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A másfél órás filmet az intézet dísztermében néztük meg közösen. A fiúk már hallottak róla, 

páran ismerték is az egyik főszereplőt Szabó Zoltánt, aki nehéz sorsa ellenére háromszoros 

világbajnok bokszoló lett. A film másik főszereplője Sipos Mihály, aki régen a VIII. kerület 

hírhedt éjszakai alakja volt. Alvilági „karrierjének” egy fegyver három golyója vetett véget, 

sérüléséből csodával határos módon felépült. Úgy véli, nem lehet véletlen, hogy kapott egy 

második esélyt. Több, mint egy évtizede a kerület fiataljainak tart ingyenes bokszedzéseket. A 

történet a valóság alapján a kezdetektől, a tehetséges Szabó Zoltán felkészülésétől a 

világbajnoki övmeccsig tart. Láthattuk a sikerhez vezető út nehézségeit, könnyeket és 

verejtéket.  

A vetítés után három vendég érkezett: Sipos Mihály, felesége, Sipos Mihály Ferencné Kocák 

Marianna és a film producere, Józsa László. A közönséggel szemben ültek le, egy rövid 

bemutatkozás után a növendékeknek lehetősége volt kérdezni tőlük. Ahogy a legtöbben 

szólítják, Misi bácsi, készséggel és nyíltan válaszolt a kérdésekre. Volt olyan növendék, akit 

korábbi edzéseiről felismert, volt, aki máshoz járt bokszolni, de sok közös ismerősük van. 

Aggódó tekintettel hallgatta a történeteket, hogy ki és miért kallódott el, hogy nem volt senki, 

aki visszatartotta volna a fiúkat. Ő szoros kapcsolatot ápol tanítványaival, családjukkal és ha 

szükséges, akkor közbe is lép annak érdekében, hogy megelőzze a bajt. Otthonában mindig 

szívesen fogadja őket akár egy tál étellel, fekvőhellyel vagy hely hiány miatt egy edzésre. A 

fiúk kérdései között elhangzott: Milyen gondolatokkal, milyen szándékkal érkezett hozzánk? 

Nem viseli meg, ha egy-egy tanítványa magánéleti gondjait is tudja? Olyanok is járnak 

bokszolni, akik nem tudnak? Hogyan tudja magát visszafogni, amikor ideges? 

Misi bácsi szerint minden emberben van érték, mindenki tud valamiben jó lenni, csak 

támogatni, segíteni kell. Érdeklődéssel és jó szándékkal érkezett hozzánk, hogy mindenkit 

arra buzdítson, hogy keresse meg azt, ami jó, amit szeret csinálni az életben. Aki szeretné, 

bárki felkeresheti az edzőteremben, szívesen segít. Ő tudja milyen az utcán élni, tudja milyen 

az, amikor valakivel nem foglalkoznak, amikor a rossz út egyszerűbb. Éppen ezért, a hasonló 

tapasztalatok miatt az ő szava talán igazabbnak hat, mint azoké, akik nem találkoztak ennyi 

kihívással, rosszal, akik nem szenvedtek hiányt semmiben. Szeretettel, elfogadással, 

tisztelettel van tanítványai felé, részéről mindent megtesz annak érdekében, hogy segíteni 

tudjon. Sikert elérni viszont csak akkor lehet, hogy ha a másik fél is tesz érte. Előfordult olyan 

is, hogy valaki csalódást okozott neki, de mindenki kaphat új esélyt, hogy ha tud bizonyítani. 

Nem csak azokat a fiúkat várja az edzésekre, akik tehetségesek, számára a szorgalom és a 

mozgás öröme ugyanannyira fontos. Misi bácsi szerint az igazi erő nem abban rejlik, amikor 

valakit megalázunk, megütünk, megfélemlítünk, hanem abban, hogy magunkkal szemben van 

erőnk, hogy nem csinálunk olyat, ami nem helyes. A mai napig érik számára bántó szavak, 

előítélet, provokációk, de nem foglalkozik velük, inkább nyugodtan elsétál.   

Szereti az új életét, fontos számára az, amit csinál és az a célja, hogy minél több gyermeket 

megmentsen az elkallódástól, bűnözéstől. Erőt hitéből, szerető családjából és a vidám gyerek 

arcokból merít. Szerintem mindannyiunk számára tanulságos az élete és tiszteletreméltó az, 

amit másokért tesz. Szokták mondani, hogy változni sosem késő… 

Lovász Katalin  

nevelő 



Előhívott emlékek, érzések  

 

 Szeptember 15-én eljött a javítóba a volt boksz edzőm, Sipos Mihály és közösen 

megnéztük azt a filmet, amit róla és az egyik tanítványáról készítettek. És amikor megnéztük 

a filmet, akkor lehetett tőle kérdezni, hogy milyen volt idáig eljutnia, meg stb…. Én pont vele 

szemben ültem és már nézett, mondta, hogy ismerős vagyok neki. Rájött, hogy én is jártam 

hozzá edzésre. Nekem olyan érzés volt, hogy rájöttem még jobban arra, hogy van remény 

hiába bűnt követtem el, még van olyan, amiben fel tudom magamat találni, hogy jó út felé 

menjek. Nagyon kellemetlen volt, hogy itt bent kellett újra találkozni vele, nem edzésen. 

Felhozta a régi emlékeimet és kirázott a hideg, amikor visszagondoltam arra, hogy mi volt 

akkor, amikor én még hozzá jártam boksz edzésre. Tudtam, hogy nagyon fogok izgulni, de így 

még nagyobb lett, hogy újra láthattam és elmondta honnan, mit érhettem volna el. Erőt adott 

nagyon nekem, hogy elmondta mi mindent érhetek még el.  

Nagyon jó, de rossz is volt ez a találkozás. A jó: erőt, reményt és kitartást kaptam és éreztem 

megint a régi énemet, a jót! A rossz: itt bent kellemetlen volt a találkozás és cink volt!  

L. J. növendék 

 


