
Ebben az iskolaévben ez az utol-
só megjelenése Hírlevelünknek. 
Sorrendben ez már a 3. szám, ami 
napvilágot lát!
Az új 2012–2013-as tanévben ter-
mészetesen újra jelentkezünk hí-
reinkkel, terveinkkel, aktualitá-
sainkkal, és mindazzal, ami ebbôl 
a lapszámból kimaradt.
Fogadjátok Tôlünk sok szeretettel!

A judo Önnek, Neked, 
Mindenkinek!

A judo egy testnevelési rendszer. 
Japánban az óvodától az egyetemig 
erre épül az iskolai testmozgás. Ne-
kik sikerült megôrizniük a lelki bé-
kéjüket, és az új világ kihívásainak 
is megfelelniük. Míg Japán a világ 
egyik vezetô hatalma, ami nagy 
erôfeszítés, és mégis ott élnek leg-
tovább az emberek. Vajon hogyan 
csinálják? Miképpen érik el ezt? 
Tanuljunk Tôlük.

A gyermekkor meghatározó az 
ember életének alakulásában. A mi 
társadalmunk család elsôbbsége 
mellett elsô intézményes nevelés 
színterének az óvodát tekinti, az 
óvodai foglalkozásokra épít, ezért 
kell elkezdeni a legjobban bevált 
életviteli minták átvételét már eb-
ben az életkorban. Ismertessük meg 
a gyerekekkel a judo alapjait!

A judo segít a képi gondolko-
dásban, a kis judokák vizualitása 
mérhetôen fejlettebb nem judozó 
társaiknál. A mindennapos tevé-
kenység során mind a két agyfél-
tekéjük számos kiegyensúlyozott 
impulzust kap, amely többek közt 
fejleszti a koordinációt, térlátást, 

koncentrációt, verbalitást. A legfon-
tosabb talán, ami az egész további 
életre kihat, az eséstanulás. Érdemes 
minél korábban elkezdeni. Kisgyer-
mekkorban ez a mozgás könnyen 
elsajátítható. Elgondolkodtató, hogy 
a további életben a balesetek elke-
rülése, a sérülésmentesség mennyi 
könnyebbséget, örömet okoz.

Az sem mindegy a mi erôszakkal 
teli világunkban, hogy az új kihívá-
soknak miként tudunk eleget tenni. 
A magabiztosság, testi épségünk 
megóvása másokkal szemben, fon-
tos szerephez jut a mindennapi éle-
tünkben. 

Az életben elôforduló döntési 
kényszerhelyzetekben biztosan job-
ban határoz az, akinek az edzéseken 
a rossz, vagy jó döntése egyértelmû 
visszajelzést kap: gyôz, vagy veszít.

Mint már írtuk, a judo egy test-
nevelési rendszer. Aki nem érez 
kedvet a versenyzéshez, azok is 
megtalálják a judo egészségnevelô 
hatását, szerepét az edzéseken.

Összegezve elmondhatjuk, hogy 
a judo ajánlható öt évestôl akár het-
ven éves korig minden korosztály-
nak, nemre való tekintet nélkül.

A judo alapvetô céljai közé tar-

tozik többek közt, a fiatalkori ag-
resszivitás szabályozása, a tiszte-
let, a megbecsülés, udvariasság, 
akaraterô, teherbíró képesség fej-
lesztése, belsô fegyelem kialakítása 
japán minta alapján.

Felmérések kimutatták, hogy az 
iskolai balesetek 70%-a abból szár-
mazik, hogy a gyerekek nem tudják 
megfelelôen koordinálni a mozgá-
sukat. A judo egyik óriási értéke az, 
hogy az esések elsajátítása után ez 
a fajta balesetveszély minimálisra 
csökken.

A sportági képzés során a tanulók 
önbizalma, fellépése biztos, határo-
zott lesz. A küzdô jellegû gyakor-
latokkal tökéletesedik izomzatuk, 
és csontozatuk, nô az ínszalagok 
teherbíró képessége, fokozódik a 
sérüléseknek ellenálló izomszö-
vetek létrehozása. Fizikai erejük, 
gyorsaságuk növekszik, reflexeik, 
ügyességük szemlátomást javul. 
Kifejlôdik taktikai érzékük is. Meg-
tanulnak helyesen ítéletet alkotni 
saját és ellenfeleik képességeirôl, 
amely segíti ôket az önismeretük 
fejlesztésében, és helyzetmegítélés 
pontosságában.

Tehát a judo mozgásanyaga ma-
gas szintû képességfejlesztést, és 
jellemformálást biztosít, továbbá 
alkalmas arra, hogy olyan fizikai 
alapot, mozgáskultúrát, és belsô tar-
tást adjon, amelyre bármely sportág 
is alapozhat fiúknál, és lányoknál 
egyaránt. 

Mint az elôzô számunkban je-
leztük, szeretnénk megismertetni a 
Kedves Olvasót Egyesületünk né-
hány kulcsfigurájával. Ezt folytat-
va, a teljesség igénye nélkül, néz-
zük kik is járnak hozzánk.

Üdvözöllek Kedves Olvasó,
Sporttárs, Szülô, Hozzátartozó, Judoka, vagy „csak” szimpatizáns!
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Kiss Viktória

Hogy esett a választás a judora? 

