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t Interjú Ilyés Gyulával, a Veresi Küzdősport

Legutóbbi interjúnk óta több mint fél év telt el. Az eltelt időszak 
milyen eredményeket hozott az egyesületnek?
Nagyon szépen beváltottunk mindent, amit erre az időszakra ter
veztünk. Az egyik legfőbb eredménynek azt tartom, hogy több 
mint 90 fő jár már hozzánk judozni. Nagyon nagy megtiszteltetés
nek érzem, hogy ennyi szülő bízza ránk a gyermekét.

Mindennek a sportsikereken túl nyilván az is kiváltó oka, hogy itt 
nem csak edzések zajlanak, hanem ez sokkal inkább egy nevelő
iskola. 
Bizonyára. Én rettenetesen szégyellném magam, ha csak annyiból 
állna az edzői feladatom, hogy hadzsime (rajt) és mate (állj) vezény
szavakat adjak. A célunk, amit már hat éve kitűztünk a zászlónkra: 
az egészséges gyerek, testben, fejben, lélekben. Ezen azóta sem vál
toztattunk, töretlenül a hagyományos emberi értékekre igyekszünk 
nevelni. Számunkra a tisztesség, a becsület fontos, s ez ad nekünk 
keretet az élethez, s a gyerekeknek is ezt adjuk át. 

Látom, itt a Trianglóban már szépen belakták az edzőtermet…
Nagyon jó körülményeket tudtunk biztosítani, s fokozatosan 
fejlődünk – büszkeségünkre kizárólag saját erőből. Most tudtunk 
vásárolni 10 új szőnyeget, ami 20 m2t jelent. (Ezúton is köszönjük 
az 1%okat!!!) Ennek a gyerekek is nagyon örülnek.
Összeállítottunk egy könyvtárat is, mert sok olyan gyerek jár 
hozzánk, akinek nem tudnak a szülei könyvet vásárolni. Ifjúsági és 
ismeretterjesztő művekből választhatnak a gyerekek, horror és más 
durvaság nincs köztük. „Szigorú” feltételekkel működik a könyvtár, 
ugyanis amikor valaki visszahozza a kikölcsönzött könyvet, el kell 
beszélgetnie velem/velünk arról, hogy mit olvasott. 
A személyiségfejlesztés érdekében váltakozva választunk vezetőt 
az egyes kiscsoportokban a gyerekek közül. Erősítő edzésen elmon
dom, mi a feladat, megbeszélem a vezetővel és megkérem, hogy 
legyen szíves és vezesse a csoportját. Ő a felelős, hogy a csoport 
rendesen végezze a kitűzött feladatokat. Meg kell tanulniuk, milyen 
dolog felelősséggel irányítani a többieket. Rendszeresen változik a 
csoport összetétele és a „főnök” személye. Így mindenkinek helyt 
kell állnia néha vezetőként, máskor beosztottként, amikor ő kap 
utasításokat mástól. Ez igen hasznos módszer, beválik.

A gyerekek tanulmányi eredménye, viselkedése nem romlik?
Nem, sőt, javul. Az ellenőrző könyvet, bizonyítványt folyamato
san figyelem. Ha gondok akadnak, igyekszünk orvosolni, ha kell, 
együtt tanulunk a gyerekkel. Imádom ezeket a gyerekeket, amiért 
megtisztelnek és a bizalmukba avatnak. El se hinnék, mennyi min
dent elmesélnek a gyerekek nekem, s hány komoly gondot sikerült 
még időben rendbe tenni.
Amíg a versenyen más gyerkőcök viháncolnak, rohangálnak, addig a 

veresi srácokra nem kell rászólni, ők tudják 
a dolgukat és tudnak viselkedni. Egymás
nak segítenek, szurkolnak a mieink, a nagy 
a kicsinek, a kicsi a nagynak. Ha kell sírunk, 
ha lehet, nevetünk, de együtt tesszük.
Persze közben judózunk, de például a ver-
senyzés nem kötelező. Csak azt nevezem 
be versenyre, aki maga akarja ezt az él
ményt megtapasztalni. Nyerni jó, de nem 
az érem a lényeg, mert a szeretet mértéke 
nem az elért helyezéstől függ.

Ennek ellenére érnek el kimagasló ered
ményeket!?
Valóban így van. Áprilisban részt vettünk 
a Középmagyarországi Regionális Diáko
limpián, ahol mi, veresi judósok megnyer
tük a csapatversenyt. Kaptunk egy hatal

mas kupát, aminek rettentően örültek a gyerekek. Ez egy küzdő 
sport. Itt a gyerek először legyőzi saját magát, a félelmét, hogy eljöj
jön a versenyre. Aztán szembekerül egy szabályrendszerrel, amit bár 
megismert az edzésen, de versenyen azért mégis egészen más. A 
következő, hogy ott van az ellenfél, akit le kell győzni. A küzdősport 
nagyon sok mindenre megtanít. Számon tartjuk, hogy a 200. érmet 
Gaál Bendegúz szerezte, méghozzá parádés versenyzéssel egy 
aranyérmet. A 100. érmünk egy ezüstérem volt, amit Fülöp Lackó 
nyert. Az idei iskolaévben 103 érmet nyertünk, abból 42 arany, a 3 
év alatt szerzett 226 éremből pedig 77 az arany.

