
A 2012–2013-as iskolaévben ez 
az elsô szám amivel jelentkezünk. 
Hírt adunk, magunkról, szeretett 
Egyesületünkrôl, terveinkrôl, cél-
jainkról, elképzelésinkrôl.
Beszámolunk az útról, amin ha-
ladunk, bemutatjuk büszkesége-
inket, mesélünk eredményeinkrôl. 
Fogadják, fogadjátok tôlünk na-
gyon sok szeretettel!

Egy kis visszatekintô:  
Mi történt a nyáron?
Június 12-én hagyományainkhoz 
hûen, megrendeztük tanévzáró ün-
nepségünket. Sosem voltunk még 
ilyen sokan a Triangoló Üzletház 
1 emeleti judo termében.

A rendezvény színvonalát emel-
te Fürtös János és Nagy Attila 
nagyon izgalmas Kenjitsu bemu-
tatója. Nagy sikert arattak. Rö-
vid beszámoló, évértékelô után 
kezdôdött el az egyesületi díjak 
kiosztása. Minden ifjú judokánk 
emlékérmet, és oklevelet vehetett 
át munkája elismerésül.

Akik különdíjban is részesültek:
•  Az év judosa Zoltán Dávid.
•  Az év nôi judosa Kiss Viktória.
•  A legtechnikásabb verseny- 

zônk, aki a 200. veresi judo 
érmünket is nyerte ismét Gaál 
Bendegúz.

•  A legeredményesebb verseny- 
zô: Hegyi Dávid.

•  A legharcosabb judokáink: Fü-
löp Lackó és Parádi Barnus, a 
Csiga.

•  Akitôl elbúcsúztunk, mert csa-
ládjával együtt külföldre köl-
töztek, több verseny gyôztese, 
helyezettje, csapatunk egyik 
kedvence: Engelbrehct Eric.

•  Akik a legtöbbet fejlôdtek: 
Fónay Zsolt, Molnár Balázs, 
Ferencz Zsombor, és Topo- 
lánszky Vince.

•  Az év újonca: Lovász Zolika.
•  A legeredményesebb külsôs: Gyá- 

ni Zsigmond Kempo világbaj-
nok, aki a kondícionális edzéseit 
nálunk végzi.

•  Az év visszatérôje: Lukács 
Krisztián, a Jóképû.

•  Az év egyénisége: Major Ben-
ce, a Kipufogó.

•  A „legédesebb” különdíjat a 
csapat torta és csokifelelôse 
Leopold Róbert vehette át.

•  Az év felfedezettje: Zsuga Peti, 
a Haramia.

•  A leglelkesebb külsôs, kiváló 
judoedzô, Nagy Patrícia tanít-
ványa kapta, aki nálunk fej-
leszti erejét. Ô Endrei Zoltán.

•  Különdíjat kapott a leköszönô 
csapatkapitány, aki munka-
helyi elfoglaltsága miatt nem 
vállalja a továbbiakban ezt a 
megtisztelô feladatot. Ô Error, 

azaz Fülöp László. Köszönjük 
László a munkádat!

•  Amazon díjban részesült öt 
ifjú hölgy judokánk.

•  Kiosztásra kerültek a Harcos 
Mama díjak is, ezt két hozzánk 
judozni járó anyuka vehette át.

Üdvözöllek Kedves Olvasó,
Sporttárs, Szülô, Hozzátartozó, Judoka, vagy „csak” szimpatizáns!
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•  Díjat kapott Rosta Laci bá-
csi, Egyesületünk barátja, aki 
Forever termékekkel lát el 
minket szükség szerint.

•  Külön díjat kapott Marx Kar-
csi barátunk, a Speedy autója-
vító hálózat mûszaki igazgató-
ja, aki nélkül bizony sokszor 
az út szélén maradtunk volna. 
Köszi Karesz!