– Montenegróban találtuk ezt a 
sportot és nagyon megtetszett ne-
kem. 
Mit szólnak apuék hozzá?

– Örülnek, hogy lány létemre 
judozom.
A versenyzô csoportban egyedül vagy 
lány. Hogy bánnak veled a fiúk?

– Kedvesek, néha-néha csúnyán 
szólnak hozzám.
Jól szerepeltél több versenyen és 

már narancssárga öved van. Mi a 
cél?

– Legalább kék öves szeretnék len-
ni és évente 10-12 versenyre eljutni.
Mit gondolsz, ki nyeri a férfi vízilab-
da tornát Londonban, az Olimpián?

– Szerintem biztos, hogy apáék 
fogják megnyerni.

Egyéb: különleges érzésnek talá-
lom, hogy egyedül én vagyok lány a 
versenyzô csoportban.

Major Bence

Mióta koptatod a tatamit Veresen?
2007. szeptemberében, 5 éve-

sen vitt le anyukám elôször az 
edzôterembe. 
Hogy érzed magad az egyesületben? 
Sok barátod van?

Jól érzem magam, sok barátom 

van. Sokukkal egy iskolába járok. 
Gyuszi bácsi segítségével jó kis csa-
patot alkotunk. 
Gokartozol is. Hogy fér el egymás 
mellett a két sport?

Könnyen elfér egymás mellett, 
hisz mindkettôt szeretem. A judo 
hétköznapi edzés, a gokartozás leg-
többször csak hétvégi program.
Gyuszi bácsi akar ellened verse-
nyezni. Szerinted van esélye?

Szerintem semmi esélye nincs. 
10 kör alatt 6-ot biztos rávernék. 
Judoban nem biztos, hogy le tudnám 
gyôzni. 
Úgy hírlik fanatikus Alonso ra-
jongó vagy. Hallani, hogy ebbôl 
vannak nézetbeli különbségek. El-
mondod?

Persze, szívesen. Igaz a hír, hiszen 
Gyuszi bácsi Schumacher rajongó. 
Scuminak mostanában nem megy 
annyira jól, de nem is fog. Ezt Gyu-
szi bácsi nem bírja elviselni.
Hogy lett a beceneved Kipufogó?

Elôször Tükörnézegetô voltam, 
mert állandóan a tükörben néztem, 
hogy mit kéne csinálnom. Utána 
lettem Kipufogó, mert Gyuszi bácsi 
szerint egy gokart verseny alkalmá-
val csak az Ô kipufogóját nézném, 
sose érném utol.
Egyéb?

Nemcsak a Forma1-ben nem ér-
tünk egyet, hanem a labdarúgásban 
sem. Gyuszi bácsi nem látja be, 
hogy az UTE mindig is jobb lesz, 
mint a Honvéd.

Petz Ármin

Hogy lesz egy aikidosból judos?
Számomra a judo ismeretlen 

sportág volt.  Szüleim úgy gondol-
ták, hogy célszerûbb, egyszerûbb 
lenne Veresen sportolni (aikidozni 
Gödöllôn kezdtem) és tudomást 
szereztek egy aikido és egy judo 

egyesületrôl. Gyuszi bácsival tör-
tént személyes találkozás után ( 
meg egy barátom is ide járt, és jó-
kat mondott) a judo mellett döntöt-
tek, aminek ma már nagyon örülök.  
Úgy hírlik, hamarosan sárga övre 
vizsgázol. Nehéz a felkészülés?

Nem könnyû, és a gyakorlat mel-
lett elméletbôl is komolyan kell ké-
szülni. De nagyon várom már!
Több másfajta versenyen is indultál 
már a suliban. Kérlek, mondj errôl 
néhány szót!

Ezek „elméleti” versenyek vol-
tak, pl. idén matek versenyen vol-
tam Erdôkertesen, a Kazinczy szép 
beszéd vetélkedôn pedig korosztá-
lyomban sikerült 1. helyen végez-
nem a szadai suliban.  
Milyenek az edzések?

Eleinte az edzések számomra  
könnyûnek tûntek. Aztán idôvel 
egyre nehezebbek lettek. Gyuszi 
bácsi látta, hogy jobban bírom. 
Most már belejöttem és újra  köny-
nyebbnek tûnnek, de azért rendesen 
megizzadok. Néha nehezen indulok 
el a suli után, anyának kicsit no-
szogatnia kell, de az edzés végén 
mindíg örülök, hogy ott voltam.
Társaiddal jól kijössz? Jól érzed 
magad?

Jól érzem magam az edzéseken, 
és általában mindenkivel jól kijö-
vök. Mondjuk azért vannak kivéte-
lek, de nem vagyok haragtartó.

Az tetszik még nagyon, hogy 
Gyuszi bácsit az iskolai teljesítmé-
nyünk is érdekli, még a bizonyít-
ványt is bekéri.
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Gyáni Zsigmond

KEMPO-Világbajnok 2012 
(Chikara Kurabe, +95 kg).
•  „Külsôsként” érkeztél az egyesü-

letbe az erônléted javítása céljá-
ból. Hogy is volt? Hogy találtál rá 
Gyuszi „bácsira”?

