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Veresi judo ünnep a Kempo Világkupán

Elverték a judósaink a kempósokat

Interjú Ilyés Gyulával a Veresi 
Küzdősport Egyesület elnökével
Ősz végén döntöttük el, hogy 
azokkal a versenyzőimmel, akik 
hajlandók plusz munkát végezni, 
benevezünk a tavaszi Kempo 
Karate Világbajnokságra. Judós 
különítményünk 5 főt számlált, 
de ez az 5 fő 9 versenyszámban 
indult. A 9 számból 7-et meg is 
nyertünk, a maradék 2-ből pedig 
ezüstéremmel jöttünk haza. 

A győzelmeinket látva a végén már nagyon nem szerettek minket. 
Az a csúfság esett meg velünk, hogy amíg mi judosokként csak 
kirándulni mentünk „kempo országba”, elhoztuk a kempósok orra 
elől a világversenyük aranyérmeinek jelentős részét. A felkészülés 
és a küzdelem közben azokra a tulajdonságainkra helyeztük a 
hangsúlyt, amiben jobbak vagyunk, mint a kemposok, és nem 
kezdtünk olyan dolgok tanulásába, amire nem lett volna már időnk. 
A kempó szabályaira az egyesületünk egyik alapító tagja, Móger 
Lajos készítette föl a versenyzőinket.

Nem lehetett könnyű egy másik sportág szabályai szerint küzdeni!
Nem, de nagyon fegyelmezett versenyzőim vannak. A csapatommal 
olyan szimbiózisban vagyunk, olyan hittel vagyunk egymás felé, 
hogy minden utasításomat betartották és alkalmazták.  Büszke 
vagyok a csapatunkra, akik a nehéz körülmények között, esetenként 
még ellenünk bíráskodás esetén is megállták a helyüket. Mindenki 
a tudása legjavát tudta adni. 

Ez a siker a versenyzők képességén, felkészültségén múlt vagy a 
judo hatékonyabb sport, mint a kempo?
A judo olyan sokat ad, hogy nem sok ráfordítással az ember más 
sportágban is eredményes lehet. 

Az eredményeink
Dr. Schumann Béla – 1 arany- és 1 ezüstérem senior masters forma-
gyakorlatban
Breitenbach Paul – 1 aranyérem egy küzdelmi számban
Braitenbach Alex – 2 aranyérem 2 küzdelmi számban
Lukács Krisztián – 1 aranyérem formagyakorlatban
Hegyi Dávid – 2 arany- és 1 ezüstérem egy küzdelemben és két 
formagyakorlatban 

Tényleg nagyon szépen mentek a tanítványaim, bátrak és 
fegyelmezettek voltak. Keményen küzdenek, sportszerűen 
és szikrázó teljesítménnyel nyernek. Ezek a gyerekek nyernek 
vagy vesztenek, de mindent emelt fővel tesznek, becsülettel, 
tisztességgel, régi fajta emberei értékeket csillogtatva. Nagyon 
büszke vagyok rájuk, hogy így tudnak menetelni, és hogy egy 
idegen sportágban ilyen módon helyt tudtak állni.

Egyesületünkben folyamatosan építkezünk, új és új célokat tűzünk 
ki magunk elé. Ezt a rendszert Veresegyházról indítottuk el, s ma 
már az új versenyrendszerünket követik az országban, 3 ilyen 
klub beindulásánál kérték a segítségemet. Azzal is elismerték a 
tevékenységemet, hogy beneveztek a magyar Mentor Oscar Díj 
öt jelöltje közé. Tudni kell, hogy korábban erre a címre még nem 
neveztek soha edzőt.
Mi nagyon sok mindenben irányt mutatunk, példával járunk elől, 
s büszke vagyok rá, hogy minden eredményt önerőből értünk el.  
A sikerek kapcsán nő a létszámuk is?
Idővel bizonyára kinőjük majd az épületet, de nem akarok 
„gyárat”csinálni, a cél a minőség Készülünk azonban a létszám 
további bővülésére, ezért is kezdtem hozzá )atal tehetséges 
edzők kineveléséhez. Két tanítványom dolgozik már mellettem  
segédedzőként, Lukács Krisztián és Cibula Mátyás.
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