•  Díjazottunk lett Torsa Erzsi, 
és fia Torsa Dani, barátaink, 
sporttársaink. Ôk talán mond-
hatjuk, hogy a mi legnagyobb 
segítôink. Köszönjük szépen!

•  Végül, de nem utolsó sorban 
különdíjat vehetett át Dorka 
néni, Gyuszi bácsi felesége, 
aki nélkül bizony ingatag lá-
bon állna az Egyesületünk.

Nagyon köszönünk mindent! 
A sok-sok „láthatatlan” segítsé-
get is, a sok törôdést, a türelmet! 
Sikeres évet zártunk! Szép munka 
volt! Gratulálunk!

Statisztika
A 2011–2012-es tanévben 11 ver-
senyen vettünk részt. A megnyert 
érmeink száma 103, ebbôl arany-
érem: 42.

Összesített versenyeredmény sta-
tisztika:

Az összes (2012. júniusig) meg-
nyert érmek száma: 226.

Az eddigi összes aranyérmeink 
száma: 77!

Három iskolaév alatt! Úgy, 
hogy még mindig opció a ver-
senyzés. Nem kötelezô! Szívbôl 
gratulálunk!

Újabb övszerzô vizsgák
A technikai fejlôdésnek remek el- 
lenôrzési pontja maga az övvizsga.

V. kyu-ra sárga övre vizsgáztak: 
Petz Ármin, valamint a „Harcos 
Anyák”: Topolánszky Nóra, és 
Hímer Andi.

IV. kyu-ra, narancssárga övre 
vizsgázott: Bóta Gergô.

Szeptember 14-én II. kyu-ra, 
kék övre tett sikeres vizsgát Le-
opold Róbert, és Torsa Dániel. 
Gratulálunk!

Táborban is voltunk!
2012. június 18 és 22 között újra, 
ismét, hagyomáyoan Agárdon 
edzôtáboroztunk, a VVSI Sport-
telepén.

A kiváló körülmények, a pazar 
ellátás mellé káprázatos idô is pá-
rosult (végre!).

Napi három edzés szerepelt a 
programban. Sokat dolgoztunk. 
Azért jutott idô strandolni, hajóki-
rándulásra, vitorlázásra is. A házi 
horgászversenyünket nagy fölény-
nyel Szendrey Máté nyerte.

Marx Karcsi, a Fészek oktatta a 
tábor lakóit amôbában, még aztán 
jött Gyuszi bácsi…Gigantikus ösz-
szecsapásra is sor került Leopold 
Robi és Gyuszi bácsi között. Egy 
hajszállal aznap Róbert volt a jobb.

Eljött hozzánk, megtisztelt min-
ket Szabó Tibi barátunk, a BHSE 
kiváló edzôje, egykori válogatott 
versenyzô is. Remek technikákat 
mutatott gyerekeinknek. Ezúton is 
köszönjük Tibike!

Összességében elmondhatjuk, 
hogy egy nagyon jó tábort hagy-
tunk a hátuk mögött. Minden tá-
borlakó munkája elismerésül ok-

levelet kapott. Valóban szuper 
volt az együtt töltött idô.

Köszönjük a segítséget Szklenár 
Gabi asztalos mester barátunknak, 
a Fester Kft. vezetôjének, aki hoz-
ta-vitte a felszerelésünket.

OLIMPIA
Nagyszerû magyar sikerekkel 
zárult a XXX. Nyári LONDONI 
OLIMPIA. 158 magyar sportoló 
utazott el a játékokra, ahol 204 
nemzet versenyzôi küzdöttek meg 
egymással 26 sportágban. 10 500 
sportoló kvalifikálta magát, hogy 
a 34 olimpiai helyszín egyikén 
megküzdjön ellenfeleivel. A ma-
gyar csapat 8 aranyérmet szerzett, 
négy ezüstöt, és 5 bronzérmet 
szerzett, és versenyzôink ezen kí-
vül számos értékes helyezést sze-
reztek.

