
Egy új hírlevelet tart most a kezé-
ben. Ez az elsô és ily módon rend-
hagyó kiadvánnyal jelentkezünk.
Ez az elsô újságunk, benne a „tör-
ténelmünkkel”, tele hírekkel. Az 
elsô számot követôen rendszere-
sen jelentkezünk aktualitásokkal, 
programokkal a közeljövôben.
Mivel ez az elsô szám, egyfajta visz-
szatekintést is nyújt eddigi életünk- 
rôl, gyermekeink sikereirôl, mun-
kánkról.
Fogadják tôlünk szeretettel!

Mi a judo?

A judo tradícionális japán harcmû- 
vészet. A „ju” szó jelentése az ala-
pító Jigoro Kano szerint annyit je-
lent, mint természetesnek lenni. 
Természetesnek, azaz a természet 
igazságainak, törvényszerûségeinek 
megfelelôen viselkedni, ezekkel 

összhangban cselekedni. A „do” 
viszont egy tökéletesített módszert, 
szellemi utat jelent.

A judo leírása:
A szabály adta lehetôségek segítsé-
gével az ellenfél dobása, leszorítá-
sa, fojtása, vagy karjának feszítése 
a gyôzelem érdekében.

Bár a judo elnevezést már ré-
gen is használták, de jelentôséget, 
és tartalmat mégis Jigoro Kano, a 
Kodokan Iskola megalapítója, a mo-
dern judosport megteremtôje adta. 
Ezért talán helyesebb Kodokan-
judoról beszélni. A Kodokan-judo  
tulajdonképpen a fizikai és a szel-
lemi erô együttes kifejlesztésé-
nek leghatékonyabb módja, tehát 
a rendelkezésre álló energia leg- 
gazdaságosabb felhasználása az el-
lenfél legyôzése érdekében. A ju- 
dorendszer tehát a fizikai képzés 
mellett különös jelentôséget tulaj-
donít a szellem csiszolásának, fej-
lesztésének is, amely nélkül a töké-

letes technikai felkészülés el sem 
képzelhetô. (www.judoinfo.hu)

Hogy is kezdtük?

Egyszer volt, hol nem volt, volt egy-
szer egy házaspár. A feleség Ilyés-
Dubecz Dorottya, a férj Ilyés Gyula. 
A feleség gyógypedagógus (a Korai 
Fejlesztô Központ alapítója), vezetô 
tanácsadó, szupervízor, coach. (www. 
sixensecoach.hu), a férj a Budapesti 
Honvéd egykor válogatott kerettag 
judosa, „civil” életében tanácsadó-
coach (ilyes-consulting).

A házaspár gondolt egy nagyot, 
álmodott egy merészet, és 2006-
ban létrehoztak Veresegyházon 
egy egyesületet, Veresi Küzdôsport 
Egyesület néven. A foglalkozá-
sok az elsô idôben az Innovációs 
Központban voltak megtartva. Ti-
zenegy fôvel kezdték el a munkát. 
Zászlajukra ezt írták:

Cél az egészséges gyermek!
– Nem akartam a nagy egyesüle-

tek mintájára egy olvasztótégelyt 
csinálni, mint ahogy egy „mini-
Honvédot” sem leképezni Veresen 
– mondja Ilyés Gyula.

Sokkal inkább akart egy judos 
családot itt Veresen, ahol nem kizá-
rólagos cél a versenyzés, de nincs 
kizárva sem. Az ide járó judokák 
egyformán meg vannak becsül-
ve, akár versenyeznek, akár nem. 
Itt van kérem ellenôrzô-ellenôrzés 
az iskolásoknak, mese mesélés az 
óvodásoknak, és komoly klubélet 
jellemzi az Egyesületet. Egy remek, 
jól mûködô motivációs rendszert 
dolgoztak ki a gyerekeknek. Van 
náluk dícséretkártya, hónap judosa 
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oklevél, félév judosa, és az év vere-
si judosa díjak is. Az utóbbi idôben 
kiosztásra kerültek a legharcosabb, 
a legtechnikásabb, a legeredménye-
sebb versenyzô címek. Ez a rend-
szer egyszerû, jól követhetô min-
denki számára.

Az Egyesület története 
idôrendben:

– 2006-ban elkezdôdött a munka 
két szakosztályban: Judo és Kempo. 

