annak a 
lehetősége is, hogy Budapesten iskolák közötti boksz bajnokságokat szerveznénk, tömegsport 
jelleggel, de nagyon fontosnak tartjuk, az amatőr versenyzők rendszeres versenyeztetését is a 
különböző más szakosztályokkal együttműködve ebben.  

 Az anyagi és eszközbeli támogatásokon túl, szükségünk lenne médiatámogatásra, 
hogy minél több ember ismerkedhessen meg azzal a csodával, amit az ökölvíváson keresztül 
kaphatnak a gyerekek. Ismerjék meg versenyzőinket, szakembereinket, tájékozódjanak a 
hozzánk való csatlakozás lehetőségeiről, egyszóval kapjunk érdemi lehetőséget a széles 
nyilvánosság előtti bemutatkozásra. Logikusan ehhez a legnagyobb segítséget a médiától 
várjuk.  

 Nagyon fontos, hogy a tehetségeket felfedezzük a magyar sport számára és lehetőséget 
biztosítsunk számukra ahhoz, hogy elérjék a legmagasabb célokat a sportban. Nem 
mindenkiből lesz olimpiai bajnok, világbajnok, de még csak magyar bajnok sem azok közül, 
akik lejárnak hozzánk edzésre. De egyrészt a minőséget a mennyiségben lehet megtalálni, és 
ha sok közül tudunk válogatni, akkor ott biztos, hogy lesznek nagy bajnokok is. De ez a 
munka, ahogy a bevezetőben már jeleztük, nem csak a sport sikerekről szól. Az a gyerek, aki 
rendszeresen jár edzésre, ahol felkészült szakemberek foglalkoznak velük, kisebb eséllyel 
kallódik el, mint az aki nem kap a kitöréshez segítséget. Ha csak egy gyereket tudnánk az 
elkallódástól megmenteni, abban az esetben is már stábunk embert mentett, amire joggal lehet 
büszke. De itt jóval többről van természetesen szó.  
 
 Ezzel kapcsolatban sok történetet tudnánk mesélni, de most a terjedelmi okok miatt 
csak egyet mesélnénk el. Drexler Géza Kőbányán figyelt fel egy fiatal gyerekre, aki az utcán 
kallódott és a kábítószerek rabja volt. Meglátta benne az értéket- Géza mindenkiben értéket 
lát- és addig dumált neki, míg a srác elkezdett lejárni edzésekre. Az első félévben előfordult, 
hogy ki-kimaradozott, de Géza utána ment és nem hagyta. Ez a fiatal srác, fél év után már 
minden nógatás nélkül lejárt az edzésekre. Apróbb sikereket elért a sportban és ez erőt adott 
neki ahhoz, hogy folytassa a félbehagyott iskoláit, ma orvosként dolgozik és teljes értékű, 
hasznos tagja a társadalomnak. Általa is jól bemutatható, hogy a sport milyen közösségépítő, 
milyen fontos ahhoz, hogy embert neveljen és milyen sok közvetett haszna lehet a társadalom 
számára.  

 Mi szeretnénk mindenhonnan hozni gyerekeket a sport világába. Kifejezetten ebben a 
hátrányos helyzetű gyerekek istápolására helyezzük a hangsúlyt. Önmagunkban a 
lehetőségeink a sikerre elég behatároltak, ezért mindenkit, aki csak tud arra kérnénk, hogy 
álljanak mellénk, segítsenek a Nagy Álom megvalósulásában nekünk, az általunk támogatott 
és nevelt gyerekeknek. Mert amiért mi dolgozunk, meggyőződésünk, hogy az egész 
társadalom közös ügye és érdeke.  

 Igény esetén készséggel állunk részletesebb tájékoztatással mindenki részére. 
Amennyiben ötlete van arra, hogy mit kéne tennünk céljaink eléréséért, vagy segíteni tud 
abban, hogy a céljainkat megvalósíthassuk, vegye fel velünk a kapcsolatot.  
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Elérhetőségeink:  

 

Drexler Géza szakmai vezető: 0630-9057216 

                                                 dexlercsalad@t-online.hu 

 

Megyeri Gábor főkoordinátor:  0620-4740886 

                                                   megyeri.g@chello.hu 

 

Rózsa Mihály Marketing és PR vezető: 0620-3706587 

            alelnok@freestart.hu 

 

Stábunk tagjai természetesen a www.facebook.com oldalon is elérhetőek.  

 

Honlapunk:  http://www.mtkboxingassociation.com/ 

 

Facebook oldalunk: http://www.facebook.com/MTKBOX?ref=hl 
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A srácaink 

ZSIGMOND JÓZSEF 

 

 

 

1992. február 25.-én született. Érettségije és szakács végzettsége van. 3 éven keresztül a 

Gundel étteremben dolgozott még tanulóként. Jelenleg munkanélküli.  

 

 

Eddigi eredményeiből: Az Énekes István emlékversenyen egy ezüst és egy bronzérem.  