Egy kis érdekesség kedvéért 
az eddigi olimpiákon eddig 168 
arany, 147 ezüst, és 165 bronzér-
met szereztek a magyar sportolók.

Az eddigi 480 megszerzett érem-
mel Magyarország a 8. helyen áll 
az országok örökrangsorában.

A londoni olim-
pián 8 judosunk 
volt érdekelt. Cser- 
noviczki Évi nyitot-
ta a sort gyönyörû 
bronzéremmel az 
egész magyar olim-
piai csapat elsô ér-
mét szerezte meg.

Ungvári Miki nem 
kevés megpróbálta- 
tás után imponáló 
magabiztossággal ro- 
bogott egészen a dön- 
tôig, ahol vereséget 
szenvedett, ezüstér-
mes lett.

Joó Abigél, aki sérülten is vállalta 
a küzdelmeket, végül 5. helyen vég-
zett, csakúgy, mint Karakas Hed- 
vig, aki dacolva a combizom-szaka-
dásával az 5. helyen menetelt.

A nehézsúlyú Bor Barna a 7. 
helyen zárta a küzdelmeket, míg 
Csoknyai László 9. lett. Mészáros 
Anett és Madarász Tamás kiesett.
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És most érdemes figyelni! A ma-
gyar judo válogatott harmadik lett a 
magyar olimpiai rangsorban, a ka-
jak-kenu és az úszás mögött! Szívbôl 
gratulálunk a versenyzôknek, a 
felkészítô edzôknek, mentális szak-
embereknek, orvosoknak, gyúró-
nak, mindenkinek, akinek része 
volt a sikerben.

Végül, de nem utolsó sorban gra-
tulálunk a Magyar Judo Szövet-
ség munkatársainak is, akik nélkül 
mindez nem jöhetett volna létre.

Szép volt 
MAGYAR JUDO!

Szép volt 
MAGYAR OLIMPIAI CSAPAT!

KÖSZÖNJÜK!

Szeptembertôl új kezdô 
csoportot indítottunk
A nagy érdeklôdésre való te-
kintettel szeptembertôl új kezdô 
csoportot indítottunk. Az edzé-
sek kedden és csütörtökön 16.00-
17.00-ig tartanak. Cél az esésta-
nulás készségszintre fejlesztése, a 
szervezett edzés megszerettetése, 
a judo alapjainak elsajátítása.

Kiváló lehetôség az erôsödésre, 
a személyiség fejlesztésére. Na-
gyon szép számmal jelentkeztek 
nálunk az érdeklôdôk, reménye-
ink szerint sokan maradnak szere-
tett sportágunknál.

És még mindig szeptember: nôi 
önvédelmi képzés indul Egyesü-
letünkben!

Jelmondatunk: Hogy biztosan 
hazaérj!

Az utóbbi idôk szörnyû hírei 
is indokolják, hogy önvédelmi 
képzést szervezünk hölgyeknek. 
Sokan érdeklôdtek már e képzés 
után, most már elérhetô. Büszkén 
mondhatjuk, hogy elsôk vagyunk 
a városban, akik ilyen típusú ok-
tatással jelentkeznek.

Nem „varázslatokról” van szó, 
nem lesznek testidegen mozdu-
latok, bonyolult kombinációk. 
Lesznek viszont szituációs gya-
korlatok, egyszerû technikák. Lesz 
némi kondícionális munka is szük-
ség szerint, hogy a tanult techniká-
kat adott esetben kellô erôvel tudja 
mindenki végrehajtani.

Az edzések ideje kedd-szerda, 
és minden második héten pén-

teken is a délelôtti órákban. Az 
edzéseket Gyuszi bácsi vezeti. 
Aki nem ismeri: Ilyés Gyula VI. 
Dan judomester, I. Dan kempo 
karate, katonai közelharc oktató. 
Érdemes kipróbálni!