Még ebben az évben egy Kempo-
Karate Világbajnoki 4. jelezték, 
hogy van létjogosultsága a Klub-
nak. (Bartha Zoltán, Kata VB 4.)

– Rendszeresen tartanak övszerzô 
vizsgákat, eddig 12 alkalommal 
volt a Klubban övvizsga. Itt korrekt 
visszajelzést kapnak a résztvevôk 
technikai tudásukról. Az övvizs-
gákra mindig jeles vendégeket, hí-
res judosokat hívnak.

– Eddig négy alkalommal vol-
tak nyári edzôtáborban Agárdon a 
VVSI sporttelepén.

– Ahová hívják ôket bemutató 
tartani, oda mennek népszerûsíteni 
a judot, és annak mozgásanyagát. 
Évente átlagosan 4-5 alkalommal 

vállalják a lehetôséget harcmûvészeti 
rendezvényeken, fesztiválokon, ha-
zai, és nemzetközi edzôtáborokban.

– 2008 óta vannak óvodás cso-
portok is, mert nagy volt az igény 
rá a városban, és környezô telepü-
léseken. Az óvodai és az iskolai 
balesetek több, mint 70%-a az esni 
nem tudásból fakad. A judo edzé-
seken nem csak megerôsödnek, 
ügyesednek a gyerekeknek, hanem 
megtanulnak biztonsággal esni, el-
esni is, így csökkentve a balesetek 
elôfordulásának lehetôségét. Na-
gyon fontos, lényeges szempont.

– A versenyzés opció náluk. Le-
het, de nem kötelezô. 2009-ben 
jött az elsô kérdés a tanítványok-
tól: „Gyuszi bácsi! Mi nem fogunk 
versenyezni?” A mester már várta 
a kérdést. – Dehogyisnem – felel-

te. Azóta a judokák az elmúlt két 
iskolaévben közel 150(!) érmet 
nyertek, melynek harmada arany! 
Ebben voltak meghívásos, barát-
ságos versenyek, regionális viada-
lok, diákolimpiák, országos meg-
mérettetések, magyar bajnokság, 
senior nemzetközi verseny, katonai 
viadalok. Elsô gyermekversenyük 
amelyen részt vettek, a Honvédban 
rendezett Bukfenc Kupa volt.

– A Veresi Küzdôsport Egyesü-
let hagyományteremtô céllal hozta 
létre saját versenyét a Hepe-Hupa 
Kupát. Az elsôt 2010-ben jegyez-
tük, a másodikon 2011-ben a csa-
patversenyt, és az ezzel járó kupát a 
veresi judosok nyerték meg!

– A 100. Veresi judos érmet 
2011. április 30-án Fülöp Lackó 
nyerte meg Kistarcsán.

Nemesvámos, 2011.02.05. A dobogó minden fokán veresi judoka áll…

Taktikai megbeszélés…

Nemesvámos 2011. 02. 05.
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A prioritás mindig a tanulásé, az 
iskoláé Az egészséges egyensúly 
megteremtése fontos, és ezt próbál-
juk átadni a gyermekeknek is. A jó 
teljesítményhez kell a sport, de kell 
a pihenés is, és fontos a tanulás – 
vallja a házaspár. A mester folya-
matosan nyomon követi a tanítvá-
nyok iskolai elômenetelét.

– 2010-ben három veresi judoka 
volt jelölve Veresegyház város „Jó 
tanuló-jó sportoló” díjára. Nagy 
öröm, és nagy megtiszteltetés, hogy 
mindhárom díjazottak lettek, sôt 
Gaál Beni elsô lett az elsôk között, 
bejutott a legjobb háromba is.

A díjazottak: Gaál Bendegúz, ifj. 
Marx Károly, és Hegyi Dávid.

– 2011-ben az iskolaév végére 
Egyesületünkbôl már négyen ve-
hették át ezt az elismerést. Beni, 
Karesz, Dávid trióhoz kapcsolódott 
nagy örömünkre ifj. Fónay Zsolti is.

– „Az Innovációs Központ lehe- 
tôségeit kinôve új teremlehetôség 
után kellett néznünk. 2010. októ-
ber 4-én új otthonra leltünk a CBA 
(Triangoló) Üzletházban, annak 
elsô emeletén a Szadai út 7. szám 
alatt – mondja a házaspár. Egy üre-
sen álló éttermet kellett átalakíta-
nunk kilenc nap alatt, judo terem-
mé. Mára már igazi dojo-hangulat 
van – mesélik.

