Paletta Richárd
A sportolás iránti szeretetét anyai nagyapjának, szüleinek, iskolai testnevelő tanárainak és
barátainak köszönheti.
1978-ban 12 évesen igazolt le a Kalocsai SE-hez, ahol a serdülő kettőben játszott Sztankó
Károly tanítványaként. 1979-ben már a serdülő első csapatában játszott, majd innen rövid út
vezetett az ifjúsági csapatba. Egy megyei tehetségkutató tornán Kecskeméten beválogatták a
Bács-Kiskun megyei serdülő válogatottba. 1981-ben meghívást kapott a Magyar Serdülő
Válogatottba, ahol későbbi felnőtt magyar válogatottakkal játszhatott egy csapatban.
Megkeresték a Pécsi MSC és az MTK VM csapatától is, hogy folytassa náluk NB I-ben a
labdarúgást, ő a Pécs mellett döntött leigazolt a Pécsi MSC serdülő csapatba.
Csapatával az 1983-84-es idényben megnyerték az NB I-es Ifjúsági Labdarúgó bajnokságot,
majd 1985-ben az Ifjúsági Magyar Kupát. 1986-87-ben a junior csapatba került, de a felnőtt
csapatba kerülést megakasztotta a sorkatonai szolgálat. Ezalatt az NB III-as Mezőtúri Honvéd
Szabó Lajos SE csapatában játszott. A leszerelés után ismét Pécs és a junior következett,
majd elfogadta az akkor NB III-ban játszó Miskei TSZSK meghívását.
Molnár Feri bácsi a „Mágus”vezetésével veretlenül megnyerték az NB III-as bajnokságot.
Következett az ezidőtájt szerveződő kalocsai csapat, ahol Molnár Feri bácsi volt az edzője
ismét. Szép eredményeket értek el, majd feljutottak az NB II-be is.
Aztán áthelyeződtek a hangsúlyok, megnősült és megszületett fia, Kristóf, aki ma már 20
éves, és a Rendészeti Egyetemen tanul nyomozónak. Nagyon büszke rá! Hogy többet
lehessen a családjával, leigazolt a bátyai csapathoz, majd több sérülés, közöttük több
súlyosabb is arra késztették, hogy befejezze az aktív nagypályás futballt.
Ezután kérték fel a Méhecskék egyesület edzőjének, ahol immár húsz éve foglalkozik az
utánpótlás edzésével, nevelésével. Korosztályos csapataik rendszeresen szép eredményekkel
örvendeztetik meg a kalocsai közönséget.
Húsz év edzői eredményeit nagyon hosszú lenne felsorolni, és egyébként is azt vallja, hogy az
eredmények minden egyes edzőkolléga, játékos és nem utolsó sorban a szülő érdeme, akik
rengeteg energiát mozgósítanak a szép sikerekért.
Az utánpótlás nevelésben a legfontosabb dolognak tartja a játék megszerettetését, a minél
több gyerek szerepeltetését a tornákon, az eredmények csak ezután következnek, de ha
összehordanák a sok-sok kupát, amit tanítványai megnyertek, szép gyűjtemény lenne belőle.
Az országos tornákról is rendre éremmel tértek haza, sőt egy olaszországi nemzetközi torna
ezüstérmét is hazahozták.
Paletta Richárd 2001-ben D-licenc-es, 2015-ben pedig C-licenc-es MLSZ Grassroots edzői
vizsgát tett. 2016-ban a Magyar Labdarúgó Szövetség elismerésben részesítette a Bozsik
programban végzett munkájáért.
Fő állásban a kalocsai Holz-Plast Műanyag és Fa ipari kft.-nél dolgozik, emellett a fotózás a
szenvedélye.
Pályafutásával méltán kiérdemelte a Kalocsa Város Sportjáért – Vatai László Díj-at.
Gratulálunk!

