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A ,,betegség”  még  valamikor  a 
múlt  században,  a  nyolcvanas 
évek  első  felében  kezdődött. 
Akkortájt,  amikor  a  kiokusin 
karate életre hívója, az iskolaala-
pító, a japán Oyama Maszutacu 
hazánkban  járt.  Az  előadását, 
a  nyilvános  fellépéseit  végig-
követte  egy  huszonegynéhány 
éves  srác  is. Végigkövette,  s ha 
lehet,  ekkor  még  jobban  bele-
szeretett  e  küzdősportba,  ami-
ről  azonban  távolról  sem  úgy 
beszél, mint holmi sportágról.
– Több ez annál, sokkal több, 

s  főleg  más  –  mondja  az  51. 
évében járó szikár ember, akinek 
kőkemény  a  kézfogása,  ahogy 
ez egy  tisztességes kiós ember-
hez  illik.  – Oyama mester  nem 
sportként,  nem  sportnak  alapí-
totta az iskoláját, őt ilyen hívsá-
gok  nem  érdekelték.  Õ  értéket 
akart  teremteni,  s  teremtett  is. 
Ennek  vagyunk  a  hordozói  mi 
is,  de  mivel  a  kiokusin  karate 
ma már sportként él az emberek 
tudatában, mindenki  így fogad-
ja el, mi is azon vagyunk, hogy 
az  eredményeinkre  lehessünk 
büszkék.  A „betegséget”  tény-
leg  akkor  kaptam meg,  amikor 
Oyama mester  Budapesten  járt 
az IBUSZ Világkupán. Nagy fel-
hajtás  kísérte  az  ittlétét,  s  mi, 
srácok  szinte mindig  a  nyomá-
ban voltunk. Amikor a Kőbányai 

SE kió  szakosztályában  tartott 
előadást, az öltöző rácsos abla-
kán át hallgattuk a szavait, mert 
be  már  nem  fértünk  a  terem-
be.  Ennek  az  élményemnek  is 
köszönhető,  hogy  még  ma  is 
létezik  karate  Érden.  Mert  ezt 
én öröknek gondolom – mondja 
az elmúlt (meg az előttünk álló) 
huszonöt évről Kurucz Mihály.
Az energiát azokból a sikerek-

ből is merítheti, amelyekre büsz-
ke lehet az egyesület, amelynek 
csupán  egyetlen  szakosztálya, 
a kiokusinkaj  létezik. Csak egy 
van, de az valóban ,,izmos”.
Legutóbbi  rendezvényük  az 

Érd  Kupa  volt,  amelyet  immár 
harmadik  alkalommal  rendez-
tek  meg  a  Bolyai  Általános 
Iskolában.  Voltak  formabemu-
tatók  (kata)  és  volt  küzdelem 
(kumuite)  is.  Kurucz  szavaiból 
kiderül, az érdiek már megélték 
az idei első sikereiket.
– Kétszáznál több induló volt, 

s nagyon erős mezőny. Ezért  is 
volt öröm, hogy tizenhét dobo-
gós helyezést értünk el, ami az 
utóbbi  esztendők  egyik  legjob-
bika  –  dicsekszik  az  egyesü-
letalapító Kurucz. 
Az  idei év, bár pénzben nem 

dúskálnak,  mozgalmas  lesz, 
több nagy viadallal és nem olcsó 
utazással.
– Áprilisban Párizsban rende-

zik  meg  a  világbajnokságot,  a 
reményeink szerint érdi karatés 
is  a  vb-résztvevők  között  lesz. 
A 90  kiló  fölöttiek  kategóriájá-
ban Orosz Dávid kerettag, s ma 
azt mondhatom el róla, hogy jó 
eséllyel  pályázik  az  utazásra, 
a  részvételre.  Nem  lesz  olcsó 
eleget  tenni  annak a meghívás-
nak sem, amely az olaszországi 
Padovából  érkezett,  s  májusra 
szól. Igaz, ott már vendégül lát-
nak  bennünket,  de  az  odauta-
zás  sem  három  forintba  kerül. 
Persze,  nem  akarok  panasz-