– Cross-training, azaz funkcioná-
lis erôedzés is van az Egyesületben. 

Ez a program felnôtteknek szól, 
elsôsorban a veszélyeztetett kor-
osztály (35-50 év) és a szenior ko-
rúak részére. Mi is történik itt? Van 
itt kötéltréning, kettlebell, TRX, 
G-Flex, köredzések, saját testsúly-
lyal végzett gyakorlatok, és még so-
rolhatnám. Az edzés érdekes, szóra-
koztató, és rendkívül eredményes. 
Egyre népszerûbb a foglalkozás 
a hozzánk járó férfiak és hölgyek 
körében is. Mindez kiscsoportban, 
egyénre szabva történik.

Ki segít a munkában?

– Elsôsorban a feleségem – feleli az 
edzô. Ô biztosítja a komplett hát-
teret. Nem keveset vállal az Egye-
sületért. Segítônk még Fülöp Laci, 
ô egykori KSI-s judos, az Egyesü-
let csapatkapitánya. Ma már edzô 
kollega, aki munkája és családja 
mellett (három gyermek édesapja) 
segít az edzések megtartásában, és 
ha ideje engedi versenyekre is jön 
a csapattal.

És hogy mit jelent bôvebben a 
kapitányi cím? Kérdezzék meg tôle, 
hiszen taglétszámunk ma már eléri 
a a 90 (!!!!) fôt. Kilencven gyerek, 
te jó ég – tûnôdik az edzô…

Segít még Marx Karcsi barátunk, 
aki a Speedy Autójavító hálózat 
felelôs vezetôjeként az autóinkat 
felügyeli. Ezúton is köszönjük neki!

Más segítônk, támogatónk sajnos 
nincs, tagdíjakból (én önerôbôl), 
tartjuk fenn magunkat – folytatja 
monológját Gyula. Mindez nem 
befolyásolhatja céljaink elérésé-
ben. Rövidtávú célként azt tûztem 
ki magunk elé, hogy a 2011–2012 
tanév végére taglétszámunk átlépje 
a bûvös százat, versenyzôink pedig 
nyerjék meg magunknak, az egye-
sületünknek a 200. veresi judoérmet 
– fejezte be gondolait a Mester. Is-
merve ôt, ismerve ôket kétség nem 
férhet hozzá, meg fogják csinálni! 
Nézzék meg a web-oldalukat, kö-
vessék nyomon munkájukat, láto-
gassanak el a képgalériába, vagy 
akár olvassák Ilyés mester saját 
verseit: www.judoedzo.hu

Könyvtár a klubban!

2012. januárjában mini könyvtár 
nyílik az Egyesületben! Célunk, 
hogy a könyv mindenki számára 
elérhetô legyen! A könyvtár tagjai 
– ebben az esetben az ifjú judokák 
– ingyen kölcsönözhetnek majd 
gyermek-, és ifjúsági irodalmat. 
Egyetlen feltétel van: ha vissza-
hozta, el kell mesélnie az elolva-
sott könyv számára lényeges tar-
talmát. Remek ötlet!

Díjak, elismerések

– Az Egyesület elnökének, vezetô 
edzôjének az Magyar Judo Szövet-
ség (MJSz) 2007. decemberében 
egyhangú szavazás eredményeként 
a VI. Dan fokozatot adományozta 
judosportban kifejtett munkája elis-
meréséül. Ezt a Judo Világszövetség 
– IJF – 2009-ben megerôsítette, és 
nemzetközi diplomával is igazolta.

– 2009. decemberében Veresegy-
ház Önkormányzata Ilyés Gyulát 
Bellai János testnevelési és sport-
díjjal tüntette ki.

– Az Egyesület, Elnöke inno-
vatív tevékenységének is köszön- 
hetôen ma már országos hírnévre 
tett szert, de bártan mondhatjuk,  

a Mester (VI.Dan), és Tanítványa (VI.kyu)

Viktória…
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hogy a Veresi Kistérség, ill. A Kö-
zép-magyarországi Régió egyik 
meghatározó, iránymutató egyesü-
letévé vált.  (2008. Formagyakor-
lat (Kata) OB, 2010. elsô I.oszt. 
Földharc (Newaza) OB Galam-
bos Márton Emlékverseny, 2010. 
I Fülesgolyó (Kettlebell) OB 
judosoknak, 2011. második I.oszt. 
Földharc (Newaza) OB Galambos 
Márton Emlékverseny.