•  2005 óta foglalkozom a kempoval. 
Mesteremmel, Mészáros Zsolttal 
beszéltük még az elmúlt év ôszén- 
mikor is kiderült, hogy a 2012 év 
elején megrendezésre kerülô „Ju-
hász Ferenc Nyílt Nemzetközi 
Kempo verseny” Világbajnokság-
ként szerepel a versenynaptárban-, 
hogy a technikai felkészülésem 
mellett szükségem van az erô- ál-
lóképességem fejlesztésére is, 
amelyre az edzések alkalmával 
nem tudunk olyan mélységben 
foglalkozni, mint amilyenre egy 
ilyen kaliberû versenyen szükség 
lenne. Illetve úgy látta egy olyan 
szakemberre kell bíznia, aki na-
gyon régen foglalkozik ezzel a 
„szakterülettel”, és sikeresen ké-
szít és készített fel versenyzôket, 

szóval óriási tapasztalata van a 
„cross-training” terén. Így volt, 
hogy ismeretsége révén kerestem 
fel 2011. novemberében Gyuszit.

•  Nagyon megerôsödtél. A VB-n 
mennyit számított?

•  A 8 hét alatt nagyon komoly és 
összetett edzésmunkát folytattunk. 
Tematikusan felépített edzéster-
vem volt, amelyet úgy érzem ma-
radéktalanul teljesítettem. Nagyon 
sokat számított az erônlétfölényem, 
mert a versenyszám, amelyben 
indultam nagyon sajátos (3X2 
perc küzdelem, melyben az elsô 
kesztyûs küzdelem, a második 
judo állóharc, a harmadik pedig 
földharc), sok energiát, erôt kivesz 
a versenyzôkbôl. Azt gondolom én 
sikeresen túljutottam azon a bizo-
nyos holtponton, az edzések alatt 
kinyújtottuk annyira a határaimat, 
hogy a végére elô tudtam venni a 
„rejtett tartalékaimat” és meg tud-
tam nyerni a versenyt.

•  Milyennek találod az egyesületet, 
a srácokat?

•  Nagyon szívesen fogadtak, azon-
nal „csapattársnak” éreztem ma-
gam. Nagyon jó hangulatú edzé-
sek voltak a gyerekedzések (már 
amennyit érzékeltem belôle), illet-
ve a pénteki felnôtt cross-training 
edzéseken is nagyon jó kis társa-
ságot ismertem meg, akik „egy 
emberként” szorítottak nekem. 

A munkámban nagy segítségemre 
volt Torsa Dani is, akivel szinte 
együtt szenvedtük végig a januárt. 
Köszönet neki is.

•  Mik a következô célok?
•  Az idei évben még lesz egy „félév-

búcsúztató” :-) országos bajnokság 
május közepén, illetve az októberi 
szegedi versenyünkön szeretnék 
elindulni.

•  Fejben rendben voltál a verse-
nyen?

•  A versenyen már igen. :-) Elôtte 
nem mondom, hogy nem voltak 
bizonytalan periódusaim, de két 
„kör” között a mentális fejlesztés-
sel is tudtunk foglakozni. Ez leg-
alább annyira fontos, mint a tech-
nikai vagy az erônléti felkészülés.

•  Milyenek a kondi edzések, a cross-
training?

•  Nagyon jó hangulatban telnek az 
edzések, mindamellett, hogy min-
denkinek nagyon kemény, sze-
mélyre szabott edzésterve van. 
Hála Gyuszi „bácsi” határtalan 
fantáziájának, minden egyes alka-
lommal új gyakorlatokat csinálunk 
minimális eszközökkel. Lelkes kis 
csapat van itt, és tapasztalva saját 
magamon, illetve látva a velem 
együtt edzôkön, kitartó munkával, 
de rövid idôn belül látványos ered-
ményt lehet elérni. Az ”edzôterem 
szagú vasemelgetés”-nél sokkal 
hasznosabbnak tartom.

Lukács Krisztián Régebben judoztál az egyesületben, 
majd abbahagytad. Mi hozott vissza 
a srácok közé?

Egyszerûen csak az, hogy imá-
dok judozni és öröm egy ilyen csa-
patban dolgozni ilyen emberekkel.
Remélem,hogy ezentúl nem fogom 
elhagyni az egyesületet.
Láthatóan mindenki szeret téged. 
Te jól érzed magad a csoportban?

Igen nagyon jól érzem magam itt.
Olyanok vagyunk mint egy nagy 
család hülyéskedünk, viccelôdünk 
de legföbbként jókat judozunk.
Hogy lett a beceneved Jóképû?

Egy új hajjal kezdôdött amit Gyuszi 

bácsi megdicsért én pedig egyszerûen 
aszt válaszoltam erre: Tudom!

Azután minden nap megkérdezte, 
hogy jól nézek e ki én pedig azt vá-
laszoltam, hogy: Persze!!

Így ragadt rám ez az igazán hízelgô 
becenév.
Meddig szeretnél eljutni mint ver- 
senyzô?

Idáig csak egy versenyen voltam 
ezért sem gondolkoztam még na-
gyon ezen a kérdésen.Bár örülnék 
egy országos aranynak.
Egyéb?

Én szeretnék az egyik legtechni-
kásabb judos lenni a csapatban.
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Engelbrecht Eric

Mióta judózol Veresen?

