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Veresi Küzdősport Egyesület

összesen 107 érmet szereztek, ebből 51 aranyérem, 26 ezüstérem és 
30 darab bronzérem. A statisztika szerint az elmúlt három és fél évben 
az eddigi versenyek során összesen 333 érmet nyertek, amiből 122 
aranyérem. Ebben van 7 világkupa elsőség, magyar bajnoki aranyér-
mek, valamint diákolimpiai sikerek. „Bátran ki merem jelenteni, hogy 
idén a négyszázadik veresi érmet bőven meg fogja haladni az Egyesü-
let.” - mondta Ilyés Gyula. 
Pillanatnyilag az egyesület létszáma közelít a 150-hez, ami a veresi kis-
térségben egyedülálló. Hét csoportban folynak az edzések, korosztály 
és tudásszint szerinti válogatva. „Büszkén jelenthetem, hogy már van 
két saját nevelésű edző kollegám, mind a kettő nagyon jó szándékú, 
rendes gyerek. Nagykamaszok, itt nőttek fel, az én tanítványaim, azo-
kat az értékeket adják tovább, amiket itt tanultak, amiket mindnyájan 
fontosnak tartunk” Czibula Mátyásról és Lukács Krisztiánról van szó, 
akik már saját csoportokat edzenek, 
Az őszi versenyszezon egy országos kecskeméti kettlebell (füles golyó) 
versennyel indult, ahová 4 tanítvány nevezett be és 2 arany, 1 ezüst és 
1 bronzéremmel tértek haza. Ez már a harmadik lába az egyesületnek a 
judo és a kempo mellett. Október hatodikán, egy Balatonfüreden meg-
rendezett, nemzetközi verseny lesz a következő éremszerző kirándulás.
Egyesületünk fejlesztette ki az országban a földharc versenyeket, 
amelyből már nemzetközi versenyt is rendeztek tavaly Százhalombat-
tán. Ez rendkívül jól sikerült, de az idén ezt mind a létszámot, mind telje-
sítményt illetően meg tudtuk duplázni. Ezzel a Veresegyházról elindult 
kezdeményezés Közép-Európa legnagyobb földharc versenyévé nőtte 

helyet szereztek. Amilyen versenyszámban indultunk, ott legkevesebb 
az 5. helyet meg is szereztük.
„Önerőből működünk és eljutottunk egy olyan szintre (edzőtáborok, 
külföldi versenyeken való részvétel), amit az Egyesület anyagiakban 
már nem tud felvállalni. A tehetségek kibontakoztatása nálunk meg-
történt, de a továbblépéshez a lehetőségeink már nem elegek. Célunk 
viszont a 'atalok nevelése, egyiküket sem akarom csak azért is itthon 
tartani. Megállapodást kötöttem a Központi Sportiskolával, hogy a to-
vábbi fejlődésüket magas szintű versenyzésüket a KSI-ben folytathas-
sák. Ezáltal egyfajta sport életút programot tudunk biztosítani azoknak 
a gyerekeknek, akik bizonyítják a tehetségüket, a rátermettségüket. 
Az első versenyzőnk, aki így elhagy minket a mindössze 13 éves Hegyi 
Dávid. Ő nyerte a legtöbb versenyt, diadalmaskodott a legrangosabb 
viadalokon. „Nagyon fényes jövőt jósolok neki.
A Fitness Akadémián Ilyés Gyula neve alatt indult el a judo-edző kép-
zés, sportoktató és középfokú edző képzéssel párhuzamosan. Azt is 
sikernek könyvelhetjük el, hogy ide kétszer annyian jelentkeztek, mint 
a Testnevelési Egyetemre. Az elméleti képzést a Kodolányi Főiskolán 
tartják, a gyakorlati képzések Óbudán folynak.
„A mi két új edzőnk, Lukács Krisztián és Czibula Matyi tudása semmi-
ben nem marad el az ottani hallgatókétól, csak azért nem szerezhet-
nek erről oklevelet, mert 'atal életkoruknál fogva ehhez egy évet még 
várniuk kell. Addig a felügyeletem mellett dolgoznak, büszke vagyok 
rájuk.” 

-
retet. Hihetetlen módon szeretem a tanítványaimat és ők is egymást. 
A szeretet, a tisztelet, az egymás elfogadása, megbecsülése olyan érté-
kek, amikben felnőttem. Rendkívül jó érzés, hogy ezeket az értékeket 
van kiknek átadnom.
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Még az idén meglesz a 400. érmünk!

A Veresi Küzdő-
sport Egyesület az 
idén, szeptember 
11-én ünnepelte 
fennállásának hete-
dik évfordulóját. Az 
egyesület elnöke, 
vezetője és tulaj-
donosa Ilyés Gyula. 
A tavalyi iskola-
évet (2012/2013) 
nagyon jó ered-
ményekkel zárták. 
Összesen 17 verse-
nyen vettek részt, 
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ki magát. Ezen 
az eseményen 
is jeleskedtek 
klubunk i9ú har-
cosai, egy arany, 
egy ezüst, egy 
bronzérmet és 
két darab ötödik 

Ilyés Gyula könyvet ír

A korábban megjelent három verseskötete után, a Veresi 
Küzdősport Egyesület vezetőjének régi álma teljesül azzal, 
hogy egy irodalmi kötete is készülőben van. 
A mű igaz történet alapján íródik, sztorikat mesél, dön-
tésekről, célokról, elköteleződésről szól. Ilyés Gyula most 
fejezte be a kéziratot, az jelenleg gépelés alatt van, megje-
lenése a jövő év elején várható.
A könyv címét és történetét az író babonából nem árulta 
el, de annyi azért tudható, hogy cégvezetőknek, sportve-
zetőknek, sportolóknak szánja, akik egyaránt haszonnal 
forgathatják majd, hiánypótló lesz a magyar könyvpiacon.