Cross Training. 
A funkcionális erôedzés
Szeptembertôl újra teljes erôvel 
folytatódnak edzéseink. Igazi 
spártai tréning, kiscsoportokban, 
mindenkinek saját állapota, fittsé-
gi célja szerint.

Bár a munka, a feladatok csep-
pet sem kényelmesek, az edzések-
re egyre többen jelentkeznek, ami 
nem csoda, hiszen rendkívül haté-
kony formája az erônléti edzésnek.

Megtalálható itt a kettlebell, 
a TRX, a G-Flex, a különbözô 
méretû homokzsákok, kötelek, és 
még lehetne sorolni…

Nem ritka a saját testsúllyal 
végzett gyakorlatok, illetve kör-
edzés sem.

Az edzéseket állandón változó, 
magas intenzitás jellemzi. A gya-
korlatok széles skálája, illetve 
azok folyamatos kombinációja 
teszi érdekessé, szórakoztatóvá, 
és rendkívül hatékonnyá a nálunk 
folyó munkát. Nôknek is kiváló 
módszer, zsírégetésre, a különö-
sen nôi területnek nevezhetô – 
farizom-csípô-comb edzésekre. 
Képzéseinket arányosan fejleszt-
ve a funkcionális fitness edzésfi-
lozófiáját valósítjuk meg. Senior 
korúaknak is ajánljuk, természe-
tesen egyénre szabva, ennek értel-
mében beszélhetünk fenn tartha-
tó fittségrôl. Az edzés hatására a 
mozgás-alkalmazkodás is javulni 
fog, ahol cselekvéseinket, mozgá-
sunkat alakítjuk a folyton változó, 
elôre nem tervezhetô helyzetek-
ben. Eszközeink folyamatosan 
bôvülnek, kiváló körülmények 
várják a hozzánk látogatókat.

Amire készülünk.  
Reméljük nagy dobás lesz!
Ugye, ami már köztudott, hogy 
átlagosan gyermekinkkel hozzá- 
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Csoportbeosztások – órarend
óra hétfô kedd szerda csütörtök péntek

10.00–11.30 Nôi 
önvédelem

Nôi 
önvédelem

minden 2. 
héten Nôi 
önvédelem

12.00–13.30 Cross-
training

Cross-
training

Cross-
training

Cross-
training

minden 2. 
héten Cross-

training

16.00–17.00 Haladó 
ovisok

Kezdô 
törpék

Haladó 
ovisok

Kezdô 
törpék

17.00–18.00 Haladó 
iskolások

Versenyzô 
elôkészítô 

kisiskolások

Haladó 
iskolások

Versenyzô 
elôkészítô 

kisiskolások

18.00–19.30 Versenyzô 
csoport

Versenyzô 
csoport

Versenyzô 
csoport

Veresi Sportágválasztó
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vetôleg 10 versenyre megyünk el 
egy iskolaév alatt. Ezek a viada-
lok, van, hogy regionális verse-
nyek, – Egyesületünk a Közép-
Magyarországi Régióhoz tartozik 

–, van, hogy diákolimpiák, de az 
utóbbi idôben már szerepeltünk 
országos, sôt komoly nemzetközi 
versenyen is.

Most mindezek mellett kempo-
karate világbajnokságra is készü-
lünk. 

Klubunk két szenior korú 
judokája indulási jogot szerzett 
a 2013. február végén hazánkban 
megrendezésre kerülô VB-re.

Technikai számban, önvédelmi 
kata-ban (formagyakorlat) fogják 
felvenni a küzdelmet neves ellen-
feleikkel.

A cél nem titkolt. Éremszerzés 
a világbajnokságon. Erre garancia 
lehet az az eltökélt munka, ami 
már hónapok óta folyik, illetve a 
felkészítést végzô két edzô Móger 
Lajos és Ilyés Gyula. Móger La-
jos Egyesületünk alapító tagja, 
egy rendkívül nagytudású kempo 
mester, a Magyar Kempo Szövet-
ség mindenkori fôbírója.

