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Parádi Péter mondhatni apróka 
gyermek még a maga tizenkét 
évével. Az érdi fiatalember ifjú 
kora ellenére sok szép siker-
rel dicsekedhet már a szere-
tett sportágában, a kjokusinkai 
karatéban. Az idén újabb kihí-
vások várnak az iskolapadban 
és a küzdőtéren egyaránt maga-
biztos, elszánt fiatalemberre, 
aki az Érdi Kyokushin Karate 
Sportegyesületben versenyez.

Mindennél többet árulnak el 
azok a mondatok az Érdligeti 
Általános Iskola tanulójáról, 
amelyeket az edzője, a 4. danos 
mester, Kurucz Mihály fogalma-
zott meg vele kapcsolatban.

– Mintha erre a sportágra 
találták volna ki őt. Szorgalmas, 
elszánt, kiváló koncentrációra 
képes legény, aki ha így folytat-
ja, valóban szép jövő előtt áll 
– véli róla az edző, aki tudja, 
mit beszél, hiszen a Bolyai 
János Általános Iskolában tartott 

kemény edzéseken ő (is) irányít-
ja, finomítja Péter mozdulatait. 
– Jönnek is szépen az eredmé-
nyek. Ha így folytatja, ezzel a 
lelkesedéssel és főleg fegyelme-
zettséggel, akkor vitathatatlan, 
hogy a nemzetközi viadalokon is 

megismerik a nevét mint dobo-
góra álló ifjú kiósét.

Az eredmények az edző állí-
tásait támasztják alá, mert a 
sportágat öt éve mûvelő fiú már 
háromszor indult diákolimpián. 
Ezek közül egyszer arany-, két-
szer pedig bronzérem került a 
nyakába.

Kezdetnek, bemutatkozásnak 
nem is olyan rossz…

Arról, hogy vajon mit tud Péter 
a „civil” életben, arról a legilleté-
kesebb, az édesanya – mint a srác 
első számú szurkolója – mond 
„elfogulatlan” véleményt.

– Amikor elkezdte Péter a 
kiót, megegyeztünk abban, 
hogy csak akkor járhat edzésre, 
ha ez nem befolyásolja a tanul-
mányi eredményét. Az elmúlt 
években egyszer sem kellett 
felvetni a sportolástól való eltil-

tást, mert majdnem színjeles a 
bizonyítványa, csak jó jegyeket 
hoz haza a suliból. A legutóbbi 
bizonyítványa 4,8 volt, aminél 
többet nem is várhatunk el, 
különösen nem úgy, hogy heti 
öt-hat edzésen vesz részt, s 
csak utána ül neki a másnapi 
leckének.

Péternek az idei tavasz bősé-
ges lehetőséget adott arra, hogy 
bebizonyítsa: a sport és a tanulás 
megfér egymás mellett – magas 
szinten is. A nemrégiben rende-
zett érdi viadalon a harmadik 
helyen végzett, s a napokban 
Prágába szólítja őt a kjokusin-
kai, ahol nemzetközi viadalon 
bizonyíthatja a tudását.

Ezek után nincs mit cso-
dálkozni azon, hogy a célja a 
„csillagos ég”. Világbajnok akar 
lenni, nem adja alább.

– Ami rajtunk múlik, min-
den lehetőt megadunk neki. 
Segítjük, támogatjuk a spor-
tolását, még akkor is, ha ez 
bizony nem olcsó mulatság. Az 
edzőtáborok, a külföldi verse-
nyek, a felszerelés mind-mind 
pénzbe kerül, de természete-
sen úgy gondoljuk, hogy jó 
helyre tesszük a forintjainkat. 
Különösen, ha Péter eredmé-
nyekkel, sikerekkel fizeti vissza 
ezt – mondja az édesanya.

A még bőven fejlődésben, 
növésben lévő Péter jelenleg 
162 centi magas, amihez 54 kiló 
párosul. Feltételezhetően nem 
tévedünk nagyot, ha leírjuk: a 
magassága, a súlya és a dicső-
séglistája is változni fog az elkö-
vetkező évek során.

