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Az alábbi cikk bizonyítéka 
annak, hogy az elszántság, az 
akarat és a talentum mellett ma 
már intelligencia és ész is kell a 
sporthoz. Még akkor is, ha ez 
a bizonyos sportág „csak” az 
ökölvívás. A két érdi fiatallal, 
Dobrádi Zsolttal és a testvéré-
vel, Csillával beszélgetve kide-
rül: a testvérpár szinte mindent 
feltesz arra, hogy ismert, sike-
res sportember legyen.

Igaz, az udvariasság azt 
diktálná, kezdjük a hölggyel, 
Csillával, de az eredményes-
ség miatt ezúttal fordítunk a 
sorrenden, s Zsolt legyen az 
elsõ. Azért is, mert nemrégiben 
olyan elismerésben részesült, 
ami minden, a pályája elején 
járó, ifjú bunyós álma. Az 
önkormányzati minisztérium-
ban vehette át az utánpótlás-
korúak számára alapított Papp 
László-díjat. Ebbõl fakadóan 
szinte kötelezõ volt az elsõ kér-
dés a 18 esztendõs fiatalember-
hez: vajon mit tud a világ egyik 
legjobbjáról, a hat és fél éve 
elhunyt háromszoros olimpiai 
bajnokról?

– Azt tudom, hogy háromszor 
nyert  olimpiát a közép-, illet-
ve a nagyváltósúlyban. Archív 
filmeken sokszor láttam, így 
tudom, hogy villámgyors volt 
az ökle. Hallottam arról is, hogy 
az olimpiai gyõzelmei után 
profi lett, de egy idõ után nem 
engedték bunyózni, s meséltek 
arról is, hogy nagyon közvet-
len, barátságos ember volt.

Erre a feleletre, figyelembe 

véve Zsolt zsenge korát, ötöst 
illik adni.

A díjátadáson ott volt Papp 
László özvegye, Zsóka néni 
is, aki megemelte képzeletbeli 
kalapját a fiatalok elõtt. Zsolt 
így emlékezik erre.

– Aranyos, kedves néni, aki 
olyan volt velünk, mintha évek 
óta ismerne minket. Tõlem pél-
dául megkérdezte, hogy ilyen 
erõs fiúk vannak Érden? Ha 
másért nem, hát miatta is bizo-
nyítanom kell.

A Trefort nyelvi gimnáziumba 
járó fiú megtette ezt korábban 
is, hiszen a kadet korosztály-
ban kétszer nyert ob-bronzot, 
az ifik között ugyanennyiszer 
lett bajnok, hogy aztán tavaly, 
eddigi pályája koronájaként, 
felnõtt bajnoki címet szerezzen 
az Érdi Box Clubnak.

– Nem volt könnyû a nagyok 
között, de azt hiszem, a sok 
edzésnek, meg Metzger Józsi 
bácsi okos utasításainak 
köszönhetõen, talán nem 
érdemtelenül lettem magyar 
bajnok. Olyan élmény ez a szá-
momra, ami által még nagyobb 
lelkesedéssel és magasabb 
célkitûzéssel edzem. A vágyam, 
nem titkolom, a 2012-es lon-
doni olimpia. Igaz, akkor még 
csak húsz leszek, de abban a 
súlycsoportban, amelyikben én 
bunyózom, korán beérnek a 
bokszolók.

Zsolt az 51 kilóra célzott, ez 
az õ súlya (tökéletesen illik ide, 
hiszen 165 centi, az edzéssúlya 
pedig 53 kiló, ami tökéletes-

nek nevezhetõ, nincs is gondja 
a fogyasztással), mint ahogy 
a példaképének, Kovács Kokó 
Istvánnak is ebben kezdõdött 
páratlan amatõr karrierje.

Érden beszélgettünk Zsolttal 
– s Csillával is –, de gondolat-
ban, meg a mondataik alap-
ján, hosszú utazást is tettünk. 
Olyan hosszút, amilyent a két 
fiatal nap nap után bejár, végig-
utazik. Zsolt is, Csilla is Érdre 
szállítja ugyan a sikereit, az 
edzéseiket mégis másutt végzi. 
Szigetszentmiklóson kénytele-
nek tréningezni, ami nem rövid 
ugrás a városuktól.

Különösen nem úgy, ha 
„belehallgatózunk” a gyerekek 
napi menetrendjébe.

Zsolt a Trefortba jár, 
Budapestre, a XI. kerületben, 
ebbõl fakadóan naponta bevo-
natozik a fõvárosba. Az okosítás 
után vissza Érdre, hogy gyors 
ebéd után (néha csak szend-
vics…) már Szigetszentmiklós 
legyen az úticél, meg az ottani 
edzõterem. Utána ismét haza, 
s még nincsen vége a napnak. 
Másnap ugyanis a Trefortban 
tõle is megkérdik, ki mi tud…?

Zsolt, mint mondja, 
hozzávetõlegesen 50-60 kilo-
métert bumlizik naponta. Sok?

Akkor hallgassuk meg Csilla 
túráját!

A húszéves lány Gödöllõre, 
a Szent István Egyetemre jár, s 
aki csak kicsit is ismeri hazánk 
térképét, tudja: a két telepü-
lés nem szomszédos… A fiatal 
sportoló hetente háromszor 
Gödöllõn tölti a délelõttöt. Aztán 
vissza Érdre, hogy délután már 
a tesóval Szigetszentmiklósra 

A már lapunkban is korábban 
beharangozott Érdi Juvenális 
Liga edzőtáborát két hét rek-
lámkampány és egy iskolai 
bemutatókörút előzte meg. 
A négynapos edzőtábor edzés-
programját Terry Lingenhoel 
állította össze, akinek a mun-
káját hat-nyolc segítő igyeke-
zett még hatékonyabbá tenni. 