                                      Ifi magyar bajnokság: 2009 III. hely. 2010-ben aranyérem 

                                      Ifi Világbajnokság IX. hely 

                                      Ifi Olimpia: IV. hely 

2008-ban a Csipkés Barabás Halásztelki Boksz Klubban kezdte meg sportkarrierjét. 2010-ben 

jött át az MTK-ba és lett Drexler Géza tanítványa, azután kezdtek el jönni sorra az 

eredményei.  
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Nagyon szeretne a felnőtt magyar bajnokságban eredményeket elérni. Súlycsoportja 91 kg. 

Mindent elkövet annak érdekében, hogy kijuthasson a Rióban megrendezett Olimpiára, 

amire igen jó esélyei vannak. Ott nagy eredményre számít és azt követően szeretne az 

amatőrök közül átlépni a profik világába.  
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ZSÁKAI ATTILA 

 

 

1992. június 12.-én született. 11 éve Drexler Géza fedezte fel, azóta az ő kezei alatt 

nevelődik. Sokáig volt a magyar válogatott tagja, de munkája miatt kikerült abból, de most 

nagyon szeretne visszakerülni.  Szintén mindent el szeretne követni annak érdekében, hogy 

2016-ban ott lehessen Rióban és súlycsoportjában legalább pontszerző helyet érjen el. 

Súlycsoportja 64 kg.  

 

 

 

Eredményeiből: Háromszoros korosztályos magyar bajnok 

                           Diák Olimpia aranyérmese 

                           Budapest Bajnokság aranyérmese 
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SÓS ERIK 

 

 

 

1991. december 25.-én született. Már négy évesen sportolt, ekkor az úszást választották neki szülei. 

Sport tagozatos általános iskolába került, ahol minden lehetséges versenyen elindult és megmérette 

magát.  

2005-ben ismerkedett meg az ökölvívással, azóta csak ennek hódol versenyszerűen.  

 

 

 

Jelentősebb eredményei: 2005-ben serdülő magyar bajnok 

          2006 Kadett magyar bajnok 
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    2007 Baku VB V. helyezet 

    2008 Szabadkai Aranykesztyű I. helyezet 

    2006 Budapest Bajnoki I. helyezés 

    2006 Diák Olimpia II. hely 

    2006 Bornemisza Gergely Emlékverseny I. hely+tech.díj 

    2007 Diák Olimpia III. hely 

    2007 Budapest Bajnokság I. hely 

    2008 Budapest Bajnokság I. hely 

    2009 Énekes István Emlékverseny I. hely 

 

 

 

Hobbyja a horgászat és a sport. Drexler Géza keze alatt érett sikeres versenyzővé. Világ és 

Európa Bajnok szeretne lenni és mellette természetesen Olimpiai Bajnok is. Nagyon reális 

esélye van arra, hogy a Rió-ban rendezett Olimpián jelen lehessen és már ezen nagy 

meglepetést okozzon. Tehetséges, szorgalmas versenyző.  
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RÉTI BENCE 

 

 

 

1994. december 29.-én született. 2010 óta bokszol versenyszerűen, előtte hobby szinten, de 

hamar kijött a tehetsége, ezért többen javasolták neki, érdemes ezzel komolyabb szinten 

foglalkoznia. Az Arany János Műszaki Szakközépiskolában tanult.  

Gyerekként példaképe Rocky Balboa volt. Felnőttként Roy Jones Jr. lett a példakép.  

 

 

Eredményeiből: Az összes bemutatkozó mérkőzését megnyerte 

                          B válogatott Ausztria, Linz II. helyezés 

Szintén nagy álma, hogy indulhasson súlycsoportjában az Olimpián, de szeretne 

Világbajnokságot és Európa bajnokságot is nyerni mellé. Súlycsoportja: 69 kg. A sportban 

elszánt célja, hogy történelmet írjon. Van rá esélye.  
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SÁHEN BÁGDÁSZÉRJÁN 

 

 

Az örmény származású versenyző 1993-ban született Moszkvában. 2010-ben itt Budapesten 

kezdett el versenyszedrűen bokszolni, Drexler Géza ismerte fel benne a kiugró tehetséget.  

 

 

 

Súlycsoportja 64 kg. Feltett szándéka, hogy vagy már most Rióban megmutathassa 

tehetségét, vagy legkésőbb az azt követő Olimpián. Amellett arról álmodik, hogy magyar 

színekben Világbajnok lehessen belőle.  

Nagyon elszántan szeretne később a profik világába átkerülni.  
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HORVÁTH SZILVESZTER 

 

 

 

1993-ban született. Pár éve kezdte csak el az ökölvívást és szinte azonnal versenyszerűen. 

Nagyon elszánt és kemény harcos. Súlycsoportja 64 kg.  

 

Eredményei: Junior korosztályban 3. lett a Budapest Bajnokságban. 

Eddig 6 meccse volt, abból 4 győzelem és 2 vereség. Győzelemit minden esetben KO-val vagy 

TKO-val nyerte meg.  