2008. novembere óta, még óvodás 
koromban kezdtem.
Úgy tudom apukád is judózott. Szok-
tatok gyakorolni otthon?

Igen, apa mindig nagyon lelkes, 
ha a judóról van szó, azonban álta-
lában a gyakorlás vége az, hogy apa 
napokig alig tud járni, mert megfáj-
dul a háta... De a nagymamámon is 
szoktam a leszorításokat gyakorol-
ni, meg a kistestvéremen, ha hagyja.
Nehéz volt az övvizsga? Most lettél 
citromsárga öves.

Az elmélet egy kicsit nehéz volt.
Jól érzed magad a klubban?

Igen, mert nagyon sok barátom van 
és szeretem Gyuszi bácsi humorát: 
„Behívok egy nyugdíjast és jobban 
csinálja a fekvôtámaszt, mint te...”

Gyuszi bácsi nagyon szigorú?
Néha, például az én esetemben, 

amikor a táborban a karbehúzáso-
kat fordítva csináltam s ezért min-
denkinek 15 hossz békaugrást kel-
lett csinálnia.
Úgy tudni, hogy gyönyörûen raj-
zolsz. Mit rajzolsz a legszívesebben?

Szívesen rajzolok bármit, ami 
eszembe jut vagy amire megkér-
nek.
Egyéb?

Szeptembertôl valószínûleg Né-
metországban fogok élni, de ott is 
szeretném folytatni a judót, hogy 
öregbítsem a veresi judósok hírne-
vét és Gyuszi bácsi büszke lehessen 
rám. De már most tudom, hogy na-
gyon fog hiányozni nekem a klub!

Czibula Matyi a „Lombi”

Mi ez a Lombi?
Egy éve még kisebb voltam, de 

egy nyáron elkezdtem nôni, és so-
kat nôttem a nyár végére.

Gyuszi bácsi találós becézése ez 
a név. Úgy jött létre, hogy Gyuszi 
bácsi azt mondta olyan vagyok, 

mint egy „lombrágó” (a magassá-
gom miatt), és addig mondogatta, 
amíg ki nem pattant a fejébôl a 
„Lombi” név.

Régóta edzel már Gyuszi bácsi 
keze alatt. Hogy tetszik a közös 
munka?

Valóban régóta járok már Gyu-
szi bácsihoz és ez azért van így, 
mert nagyon szeretek vele edze-
ni. Kiváló szakértelme és tapasz-
talata van a Judo-hoz. Ehhez még 
hozzájárul az is, ahogy megmu-
tatja a technikák pontos végrehaj-
tásának a módját, és javítja min-
den egyes gyereknél a hibákat, 
és ez nagyon fontos egy edzônél. 
Komolyan veszi és ezért ilyen jó 
ez a klub. 

Nagyon családias a hangulat az 
edzéseken. Jól látom?

Igen ez tényleg így van. Bár 
azért fegyelmezetten edzünk, de 
szoktunk viccelôdni is egymással, 
de nem visszük túlzásba, mert tud-
juk hol a határ. A Judo több mint 
egy sport! Gyuszi bácsi által az 
életmódunká vált. Erôt, kitartást, 
fegyelmet, és összetartozást ta-
nulunk általa, ezért családias az 
egyesületünk.

Milyen érzés egy ilyen közösség-
hez tartozni?

Ezt szerintem nem lehet elmon-
dani, vagy rendesen kifejteni. Bár-
ki, aki eljön hozzánk nem bánja 
meg, ha komolyan veszi, és belead 
mindent, ami ahhoz kell, hogy jól 
érezze magát.

Hamarosan kék övre vizsgázol. 
Hogy megy a felkészülés?

Igen ez így van. Nagyon örülök 
neki, mert már nagyon vártam erre 
az övre. A felkészülés szerintem ne-
kem elég jól megy, mert sok tech-
nikát már ismerek, és a többi sem 
olyan nehéz, remélem jól fog a kék-
re készülô csapat az elkövetkezendô 
hónapokban is haladni, és így gyor-
san megérünk a vizsgára.

Meddig szeretnél eljutni?
Sajnos elég sok sérülésem volt 

idáig, és ezért le is vagyok marad-
va a korosztályomhoz képest, de 
még szeretném kipróbálni milyen 
a komolyabb versenyzés ezért 
próbálok odáig eljutni. Viszont 
Gyuszi bácsi keze alatt egy kicsit 
bele kóstoltam, hogy milyen lehet 
edzônek lenni, és nagyon tetszik. 
Késôbb majd ezt a részét fogom 
választani a sportnak.
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Szendrey Máté

Mióta judozol?
3 éve judozom.

Miért pont a judot választottad?
Még az Innovációs központban 

találtunk egy szórólapot, megnéz-
tem egy edzést és attól kezdve já-
rok judózni.
Mit szeretsz a legjobban a judo- 
ban? Miért?

A csípôdobást szeretem a leg-
jobban, ez volt az elsô dobás amit 
igazán jól tudtam.
Úgy tudom kitûnô tanuló vagy. 
Nehéz összeegyeztetnia tanulást a 
sporttal? Te hogyan csinálod?

Nem nehéz, délután és azokon a 

napokon amikor nincs edzés min-
dig van idô megtanulni a leckét.
Három fiú testvéred is judozik. 
Szeretnek járni? Segíted ôket?