kodni,  a  karatékák  nem  erről 
híresek.  Meg  fogjuk  oldani  a 
gondjainkat.
Erőt  adhat  nekik  ehhez  az 

elmúlt  évek,  évtizedek  siker-
listája.  Az  Európa-bajnok-
ságokon  hat  versenyzőjük 
lett  pontszerző,  s  végzett  az 
1–6.  hely  valamelyikén.  Ketten 
voltak  Világ  Kupa-helyezet-
tek.  Büszkék  lehetnek  arra 
is,  hogy  se  szeri,  se  száma  az 
Ausztriában, Lengyelországban, 
Szlovéniában  és  Szerbiában 
megszerzett helyezéseiknek.

E szép eredmények is azzal a 
reménnyel tölthetik el őket, hogy 
az önkormányzathoz benyújtott 
pályázataikat  „szeretni  fogják” 
s  kedvezően  bírálják  el  a  kéré-
süket.  Az  érdi  kiósok  ugyanis 
évek  óta  nem  emeltek  tagdíjat 
(havi 3000 forint, amire manap-
ság  szinte  egyetlen  sportágban 
sincs  példa),  miközben  min-
dennek emelkedett az ára. Hogy 
mégis  megmaradtak  ennél  az 
alacsony tagdíjnál, annak az az 
oka, hogy nem akarnak lemon-
dani  egyetlen  tagról,  egyetlen 
karatékáról  sem  –  hangsúlyoz-
za  Kurucz  Dávid.  A gondolata 
talán már önmagában kifejezi a 
sport megtartó erejét, és azt  is, 
hogy  jó  szívvel,  jó  szándékkal 
állnak majd a pályázataik elé.
Persze, amíg megjön a remélt 

pénz, addig is edzenek, készül-
nek,  mert  tudják:  a  jó  hírüket 
csak  így  öregbíthetik  a  város-
ban.  Róth Ferenc

Kurucz Mihály és az Érdi Kiokusin Karate SE értéket teremt

A ,,megfertõzött” ember
Azt bizonyára sokan tudják a városban, hogy létezik a felcímben olvasható sport-
egyesület, hogy szép eredményeket értek és érnek el. Az sem titok, hogy egyre 
többen keresik fel õket. Az azonban bizonyára kevesek elõtt ismert, hogy a klubot 
egy, a sportággal ,,megfertõzött” ember irányítja, aki a szívét, a lelkét és az eszét 
adja ahhoz, hogy minõségi karate legyen Érden. Kurucz Mihálynak hívják. Vele 
beszélgettünk.

Dicsőséglista
Az idei Érd Kupán az alábbi karatékák 
értek el dobogós helyezést. 1. helyezet-
tek: Ercsényi Dorka, Szlovák Dávid, Parádi 
Péter, Vitai Luca. 2. helyezettek: Orosz 
Dávid, Kui Gábor, Domokos Lili, Hunyadi 
Balázs, Pataki Zsolt, Bartók Balázs. 3. 
helyezettek: Vincze Vivien, Ercsényi 
Dária, Balázs Fanni, Suki Andor, Rarádi 
Patrik, Szidor Eszter, Szanyi Zsombor, 
Topor Dávid, Mihály Roland.

Az egyesületnek csupán egyetlen szakosztálya van, a kiokusinkaj, de az valóban izmos

Kurucz Mihály, a megszállott

sport

Az  utóbbi  években  egyre 
inkább  a  sportág  egyik  hazai 
fellegvárává nőtte ki magát Érd 
városa. Terry Lingenhoel elnök 
és Bajtai Béla  főtitkár  áldoza-
tos,  szisztematikus  munkával 
dolgozik az Érdi Baseball Team 
SE fejlődésén. Ennek követke-
ző  állomásaként  a  tavalyihoz 
hasonló  tavaszi  toborzót  tar-
tanak  lányok  és  fiúk  számára 
március 25–27. között  az Érd-
Ófalu Sporttelepen. 
A baseball-egyesület  veze-