A kata természetesen a judo ön-
védelmi alapjain nyugszik. Remé-
nyeink szerint immáron nemcsak 
Veresegyház város, illetve Egye-
sületünk, hanem Magyarország 
hírnevét is öregbítjük majd.

Mozdulj Veresegyház! 
Városi Sportnap
Óriási elôkészületek elôzték meg 
a spotnapot, melyre Egyesüle-
tünk is meghívást kapott. Két nap 
(2012. szeptember 7–8.) a sportról 
szólt a városban. Közel 60 sport-
ág mutatkozott be. Színvonalas 
bemutatók, élménybeszámolók 
színesítették a programot.

A rendezôk, a szervezôk kiváló 
munkát végeztek. Nagyon szín-
vonalas rendezvényt varázsoltak 
a városba. Ezúton is szeretet-
tel gratulálunk, és köszönjük a 
lehetôséget, hogy részesei lehet-
tünk ennek a csodának.

Nagyon büszkék lehetünk ma-
gunkra, mert a legkeresettebb 
küzdôsportos-harcmûvész sátor a 
mienk volt. Sok judokánk jött, se-
gített, dolgozott, hogy minél több 
gyermekkel ismertesse meg a va-
lóban csodálatos sportágat. Eljöt-
tek hozzánk, velünk dolgoztak a 
judo SZK fiatal felnôtt versenyzôi, 
de volt aki az UTE-bôl látogatott 
el hozzánk, és varázsolta el a gye-
rekeket.

Gyerekek, nagyon köszönjük a 

munkátokat, a hozzá állásotokat.  
Köszönet, hogy nemcsak a judot 
mutattátok meg, hanem annak 
szellemiségét is.

Nagyon jó példát mutattatok 
minden hozzánk ellátogató gyer-
meknek, felnôttnek egyaránt. Iga-
zán szép munka volt! Még egy-
szer ezúton is köszönet érte!

Velünk volt Pánczél Gábor a 
KSI vezetô edzôje (mesteredzô), 
aki Joó Abigél edzôjeként volt je-
len a londoni olimpián. Köszönjük 
Gábor, hogy ellátogattál Hozzánk!

A bemutató pedig…egészen 
parádésra sikeredett. Jó zenére, 
nagyon jó hangulatú, igazán szín-
vonalas „elôadást” tartottak gyer-
mekeink. Akik látták, bizonyos, 
hogy sokáig emlékezni fognak rá. 
Szuper volt! Szép volt Fiúk!

Úgy gondoljuk, hogy nagyon 
sok gyereknek csináltunk ked-
vet ahhoz, hogy csatlakozzon a 
judosok nagy családjához. Mél-
tóképpen képviseltük szeretett 
Egyesületünket, és választott 
sportágunkat a JUDO-t!

Tatami
Bizonyára észrevették, észrevet-
tétek, hogy tíz új piros tatamival 
gazdagodott Egyesületünk. Na-
gyon büszkék vagyunk rá, hogy 
valóban teljesen önerôbôl, de 
mégis folyamatosan képesek va-
gyunk fejlôdni! Egy biztos, hogy 
gyermekeink valóban jó körülmé-
nyek között sportolhatnak nálunk. 
Úgy gondoljuk, ez a lényeg, ez az 
egyik legfontosabb.

Könyvajánló
Szeptemberben Zelina György 
tollából megjelent a „Mestersé-
gem címere…” sorozat legújabb 
kötete „Sport és Fitness” címmel. 
A könyv húsz élvonalbeli edzô 
munkáját, munkásságát mutatja 
be, benne van elnökünk, Gyuszi 
bácsi (Ilyés Gyula) is. Nagy meg-
tiszteltetés! Gratulálunk!