A testvéreim is mind nagyon 
szeretnek járni edzésre, szoktam 
nekik segíteni ha valamit nem ér-
tenek. 

Május 20-án volt az elsô verse-
nyük, amit nagyon élveztek hiszen 
mind éremmel jöttek haza.
Van kedvenc tantárgyad? 

Az informatika a kedvencem, 
nagyon érdekesnek találom. 

Leopold Róbert

A csapat cukrásza, csoki felelôse

Hogy lett belôled judós, hiszen ka-
ratés voltál?

Véletlenül lettem judós. A kö-
zépiskolában kezdtem el karatézni 
(shotokan), ezt kicsit több mint 10 
éven keresztül ûztem (felnôtt or-
szágos II. helyezés volt a legjobb 
eredményem: –65 kg-os kumite – 
küzdelemben). Aztán jött a mun-
ka, család, gyerek, sérülések és a 
karate kimaradt az életembôl.

Aztán 2010 februárjában a lá-
nyom kitalálta, hogy Ô Veresen 
szeretne balett órára járni. Ide ál-
talában én vittem, de az egy órás 
tétlen várakozást a folyóson nem 
bírtam. Itt találkoztam egy bizo-
nyos Veresei Küzdôsport Egyesü-
let felhívásával, hogy judo edzésre 
lehet járni. Egyszer kipróbáltam, a 
többi történelem.
Mi a cél a judóval?

A judóval a célom, hogy egész-

ségesen éljek (miután elkezdtem, 
7-8 kg-ot fogytam), kiváló kikap-
csolódás. Ezen kívül még vannak 
versenyzôi illetve edzôi ambícióim 
is vele. Egy éve Londonban is jár-
tam egy ottani judo klubba edzeni, 
ahol egy kb. 75 éves bácsi is mindig 
lejárt edzésre – na ez a minimum.
Rövid idôn belül a csapat egyik 
meghatározó figurája lettél. Jól 
érzed magad a srácok között?

A csapat a második családom-
má lépett elô; a sok munkám miatt 
néha nem jutok le, ilyenkor elvo-
nási tünetekkel küzdök. Érzem, 
hogy a viszony oda-vissza alapon 
mûködik, sokan hiányolják a tá-
volléteimkor a jó kis gimnasztikát/
erônléti gyakorlatokat, amit általá-
ban én tartok. 
Valóságos mestermûvekkel ké-
nyezteted el a csapatot. Torták, 
kézmûves csokik. Kérlek, mondj 
errôl valamit.

Az élet a válsággal dobott raj-
tam egy ippont, az eredeti szak-
mám (közgazdász – ingatlan érték- 
becslô) már kevésnek bizonyult 
a családi bevételek biztosítására, 
ezért tovább kellett lépni. Valami 
olyat kerestem, amit szeretnék is 
csinálni. Így jött képbe a cukrá-
szat/csoki készítés. Egy kis vállal-
kozás alakult ki ebbôl, az életem 
új fejezetében, ami jelenleg vi-
szonylag sok idômet, energiámat 
elveszi, de a visszajelzések azt bi-
zonyítják, hogy jó úton járok.

Mit szólsz az egyesülethez? Olyan, 
mint egy judós család.

Igen, feljebb már ekként is ne-
veztem, tényleg jó ide tartozni. 
A legszembetûnôbb tükröt egy 
– egy közös ünnep tud adni, ahol 
tényleg együtt van minden csoport 
– ekkor lehet látni milyen sokan 
vagyunk, illetve ekkor lehet érzé-
kelni, milyen komoly háttérmunka 
folyik hogy mindennek részesei 
lehessünk. 
Egyéb?

Azt gondolom, hogy a sport úgy 
általában sok örömet okoz, segít 
átvészelni a nehezebb pillanatokat, 
ezért azoknak, akik mûvelik kitar-
tást, akik csak vágynak rá, hogy 

mûveljék, bátorságot kívánok, 
hogy elkezdjék –, az én példám a 
garancia rá, hogy könnyebb vele a 
mai élet kihívásainak megfelelni.

Legvégül: ha esetleg egyedi cso-
kira/tortára vágysz, itt (is) tudunk 
róla kommunikálni: modosjudo@
gmail.com, valamint +36-20 558-
4677.
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Hírek – Aktualitások

2012. március 12-én Piliscsabán vol-
tunk versenyezni. Diák „A” Magyar 
Köztársaság Kupa volt a verseny 
neve. Köztársaság kupán még nem 
indultunk, ki más törte volna meg a 
jeget, mint Hegyi Dávid, aki immár 
49 kg-ban indult. De ha már elindult, 
menetelt. A verseny 38 egyesület 240 
(!) judokája nevezett. Dávidnak rend-
kívül sokat kellett várnia, talán ezért 
is kezdett kicsit ólmosan, de aztán be-
melegedett, és meg sem állt 
a bronzéremig! Szép volt 
Dávid!

2012. március 17-én 
Veszprémben Diákolimpián 
voltunk. Három judokánk 
vállalta a versenyzést. Hegyi 
Dávid, aki saját súlycsoport-
ját megnyerte, míg eggyel 
feljebb ezüstérmet vehetett 
át. Továbbá Poós Peti és 
Gaál Beni, kik mindketten 
bronzéremnek örülhettek. 
Gratulálunk!