– 2011. Elsô Intenzív Judo Sport-
oktató Képzés, melyet a Fitness 
Akadémiával hoztak tetô alá.

– 2011. októberében a mester 
újabb elismerést vehetett át a Ma-
gyar Judo Szövetség több évtizedes 
munkájának elismeréseként a Ma-
gyar Judoért kitüntetés bronz foko-
zatát adományozta.

Az Egyesület díjazott 
versenyzôi 2010–2011

•  A legharcosabb judoka: 
Engelbrehct Eric

•  A legtechnikásabb versenyzô: 
Gaál Bendegúz

•  Az év judosa: 
Zoltán Dávid

•  A legeredményesebb veresi judos: 
Hegyi Dávid

Néhány érdekesség

Munkájukról, életükrôl több újság-
cikk, több riport is napvilágot lá-
tott. Kettôt azonban ki kell emelni 
közülük: a Népszabadság cikkét 
„Sorsedzô” címmel, majd rövid-
del ezután forgatott a klubban az 
RTL Klub „Fókusz” c. mûsora is. 
mindkettô megtekinthetô a www.
judoedzo.hu/Rólunk írták oldalon.

2011. decemberi 
aktualitások

Az eltelt néhány évben kialakultak 
kedves hagyományaink, Mikulás 
várás, Karácsonyi ünnep, díjazá-
sok, edzôtábori események, stb.

– December  6-án nálunk járt a 
Mikulás! Jó hangulatú ünnepség 
keretében, eljött hozzánk a Télapó, 
és minden gyermeknek, testvérké-
nek csomaggal kedveskedett. Nagy 
öröm volt újra találkozni vele!

– December  10-én meghívást 
kaptunk Budapestre, a Szent István 
Kupára. Tizenegy veresi judoka küz-
dött igen-igen elszántan, és eredmé-
nyesen. Némelyikük több súly-, és 
korcsoportban is eredményes volt. 
A végeredmény 17(!) veresi érem, 10 
arany, 5 ezüst, 2 bronz. A gyôztesek: 
Fülöp Lackó, Parádi Barnus a Csiga, 
Demeter Roli, Zsuga Peti a Haramia, 
Kiss Viki, Hegyi Dávid, aki három 
kategóriában aranyéremnek örülhe-
tett. Gaál Beni, aki két aranyérme 
mellé még egy ezüstöt is gyûjtött.

Ezüstérmesek lettek: Engelbrehct 
Eric, ifj. Marx Karcsi kétszer is, és 
Czibula Matyi, aki az ezüst mellé 
egy bronzot is szerzett.

Bronzérmes lett még: Csépán Zsó-
fi is, aki élete elsô judoversenyén a 
fiúk között állt helyt.

– December 17-én Rétságra me-
gyünk versenyezni, a Nógrád Me-
gyei nyílt judo bajnokságra. (Az ott 
elért sikereinkrôl következô szá-
munkban olvashatnak majd.

– Az Egyesület félévértékeléssel 
egybekötött  Karácsonyi  Ünnepe 
december 20-án tartja. A fát csak-
úgy, mint eddig közösen díszítjük 
fel, a saját magunk által készített 
díszekkel.  •

judo bemutató Veresen 

Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy házaspár, akik mertek nagyot álmodni,  
mertek tenni érte, és az eltelt idô bizony ôket igazolja. Nem kevés nehézség árán,  

de töretlenül haladnak elôre a maguk számára kijelölt úton.
Egyre többször hangzik el egyre több helyen, hogy csináld meg veresi mintára, és ez jó!

Egyszer volt, hol nem volt…a mesének még nincs vége! Hajrá Veresi Judokák!

Köszönjük hírlevelünk létrejöttét: 
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Elérhetôségeink:
Ilyés Gyula: 06-20 928-7390

gyula.ilyes@invitel.hu

Ilyés-Dubecz Dorottya: 06-30 982-7759
dubecz@sixensecoach.hu

Nyomdai elôkészítés:
Balázs Ildikó

Nyomda:
PrintX Budavár Kiadó Zrt.