Legnagyobb álma, hogy Világbajnok váljék belőle és szintén ki akar kerülni az Olimpiára is. 

Tudja, hogy ez nem lesz könnyű feladat, de hisz abban, hogy a szorgalom, önfegyelem meg 

fogja számára hozni a sikert.  
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JÓNÁS BÉLA 

 

 

1996.-ban született. Jelenleg a Kövessi Erzsébet Szakmunkásképző iskola 9. osztályában 

tanul. 2009-ben került az MTK-hoz és azóta Drexler Géza tanítványa. Súlycsoportja: 66 kg 

 

 

 

Eredményei. Több bemutatkozó mérkőzésen van túl és mindegyiken eredményesen tudta 

megmutatni tudását. A Kőszegi Boksz Gálán aranyérmet szerzett. 

Profi sportoló akar lenni. Mindent az életében ennek rendel alá. Szeretne egyszer Olimpiai és 

Világbajnok lenni!  
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BARANYI GERGŐ 

 

 

 

1997-ben született. Jelenleg a Kövessi Erzsébet Szakközépiskola 10. osztályába jár. 2009 óta 

az MTK sportolója, Drexler Géza fedezte fel a tehetségét és beszélte rá, hogy hobbi szint 

helyett versenyszerűen sportoljon nálunk. Súlycsoportja: 54 kg. 

 

 

 

Eredményeiből: Bemutatkozó mérkőzések sorozatát hozta le eredményesen 

                          2011-ben a Magyar bajnokság 3. helyezettje lett 

                          2012-ben a Budapest Bajnokságon aranyérmet szerzett 

Profi versenyző szeretne lenni.  
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SÓLYOM ISTVÁN  

 

 

 

1997. február 13.-án született. Jelenleg tanul. 2011 óta bokszol versenyszerűen az MTK 

színeiben.  

 

 

 

Több bemutató mérkőzésen van sikeresen túl. Legjelentősebb eredménye eddig a 

Bornemissza Gergely emlékverseny bronzérmének megszerzése volt.  

Szeretne az ökölvívásban jelentős eredményeket elérni. Súlycsoportja: 57 kg. 
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MOLNÁR TAMÁS 

 

 

 

1998. augusztus 4.-én született. Jelenleg általános iskolában tanul. 2006-ban kezdett el 

bokszolni Dexler Géza bíztatására.  

 

 

 

Eredményeiből: Budapest Bajnokság aranyérem 

                          Diák Olimpia aranyérem 

                          Bornemissza Gergely emlékverseny aranyérem 

                          Kőszegi Nemzetközi Torna aranyérem 

                          Bizalom Kupa aranyérem 

Célja, hogy többszörös világbajnok legyen belőle. Súlycsoportja: 56 kg 



 29 

BOGDÁN TIBOR 

 

 

 

2000. november 6.-án született. Jelenleg a Lakatos Menyhért általános iskola 5. osztályos 

tanulója.  Kicsi gyerek kora óta szereti az ökölvívást.  

 

 

 

Fiatal kora ellenére nagyon sok bemutató mérkőzésen sikerült már eredményesen 

szerepelni. Alig várja, hogy igazi tétmérkőzésen is megmutathassa a tehetségét és tudását. 

Szakembereink szerint, hatalmas tehetség van ebben a kisfiúban és már most, akár 

magasabb korosztályosok ellen is eredményesen szállhatna ringbe.  

Céltudatosan dolgozik és készül arra, hogy többszörös magyar bajnok, olimpiai és világbajnok 

váljék belőle. Az adottságai meg vannak hozzá.  
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PAPP NIKOLETT 

 

 

 

1991. március 25.-én született. 2008 nyarán kezdte el versenyszerű pályafutását, az MTK 

tehetséges sportolója.  

 

 

Eredményei: 2009-2010-2011 Magyar Bajnokság aranyérem 

                      Nemzetközi tornán bronzéremig jutott 

Szeretne a következő Olimpiára kijutni és ott begyűjteni az aranyérmet. Mellette a Magyar 

Bajnokságban is bajnok akar lenni újra.  
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Versenyzőink közül, csak azokat mutattuk itt most be, akiket már ma kiemelkedő 

tehetségnek gondolunk. Rajtuk kívül is sok más versenyző jár le edzéseinkre és nem kizárt, 

hogy a jövő Nagy Bajnoka is közöttük lehet. De akiből nem lesz bajnok, az is a sport által 

fontos értékekkel gazdagodik természetesen.  

Minél több versenyzővel tudunk foglalkozni, annál nagyobb lesz az esély arra, hogy a 

jelenleginél is több kiemelt tehetséget találjunk a sportág számára.  
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A Szakosztály a támogatásokért köszönetét fejezi ki: 

 

Szántó Györgynek a Carmel étterem tulajdonosának 

http://www.carmel.hu/ 

 

Pandzarisz Sándornak a Panzi Pet Kft tulajdonosának 

http://www.diszallatuzlet.hu 

 

 