2012. április 14-én Buda-
örsre mentünk versenyezni, a 
Budapest Kupára. 

Ez egy nagy nemzetközi verseny. 
Hogy mennyire nagy? Huszonöt or-
szágból érkeztek versenyzôk a viadal-
ra. Itt volt a japán junior válogatott is. 

(A fiúknál, és a lányoknál is ma-
gyar siker született!)

A veresi színeket ismét Hegyi Dávid 
képviselte. Nem volt könnyû sorsolá-
sa, de ezen a szinten szinte mindegy, 
mert ritkán van könnyû mérkôzés. 
Dávid bejutott a legjobb 8 közé, ahol 
sajnos megsérült a térde. (Azóta tud-
juk, hogy szerencsére nem komoly.) 
Meggyôzôdésünk, hogy ez a fránya 
sérülés akadályozta meg a még jobb 
eredmény elérésében. Közösen úgy 
döntöttünk, hogy visszalépünk a to-
vábbi küzdelmektôl.

Azt hiszem bátran, és egyben büsz-
kén kijelenthetjük, hogy Dávid sze-
mélyében van olyan judokánk, aki 
korosztályában nemzetközi szintû 
versenyzônek mondható.

2012. április 22-én Nagytarcsán 
voltunk a Közép-magyarországi Diák- 

olimpián. 19 fôvel, nagy csapattal 
vettünk részt a versenyen, amin na-
gyon szép sikereknek örülhettünk. 
Sok kezdô judokánk is vállalta a 
megmérettetést, ôk most tanulják a 
versenyzést.

Végeredményben öt arany, nyolc 
ezüst, és hat bronzérem lett a veresi 
judosok termése. A kiváló egyéni tel-
jesítményeknek hála a mi csapatunk 
végzett az élen a csapatversenyben, 
tehát a veresi judosok nyerték a Kö-
zép-magyarországi Diákolimpiát!!!!!

Aranyérmesek:
Parádi Barnus, a Csiga, Zsuga Peti, 

a Haramia, Engelbrehct Eric, Lukács 
Krisztián, a Jóképû, és végül, de nem 
utolsó sorban Gaál Beni.
Ezüstérmesek:

Révész Marcell, Illés Barni, Erdôs 
Boti, Molnár Dávid, Fülöp Lackó, 
Molnár Balázs, Dobos Andris, és 
Borsodi Marci.
Bronzérmesek:

Topolánszky Vince, Bujtás Viktor, 
Németh Szabi, Borsodi Máté, Poós 
Peti, és végül, de nem utolsó sorban 
a nagyobb lányok között vitézkedô 
Kiss Viki, a Vikusz.

Volt aki, mint egy gyorsvonat ro-
bogott át a mezônyön, mint a Csiga, 
vagy a Haramia, volt aki gyönyörû 
dobásokkal gyôzött – Beni, és volt 
aki a szívét adta – Dobos Andris, 
Molnár Balázs, vagy Borsodi Marci. 
Összességében elmondhatjuk, hogy 
mindenki megtette a magáét. 

És nagyon, de nagyon büszkék 
vagyunk a CSAPATUNKRA!

Aki ezt nem látta, talán nehezen 
képzeli el, micsoda kohézió van a 
gyerekek között. Gyerekeink szere-
tik egymást, együtt örülnek egymás 
sikereinek, vigasztalják az éppen 
gyengélkedôt. Hihetetlen jó érzés 
látni ôket együtt. A nagy kamasz, és 
a kis ovis, és még hosszan sorolhat-
nám. Csoda jó ilyen közösséghez tar-
tozni! Gratulálunk Gyerekek!

Mind eközben gyermekeink öv-
színek vonatkozásában is elôbbre 

léptek.
Citromsárga övre vizs-

gázott sikerrel öt ifjú 
judokánk (V.kyu):

Engelbrehct Eric, Zsu-
ga Péter, Demeter Roland, 
Borsodi  Máté, és testvére 
Borsodi Márton. Nem sok-
kal ezután április 25-én na-
rancssárga övre is sikerrel 
teljesíttek.

Az övvizsgáról tudni kell, 
hogy az egy technikai vizs-
ga. Elôre meghatározott do-
básokat, kombinációkat, il-
letve földharc elemeket kell 

bemutatnia a vizsgázóknak. A köve-
telmény nem kevés, véleményünk 
szerint viszont ilyen technikai köve-
telményekre a késôbbiekben sikerrel 
lehet építkezni.

Mi rendszerint, többet kérünk a 
gyerekeinktôl mint a kötelezô, ezért 
talán még értékesebb az öv, ami 
judokáink derekán díszeleg.

Nyolcan szereztek narancs-
sárga övet!
Nézzük sorban a neveket:

Lukács Krisztián, Major Bence, 
Kiss Viki, Zoltán Dávid, Szendrey 
Máté, Poós Péter, Tibenszki Milán, 
és Fónay Zsolti, aki a legszebb vizs-
gát produkálta aznap.

Fülöp Laci edzô kolléga remek 
munkát végzett, szépen felkészítette 
a csapatot. Köszönet jár neki!