A könyv a 3900 Ft-os bolti ár 
helyett 3000 Ft-ért megvásárolha-
tó az Egyesületben!

4

Veresi Sportágválasztó



Judo hírlevél

5

Fülöp Lackó, a 100. 
Veresi judo érem szerzôje

– Mióta judózol?
Most kezdtem a 4. évet. Anyu sze-
rint még túl kicsi voltam 4 évesen, 
nagyon féltett, de Apa gyôzött...s 
végül Anyu is belátta, hogy ez ne-
kem való lesz.
– Miért pont a judora esett a választás?

Apa már ismerte, s azt mondta 

hogy megtanulok esni-kelni, s ha 
sokáig csinálom akkor meg is tudom 
majd védeni magam, s jól fogom ma-
gam érezni a bôrômben. Hát a judo 
tényleg jó ötlet volt, sok barátot ta-
láltam, ráadásul szeretem is csinálni.
– Judo versenyeken hány érmet 
nyertél eddig?

Nyolcat, aminek több mint a fele 
arany.
– Hogy érzed magad az egyesületben? 

Nagyon szeretek edzésekre járni. 
Még egyszer sem hagytam ki, csak 
amikor tényleg beteg voltam. Min-
dig volt kedvem eljönni télen nyá-
ron, ha esett ha fújt.
– Most már a nagyokkal, a versenyzô 
csoporttal edzel együtt. Milyen az 
ottani munka?

Nagyon jó, izgalmas! Sok új fogást 
tanulunk, s mégtöbb trükkös dobást 

lehet ellesni a nagyoktól. Barnussal 
(Csigával) mindig olyan jókat neve-
tünk, mint például amikor egymás 
hátán kell átugranunk. Nagyon jól 
szórakozunk, de azért kemény is. Jól 
megizzaszt bennünket Gyuszi bácsi.

Persze azért is jó  ide járni, mert jó 
azokkal edzeni, akikkel egyébként 
együtt járunk versenyre s egymás-
nak szurkolunk.
– Csigával látom nagyon összeba-
rátkoztatok.

Sülve-fôve együtt vagyunk ovi 
óta, edzéseken kívül is. Judon meg 
jól meggyurmázzuk egymást.
– Hallom úszásra is jársz, igaz?

Csak most kezdtem. Az egy más 
jellegû mozgás, ráadasul a suliban 
van az edzés kora délután, így nem 
ütközik a judoval....de ha ütközne 
is... A judo nyerne!

Parádi Barnabás, a Csiga

– Mióta judozol?
4 évesen kezdtem el judozni, ami-

kor még Gyuszi bácsiék az Inno-
vációs Központban voltak. Anna a 
nôvérem oda járt tornázni és amíg 
mi vártuk Ôt én mindig láttam a fi-
úkat, hogy várják Gyuszi bácsit és 
mennek edzeni. Akkor persze még 
nem tudtam, hogy ez milyen edzés, 
de anya elmondta és nekem tetszett. 
Megkérdeztük Gyuszi bácsit, hogy 
mikor kezdhetem el és azt mondta, 
hogy várjuk meg, hogy 4 éves le-
gyek. Amikor 2009. nyarán betöl-

töttem, akkor szeptembertôl el tud-
tam kezdeni. Nagyon tetszett, fôleg 
az amikor Gyuszi bácsit a tatami 
egyik végérôl a másik végéig kellett 
elhúznunk. 
– Úgy tudni nagyon ügyes jégko-
rongos is vagy. Hogy tudod ösz-
szeegyeztetni a kettôt?