Az eddigi sikerei pedig azt 
sugallják: mindegyikből több 
lesz… Róth Ferenc

Péter és a mesterek
Az írásban egyetlen edzőjét, Kurucz 
Mihályt említettük meg. Tudni kell 
azonban, hogy Parádi Péternek három 
mester is segíti a pályafutását. A 4. 
danos Kuruczon túl egy hölgy, a 3. danos 
Medgyes Erzsébet és az 1. danig jutott, 
még aktív kjokusinkaios Patyi Gergő 
figyeli az iskolapadban és a küzdőtéren 
is kiválóan helytálló fiatalember moz-
dulatait.

A bajnoki táblázaton elfog-
lalt helyezésektől függetlenül 
mindig nagy csatát vívott a két 
város csapata az egymás elleni 
találkozásokon. Most sem várt 
könnyû feladat a bajnoki táb-
lázat első helyén álló vendég 
érdiekre. A hazaiak tavasszal 
még győzelem nélkül álltak, de 
a rossz sorozat megszakítására 
pont a régi rivális ellen készül-
tek. A mérkőzés tétjét jelezte, 
hogy sok érdi szurkoló láto-
gatott ki a helyszínre csapatát 
támogatni.

A magabiztosan játszó ven-
dégcsapat ragadta magához 
a kezdeményezést, és már az 
első percekben jelezte, hogy 
nem szeretne meglepetést 
okozni esetleges pontvesztésé-
vel. Előbb Flórián 35 méterről 
leadott lövését védte bravúrral a 
hazai kapus, majd néhány perc-
cel később Skita került helyzet-
be, de nem élt a lehetőséggel. 
Az igen fontos vezető gólt a 11. 
percben érte el a vendégcsapat. 
Skita emelte át a labdát a védők 
felett Mészárosnak, aki egy csel-
lel elfektette a hazaiak kapu-
sát, majd felette a hálóba emelt 
(0-1). Továbbra is az érdi csapat 
játszott fölényben, többet birto-
kolta a labdát a hazaiaknál, akik 
a lelkesedésen kívül a játékban 
nem sokat nyújtottak. Így nem 
volt meglepetés, hogy a ven-
dégek egy újabb szép egyéni 
megoldás után tovább növel-
ték előnyüket. A 33. percben 
Flórián ugratta ki Ivacsot, aki 
előbb egy csellel elfektette a 
hazaiak kapusát, majd biztosan 
lőtt a hálóba (0-2). A kétgólos 
előny birtokában visszavett egy 
kicsit a támadójátékából az Érd, 
így a hazaiak is többször eljutot-
tak a vendégek kapujáig. Annak 
ellenére, hogy gólhelyzetet 
nem tudtak kialakítani a bat-
taiak, egy kapu előtti kavarodás 
után mégsem álltak messze a 
gólszerzéstől, de Ország a gól-
vonalról megmentette az érdi 
kaput a góltól. 