Terveink között szerepel, hogy 
még ebben az évben versenyzôink 
közül még többen elôre lépnek, van 
egy zöldöves, és néhány kéköves je-
löltünk! Hajrá fiúk!
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És igen, ami külön hír a Hírek 
között: Nagytarcsán megszületett 
Egyesületünk 200. judo érme!
Ki szerezte? A GAÁL BENI!
Milyen színû? ARANY!

Beni versenyzése méltó volt a 200. 
éremhez. Imponáló magabiztossággal 
gyôzött. Gratulálunk Beni!  
Gratulálunk Gyerekek!

Tatami
10 db új Sue Brandon tata-
mival gazdagodtunk! Nagy 
öröm volt a versenyzô cso-
porttal kicserélni a régi, 
használt szônyegeket.

Ezúton jelentjük, hogy 
a 2011. évben a Vere-
si Küzdôsport Egyesület 
számára utalt 1%-ot teljes 
egészében tatami vásárlás-
ra fordítottuk.

A 2010. évi 1%-on pedig 
ásványvizet vettünk. Köszönjük szé-
pen!

Egyesületünk Elnöke lett a Közép-
magyarországi Regionális Judo Szö-
vetség Versenysport Bizottságának 
elnöke!

Ezzel egyidôben a Magyar Judo 
Szövetség Szabadidô és Sport Bi-
zottság alelnökévé választották. Az 
Országos Dan Kollégiumban 
betöltött szerepe változatlan 
marad.

Jó munkát Gyuszi bácsi! 
Sok erôt kívánunk hozzá!

2012. május 11–13. Agárd 
adott otthont a Veresi 
Küzdôsport Egysület Cross-
Training Táborának. A hoz-
zánk járó felnôtteknek, bará-
taiknak szól elsôsorban a tábor, de 
minden évben, így idén is, külsôsök 
is jöttek velünk sportolni, mozogni, 
erôsödni, feltöltôdni.

Úgy gondolom, hogy a tábor szu-
per volt (hagyományosan), mindenki 
új élményekkel gazdagodott.

Jó néha kimozdulni a hétköznapok 
mókuskerekébôl!

Idén is, mint 2006 óta minden tan-
év befejezéskor edzôtáborozni me-
gyünk ifjú judokáinkkal. Június 18–
22-ig Agárdon leszünk, megszokott 
helyszínünkön a VVSI sporttelepén, 
közvetlen vízparton, nagyszerû kö-
rülmények között! A napi három fog-

lalkozáson kívül lesz hajókirándulás, 
vitorlázás, horgászás, és megannyi 
érdekes program. A táborról további 
részleteket a www.judoedzo.hu hon-
lapunkon lehet megtudni

Ugyanitt olvasható az április köze-
pén megtartott szülôi értekezletünk 
rövid összefoglalója is. érdemes 
rendszeresen nézni az oldalt, tele 

van hírekkel, tudósításokkal, fény-
képekkel, aktualitásokkal, érdekes-
ségekkel.

A nyári edzéseket, csoportbeosz-
tásokat is itt tesszük majd közzé. 
Ugyanis NYÁRON az eredeti elkép-
zelésekkel szemben, tekintettel az 
érdeklôdésre LESZ JUDOEDZÉS. Ez 
alól kivétel, az edzôtábori idôpontok, 

illetve július elsô három hete, amikor 
is mi megyünk pihenni.

Hála a folyamatos fejlôdésünknek 
úgy tûnik, kezd megnôni a média 
érdeklôdés is az Egyesületünk, il-
letve az itt folyó munka iránt. Egyre 
több híradás jelenik meg most már a 

helyi lapokban is. Köszön-
jük média!

Lapzártakor érkezett a 
hír. A Veresi Küzdôsport 
Egyesület Judo Szakosz-
tálya saját versenyével, a 
Hepe-Hupa Kupával zárta 
az idei iskolaévet. Ez már 
sorrendben a harmadik ver-
seny a Hepe-Hupa Kupák 
történetében. Szép számú 
induló nevezett Kerepesen! 

A versenyt idén a Közép-Magyaror-
szági Judo Szövetség rendezte meg. 

24 ifjú judokánk indult a viadalon. 
Végeredményben 11 arany, 4 ezüst 
és 9 bronzérem lett a termés! A csa-
patversenyt pedig nagy örömünkre a 
Ledényi Judo Team-mel holtverseny-
ben a Veresi judokák nyerték! 

Aranyéremnek örülhetett: Gaál 
Beni, Marx Karcsi, Hegyi Dá-
vid, Fónay Zsolti, Dobos And-
ris, Borsodi Máté, Szendrey 
Bálint, Szendrey Soma, Zsuga 
Peti, Parádi Barnus és Fülöp 
Lackó.

Ezüstérmeseink: Németh 
Szabi, Csépányi Zsófi, Borsodi 
Marci és Hódi Gabi.