tői  Érden  és  a  környező  tele-
pülések  iskoláiban,  Diósdon, 
Tárnokon és még a fővárosban 
is bemutatókkal, előadásokkal 
igyekeznek  kedvet  teremte-
ni,  hogy  minél  nagyobb  lét-
számban  vegyenek  részt  az 
edzőtáboron.  Az  Egyesült 
Államokból  származó  Terry 
Lingenhoel, aki 2002. óta csa-
ládjával együtt él itt, a Magyar 
Baseball és Softball Szövetség, 
illetve  az  érdi  egyesület  lel-
kes  és  rendkívül  megbecsült 
szakembere,  aki  az  utánpót-
lás  nevelésért  felelős  vezető, 
valamint az ifjúsági válogatott 
vezető edzője  is. Nagyon  fon-
tos szerepet szán az ifjú spor-
tolók  pályán  belüli  és  kívüli 
nevelésére,  a  csapatszellem 
erősítésére, személye garancia 
a  folyamatos  fejlődésre.  Ezt 
jelzi,  hogy  tanítványai  közül 
heten  az  ifjúsági,  négyen  a 
serdülő  válogatott  keretében 
is  szerepelnek.  Az  Érd  Aeros 
gárdája ettől a szezontól pedig 
már  a  legmagasabb  osztály-
ban szerepelhet, ezen kívül az 
NB  II-ben, a serdülők, a  juve-
nálisok,  valamint  a  hölgyek 
mezőnyében,  a  softballban  is 
indulnak  az  érdi  alakulatok 
a  nemzeti  ligákban  és  mára 
Magyarország  legnagyobb  lét-
számú  egyesületévé  váltak. 
Bár az előző évi toborzót csak 
a 9–12 éves,  juvenális korcso-

port  tagjainak  tartották,  így 
is mintegy  70-en  regisztráltak 
az  eseményen.  A tavalyitól 
eltérően idén már az 1996–98-
as  születésűeket  is  várják  a 
gyakorlásokra  a  serdülő  kor-
csoportban  a  kisebbek,  az 
1999–2002-es  születésű  gye-
rekek  mellett.  Az  edzőtábor 
utolsó  napján  állítják  össze  a 
csapatokat,  akik  megküzde-
nek április 15-től, egymás elle-
ni mérkőzések keretein belül, 
hogy  kivívják  helyüket  abban 
a  korcsoportjuknak  megfele-
lő  együttesben,  amelyik majd 
a  májusban  rajtoló  nemzeti 
bajnokságban  is  indulhat.  Ez 
egy  juvenális  és  két  serdülő 
csapatot jelent.
A toborzón  szakedzők  és 

az  NB  II-ben  szereplő  játé-
kosok  segítik  a  gyermekek 
felkészülését  és  a  sportpályá-
ra  való  kijutásban  is  segéd-
keznek  nekik.  Minden  edzés 
előtt  15  perccel  a  Stop.Shop 
parkolójában  veszik  fel  őket 
és viszik a sportpályára, majd 
edzés  végeztével  vissza  is 
szállítják  az  ifjú  játékosokat. 
A csapatoknak heti két edzése 
lesz. Akik nem  tudják kivívni 
a helyüket a legjobbak között, 
azoknak  sem  kell  csüggedni-
ük,  továbbra  is  látogathatják 
a gyakorlásokat és lehet, hogy 
szorgalommal  és  sok  tréning-
gel  mégis  helyet  követelnek 
maguknak  valamelyik  együt-
tesben.
Remélhetőleg sok fiatal kap 

kedvet és vesz részt az edzőtá-
borban,  akik  majd  a  jövőben 
sok szép pillanattal és sikerrel 
ajándékozzák  meg  a  sportág 
érdi szerelmeseit. Az érdeklő-
dő gyermekek, szülők további 
információkat  és  az  esemény 
hivatalos  plakátját  megtalál-
hatják az erdbaseball.hu inter-
netes oldalon.   SZ. A.

Baseball-toborzó