A második félidő hazai roha-
mokkal kezdődött – az érdi csa-
pat mintha az öltőzőben maradt 
volna, beszorult saját kapuja 
elé, védekezésében sok volt a 
bizonytalanság, így nem oko-
zott különösebb meglepetést, 
hogy a több helyzetet is kialakí-
tó battai csapat végül a kapuba 
talált. Az 56. percben a bizony-
talankodó védők röviden szaba-
dítottak fel, a labda Gyurácz elé 
került, aki 16 méterről a jobb 
sarokba lőtte (1-2). A hazaiak 
szépítő gólja a vendég érdieket 
nyugtatta meg, és hamarosan 
visszaállt a „rend”: fokozato-
san átvették a játék irányítását, 
és az első félidőhöz hasonló 
játékkal uralták a mérkőzést. 
A vendéglátók az egyenlítés 
reményében mozgósították tar-
talék erejüket, és félő volt, hogy 
egy talált góllal elronthatják 
az érdiek hétvégéjét. A végső 
„kegyelemdöfést” a 72. percben 
vitte be az érdi csapat. Ivacs 
ívelt a hosszú saroknál érke-
ző Ország elé, lövését elsőre 
védte a hazaiak veterán kapusa, 
a kipattanót azonban a vendég-
csatár már nem hibázta el (1-3). 
Az újabb kétgólos hátrány után 
a hazaiak lélekben már feladták 
a mérkőzést, bár egy szép battai 
lövést Kertész a kapufa segítsé-
gével mentett, de a vendéggyő-
zelem már nem forgott veszély-
ben. Az utolsó percekben két 
újabb gólszerzési lehetőség volt 
az érdi csapat előtt. Előbb Skita 
kicselezte a hazaiak kapusát, 
aki utánanyúlt, és elhúzta a 
lábát. A játékvezető mindenki 
meglepetésére a hazaiak javára 
ítélt szabadrúgást, az érdi táma-
dó pedig sárga lapot kapott. 
A másik gólszerzési lehetőség-
nél Skita egyedül húzott kapu-
ra, a hazai hátvéd utolsóként 
szabálytalanul állította meg, így 
a gól elmaradt, de Herczog a 
kiállítás sorsára jutott.

A bajnoki táblázaton elfoglalt 
helyezéseket hûen tükrözték 
a pályán látottak. A vendégek 
az első negyedórától eltekint-
ve végig kezükben tartották a 

mérkőzés irányítását, és időn-
két jó játékkal, megérdemelten 
gyûjtötték be a három pontot. 
A hazaiakat bár nem fenyegeti a 
kiesés veszélye, játékuk azonban 
messze elmaradt a várakozástól.

 
Százhalombattai LK–Érdi 
VSE 1-3 (0-2)
Százhalombatta, 250 néző
Vezette: Farkas Mátyás
Érd: Kertész F. – Ország P., 
Jakab Á. (Megyeri R.), Kovács 
K., Cservenka G. – Mészáros T. 
(Gróf A.), Horváth S., Havrán 
G., Flórián Á., Ivacs G. (Riba 
D.) – Skita T.
Edző: Miskovicz Bálint
Gólszerzők: Mészáros T., Ivacs 
G., Ország P.
Sárga lap: Kertész F., Megyeri 
R., Skita T.
Jók: Ország P., Horváth S., 
Flórián Á., Ivacs G.

 
A mérkőzés után a vendé-

gek edzője csapatát dicsérte, a 
hazaiak trénere azonban magá-
ba roskadva, letörten nyilatko-
zott csapata játékát értékelve.

Miskovicz Bálint (Érd):
– Csapatom taktikusan, oko-

san, helyenként nagyszerûen 
játszott. A nagy meleg ellené-
re is NB III-as szinten, remek 
mérkőzést produkáltunk. Le 
a kalappal a játékosok előtt, 
hogy mindent megtettek annak 
érdekében, hogy megszerezzük 
a három pontot. Ezzel a győze-
lemmel úgy érzem, feledtettük 
a múlt heti kisiklást, és bízva a 
további győzelmekben, marad-
hatunk a bajnoki táblázat élén.

Károlyi Róbert (Százhalom-
batta):

– Hatalmas egyéni hibákból 
kaptunk sorozatban gólokat, 
támadójátékunk a nullával volt 
egyenlő.

A következő mérkőzését az 
Érd május 5-én szombaton öt 
órai kezdettel a Soroksár ellen 
vívja az Ercsi úti pályán, majd 
május 12-én szombaton, ugyan-
csak öt órakor idegenben, a 
Budafok ellen lép pályára.

  Harmat Jenő
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Gyõzelem a szomszéd városok rangadóján

A zöld mezes vendégek nehéz feladat elé állították a hazaiak védelmét
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A sárga mezes hazaiak között szé-
pen játszották meg a labdát az érdi 
játékosok

Parádi Péter szép jövõ elõtt áll a sportban is

Kitûnõ az iskolában  
és a küzdõtéren

Díjkiosztáskor szelíd a tekintete...

... küzdelemben annál keményebb