Elmondhatom, hogy kiléptünk az országos színtérre is. Van már 
magyar bajnoki helyezésünk. Hegyi Dávid a korosztályában már 
nemzetközi szintű versenyző. Legutóbb egy nemzetközi kupán, 
25 nemzet versenyzői között az első 8-ba három magyar jutott be, 
köztük Dávid. Ott azonban visszaléptettem, mert megsérült a lába, 
s egy esetleges aranyérem sem ér annyit, hogy súlyosabb sérülést 
szenvedjen. 
Nagyon szépen beszínesedtek az öveink is, az elmúlt héten 5en 
szeretek narancssárga övet. A fokozatok a sima fehérről indulnak, 
majd következik a fehér öv citromsárga csíkkal, aztán a citromsárga, 
narancssárga, zöld, kék, barna. Ezek a tanuló fokozatok. A mester
fokozatok: 1-től 5. danig fekete színű az öv, 6-7-8. dannál piros-fehér 
színű, 910. dannál pedig piros övet viselhet az illető. Hegyi Dávid 
már a zöld öves vizsgára készül, Gaál Bendegúz és a többi nagyfiú 
pedig már kék övre vizsgázik. Ezek a vizsgák nagyon jó visszaigazo
lást adnak az előre haladásunkról. Zöld övtől felfelé már a Regioná
lis Dan Kollégium előtt vizsgázunk. 
Az is újdonság, hogy negyedévenként ingyenes saját hírlevelet 
adunk ki, amit minden tagunk megkap. 

Rendeznek saját versenyt is?
Igen, a mi versenyünk a HepeHupa Kupa. Ezt hagyományosan 
megtartjuk, az idén zajlott le a harmadik kupatornánk május 20
án, Kerepesen. Ebben az iskolaévben ezzel a versennyel zártuk 
a tanévet. Nagy volt az érdeklődés, 150 judokát neveztek be a 
különböző településekről. 

Mit csinálnak a nyáron? 
Nyári edzőtábort – mint minden évben – az idén is tartunk. Ezen 
kívül a haladó nagyoknak és a versenyző csoportnak nyáron is 
tartunk foglalkozást. Az edzőtábor ismét Agárdon lesz, nagyon jó 
helyen, közvetlen a vízparton. Megyünk majd hajókirándulni, vi
torlázni is. Ez a tábor sem kizárólag a judóról szól. Velünk szemben 
lesz a pákozdi emlékmű, s a gyerekeknek illik tudni, mi az és mire 
emlékeztet, erre jó előre felkészülünk.
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tEgyesület elnökével, vezető edzőjével

Ilyés Gyula  
1977-től sportol. Többszörös magyar bajnok, nemzetközi versenyek  helyezettje. 1980-tól ifjúsági  
válogatott, később junior, majd  felnőtt válogatott kerettag. Egy súlyos gerincsérülés miatt nyolc év 
kihagyás után 1996. végén kezdett újra judózni. Masters’ 
kategóriában országos bajnoki címet szerzett, majd világbajnoki V. és EB III. helyezett lett.
Két évtizede személyi edző, válogatott versenyzők felkészülését is segítette. Részt vett a Honvéd Judo 
Diáksport Iskola beindításában. Nevéhez fűződik a középfokú judoedző képzés beindítása. 2009
ben kezdeményezésére zajlott le az I. Kata OB, majd 2010-ben az I. Judo Földharc Országos Bajnokság 
és az I. Kettlebell bajnokság. 
Veresegyházon 2006. szeptemberében alapított judo-iskolát, 2007-ben pedig létre hozta a Veresi 
Küzdősport Egyesületet. A több, mint 90 fiatal edzése mellett felnőttek részére speciális cross trainig 
foglalkozásokat is tart.
2009től az Nemzeti Erőforrás Minisztérium megbízásából vizsgaelnökként, ill. szakértőként részt 
vesz a sportszakmai képzéseken. 2009 év végén a Veresi Önkormányzattól megkapta a Bellai János 
Testnevelési és Sportdíjat. 

• Magyar Judo Szövetség versenybírója
• Magyar Judo Szövetség Dan Kollégium - elnök-helyettese volt 
2011ig 
• Országos Dan Kollégium - vizsgabizottsági tag 
• Magyar Judo Szövetség Ifjúsági Szabadidő- és Sport Bizottság 
 alelnök

• Magyar Sportszövetség Marketing Klub - tag 
• Magyar Fitness és Személyi Edzők Szövetsége - alelnök 
• Magyar Edzők Társasága - tag 
• Magyar Sporttudományi Társaság Rekreációs Bizottsága - tag 
• A Közép-magyarországi Régió Versenysport Bizottság  - elnök
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