Az első két edzésnapon hat-
vankét 9 és 12 év közötti gyerek 
töltötte ki a regisztrációs lapo-
kat, ezzel jelezve, hogy szeret-
nék megismerni a baseball-spor-
tot. Már itt látható volt, hogy 
mindegyik gyerek a rendkívül 
nagy akarással hajtotta végre a 

bemelegítő, majd később a lab-
dás gyakorlatokat. A legnagyobb 
sikere azonban természetesen 
az ütőedzésnek volt. 

A második napon egy szab-
ványos méretû pályán valódi 
játékhelyzeteket gyakorol-
hattak, mely nagy tetszést 
aratott a gyerekek körében. 
A szervezők azt remélik, 
hogy az akár négy csapatra 
való játékoslétszám lendüle-
te, játékkedve nem csökken, 
és az elkövetkezendő időben 
megrendezhetővé válnak a 
Juvenális Liga mérkőzései. 
A kûzdelemsorozat csúcspont-
ja a május 29-i döntő lesz.

Érdi baseball-hírekZsolt és Csilla utazásban már most világbajnok

Példa a ringbõl, akaratra,  
kitartásra, céltudatosságra

menjen, hogy összeverje 
néhány edzéstársát, s elszen-
vedjen nem is egy pofont. 
Ehhez azért kell elszántság… 
Különösen úgy, hogy mellet-
te még hozzávetõlegesen napi 
százast utazik is. Úgy hívják 
ezt, céltudatosság, akaraterõ…

A kérdés akár unalmas is 
lehet az ifjú hölgynek, de illik 
feltenni: miért éppen a bunyó, s 
miért nem, mondjuk az atlétika, 
netán a ritmikus gimnasztika?

– A boksz már a sokadik 
sportágam. Úsztam,  tornáz-
tam, akrobatikus tornáztam, 
utána pedig kipróbáltam a kézi-
labdázást is. Innen csábított el 
Zsolt bunyózni. Egy darabig 
együtt csináltam a kettõt, de 
beláttam, nem tisztességes, ha 
a csapat meccseirõl hiányzom, 
így aztán 2007-ben a bunyót 
választottam. Már harmadik 
éve ez a sportágam, jól meg-
vagyunk egymással, s meg kell 
mondanom, a boksz semmivel 
sem keményebb, mint a kézi-
labda. Sõt…

A pillekönnyû lány min-
dössze 152 centis, s a testsú-
lya sem több 44-45 kilónál. 
Elképzelhetjük, mint beál-
lóst, milyen könnyen „dobták 
odébb” õt a meccseken. Csilla, 
a pofonokat nem érzi sem az 
edzéseken, sem a meccseken.

– Nincs idõ erre, mással 
törõdik az ember. Inkább arra 
figyelek, hogy elérjem az ellen-
fél orrát. Olyan ütés ez, ami 
kellemetlen, és szemtelen is.

A bunyós karrierjét gyorsan 
felépítette, hiszen már az elsõ 
bunyós évben második lett 
az ob-n, hogy az azt követõ 
kettõben egy bronz és egy baj-
noki arany jelezze: tud valamit 
ez a lány…

– Számomra is az olimpia a 
végállomás, a cél. Sajnos, mi 
lányok, csak három súlyban, 
az 51-ben, a 60-ban és a 75-
ben lehetünk ott Londonban. 
A legjobb esetben is csak az 
51-et tudom megcélozni, ehhez 
is kellene híznom hat-hét kilót. 
Sokat kell ennem és fõleg 
erõsödnöm.

S még valamit a Dobrádi 
család elszántságáról: amikor 
az édesapa, Csaba megtudta, 
hogy a gyermekeivel szeretnék 
beszélgetni, oly készséggel 
szervezte meg azt, ahogy egy 
édesapának kell, aki képzelet-
ben már most a dobogón látja 
a napi utazásban már most is 
világbajnok gyermekeit.

 Róth Ferenc

A két tehetséges sportoló érmei, serlegei már most is nehezen férnek el
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Kovács Kokó István is gratulált 
Zsoltnak a rangos elismeréshez

Az ÉRDI KÖRNYEZETVÉDÕ EGYESÜLET 
RAJZPÁLYÁZATOT 

hirdet a

MADARAK ÉS FÁK NAPJA alkalmából.

Pályázhatnak érdi gyermekek 8–12 éves korig. 

Az alkotás tükrözze a gyermekek természethez való viszonyát 

(madarak, fák, virágok, madáretetés, lovaglás, kirándulás, erdő, mező, víz).

A rajzokat digitálisan (szkennelve), e-mailben kell elküldeni avarosvedo@free-
mail.hu címre  2010. május 6-án 20 óráig.

A nyertesek névsora és a legjobb rajzok május 10-én 12 órától az Egyesület 
honlapján: www.avarosvedo.hu lesznek elérhetőek.

Az első három helyezett augusztus 2–11. között az egyesület költségén részt 
vehet a Kerekerdő-táborban, a Mecsekben 
(bővebben: http://www.kerekerdo.net/aktualis-programok.html). 

A nyeremény pénzre nem váltható. 
A rajzokkal az egyesület szabadon rendelkezik.
Kérjük, csak olyanok pályázzanak, akik részt tudnak venni a táborozáson.

Érdeklődni avarosvedo@freemail.hu címen lehet.