Bronzéremnek örülhetett:  
Engelbrecht Eric, Lukács 
Krisztián, Bujtás Viktor, To- 
polánszky Vince, Molnár 
Márk, Tibenszki Milán, Molnár 

Balázs, Erdôs Boti és Szendrey Boti. 
Nem szeretnénk senkit kiemelni, 

mert mindenki szívét adta az érme-
kért. Kiváló egyéni teljesítmények-
nek lettünk tanúi. A CSAPAT mai 
is csapatként mûködött, mint min-
dig. Egyesületünk újabb kupával 
lett gazdagabb. Szép volt gyerekek! 
Szívbôl gratulálunk. 
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Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy házaspár, akik hiszik, hogy jó amit csinálnak, és minden 
nehézség ellenére haladnak a maguk álltal kijelölt úton. Ahogy mennek mendegélnek, újabb és 

újabb ötleteiket valósítják meg, és tovább építik, szépítik szeretett egyesületüket, klubjukat.

Ahogy elôzô számunkban is írtuk: a mesének még nincs vége! Hajrá Veresi Judokák!

Köszönjük hírlevelünk létrejöttét: 

A VÉGLEGES NYÁRI 
MENETREND:
Összevont csoportokkal lesz nyáron 
is judo edzés! 
A csoportbeosztás: 

A hétfôn, szerdán 16.00–17.00 óráig 
járó judokáink együtt edzenek a kedd, 
csütörtökön 17.00–18.00 óráig járó 
gyermekeinkkel. Hétfôn és 
csütörtökön 16.00–17.00 
óráig. A nagyobbak, akik 
hétfôn és szerdán 17.00–
18.00 óráig edzenek, össze 
lesznek vonva a versenyzô 
csoporttal. Az ô edzés-
idejük hétfô és csütörtök 
17.00–18.30-ig lesz, ezen 
túl lehetôségük lesz egy 
kondicionáló edzés igény-
bevételére kedden vagy 
szerdán 12.00–13.30 között. A kondi 
edzésre be kell jelentkezni!

Amikor nem lesz edzés:
Az edzôtáborunk ideje alatt. Június 
18–22-ig illetve Július elsô három he-
tében. A Júliusi elsô edzés Július 23-
án lesz! Innentôl Augusztus végéig az 
elôbb említett idôpontokban lesznek 
a foglalkozások. 

A szeptemberi csoportbeosztásról, 
változásokról honlapunkon illetve a 
faliújságon lehet tájékozódni. 

ÉVZÁRÓ!!!
Június 12-én lesz az iskola évzáró 
ünnepségünk. Az ünnepség kezdete 

16 óra, vége 18 óra.  Két sportági be-
mutató is emelni fogja a rendezvény 
színvonalát. Sok díj, elismerés gazdá-
ra fog találni, de az biztos, hogy senki 
sem megy el üres kézzel. 

Kérünk benneteket, hogy egy tá-
nyér sütivel, csokival, esetleg üdítôvel 
járuljatok hozzá rendezvényünkhöz. 

Ami megmarad, azt szokás szerint  
levisszük a gyerekekkel Agárdra az 
edzôtáborba. Köszönjük!

Gyertek el! Ünnepeljük meg együtt 
sikereinket! A rendezvényrôl, díja-
zottjainkról következô hírlevelünk-
ben részletesen beszámolunk. 

MINJÁRT ITT A SULIKEZDÉS! 
Huszti András barátunk, sporttársunk 
író és irodaszerekkel, iskolakezdés-
hez szükséges termékekkel foglal-
kozik. Például iskolatáskák, tolltar-
tók, ceruzák, vízfestékek, zsírkréták, 

olajpasztelek. Nagyon kedvezô áron 
tudja a nevezett sulis dolgokat rendel-
kezésre bocsájtani egyesületünk tag-
jainak. Telefon: Huszti András: 06-70 
327-0090, e-mail: rendeles.europen@
gmail.com. Cím: 2143 Kistarcsa, Rak-
tárkörút 5. 

Forgalmazott márkák: Faber-
castell, Maped, Lyra, 
Giotto, Zebra, Uni, 
ADEL.

KÖNYV
Nyár elején jelenik meg, 
az Andalúz kiadó gon-
dozásában egy könyv. 
Mesterségem címere: Az 
edzô címmel. 20 élvo-
nalbeli edzô munkássá-
gát mutatja be a könyv, 

köztük lesz Gyuszi bácsi is! 5000 
példányban fog megjelenni, a na-
gyobb könyvesboltok, hálózatok 
fogják terjeszteni. „Nyomott” áron 
megvásárolható lesz egyesületünk-
ben is! Gratulálunk Gyuszi bácsi! (a 
szerkesztô)  

Ha támogatásra érdemesnek találja 
tevékenységünket felajánlásaikat, 
anyagi segítségüket az alábbi bank-
számlaszámra várjuk:

10400157-00019913-00000009

Köszönjük mindenkinek, akik 
az adójuk 1%-át az egyesületünk 

számára ajánlották fel.

Ha támogatásra érdemesnek találja 
tevékenységünket 1%-os felajánlásaikat 

a következô adószámra várjuk:

18717952-1-13

Ahol többet lehet olvasni rólunk:
www.judoedzo.hu

www.sixensecoach.hu/ilyes-consulting 
oldalakon

Következô számunk 
2012. ôszén jelenik majd meg. 

Minden kedves olvasónknak, 
judokánknak, szülôknek kellemes, 

tartalmas nyarat, nyaralást kívánunk. 

JudoKÁK! 
Vigyázzatok Magatokra  

nyáron!

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:
Brand Content Kft.

A csapat