Nem mindig egyszerû, de anya és 
apa megoldják. Nagyon szeretem a 
hokit. Kb. 2 éves koromban sokat 
nevettek rajtam mikor felvettem 
otthon apa hoki szerkóját.  Azóta 
mindig azt kérdeztem apától, hogy 
én mikor mehetek hokizni. Elôször 
korizni kellett megtanulnom és ami-
kor már kicsit tudtam, elmentünk 
edzésre és nagyon jó volt, és ami-
kor megkaptam 5 évesen az elsô 
szerkóm igazán boldog voltam. Az-
óta folyamatosan hokizom, minden 
meccsen ott vagyok. 
– Megtudnád mondani hány judo 
érmet nyertél versenyen? Melyik 
közülük a legkedvesebb neked?

7 judo érmet szereztem amióta 
járok versenyekre. Megpróbáltunk 
minden versenyre elmenni. A leg-
büszkébb a 2 ezüst érmemre va-
gyok. Az egyiket Rétságon szerez-
tem, ahol 6 ellenfelem közül csak 

Fülöp Lackót, a barátomat nem si-
került legyôznöm. A másikat a ta-
valyi Hepe-Hupa kupán szereztem, 
amikor 2 ellenfelem volt és fél fejjel 
magasabbak voltak nálam. 
– Már a nagyokkal a versenyzôkkel 
edzel együtt, legjobb barátoddal Fü-
löp Lackóval. Hogy érzed magad ott?

Nagyon jól. Szinte mindenkit is-
merek itt és ez jó. Mindig figyelnek 
és vigyáznak ránk hiába vagyunk 
még kicsit,  mi pedig felnézünk rá-
juk. Ez a versenyeken is így van, 
igazi csapatként mûködünk. Sokat 
lehet Tôlük tanulni és én ezt nagyon 
szeretjük Lackóval. Jó hogy ô is itt 
van, mert mi tényleg jó barátok va-
gyunk és van egy igazi küzdôtársam. 
– Mitôl vagy Te az egyik legharco-
sabb? És miért pont a Csiga a be-
ceneved?

Szeretek küzdeni és megpróbá-
lom a feladatokat is így csinálni. 
Az edzéseket is komolyan csiná-
lom. A Csiga becenevet Gyuszi bá-
csi adta Nekem. Mikor elkezdtem 
judozni, akkor mi mindig az utolsó 
pillanatban értünk oda az edzésre, 
már sorakoztak a gyerekek, amikor 
én megérkeztem. Ezért lettem én a 
Fôcsiga, aztán Csiga. 
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Egy küzdôsportos család 
ifjú tehetsége: 
Ferencz Zsombor

– Miért pont a judot választottad?
Azért választottam a judot, mert 

szeretek küzdeni és mert a nagypa-
pám 2. danos judomester. Igaz, ô 

tôlem távol él és már idôs is, ezért 
nem tanít, de sokat segít a dobás-
technikámban, ha nálunk vendéges-
kedik.
– Hogyan érzed magad az egyesület-
ben?

Igazán jól érzem magam. Már 4. 
éve járok judora és nagyon szere-
tem. Sokat tanultam már a föld- és 
az állóharcból is. Jól kijövök a tár-
saimmal, barátokat is szereztem itt. 
Szerencsés vagyok, hogy ilyen jó 
mesternél tanulhatok, mint Gyuszi 
bácsi. 
– Úgy hírlik, nagyon ügyes vagy. 
Van már kedvenc dobások, kedvenc 
technikád?

Igen, van:  Az Ugoshi, a nagy csípô- 
dobás, amit sikeresen használok az 
edzéseken, amikor  küzdünk. 
– Hogyan egyezteted össze az edzé-
seket a tanulással?

Egészen jól. Az edzések hetente 
kétszer, délután 5-6 óráig tartanak. 
Anyukám el tud hozni ebéd után az 
iskolából, így edzés elôtt meg tudom 
írni a házi feladatomat és még ját-
szani is marad idôm. 
– Gondolkodtál-e már azon, hogy 
versenyen is bemutasd a tudásod?

Igen, de még nem állok rá készen. 
A saját súlycsoportommal szívesen 
kiállok, de még tartok a nálam erô- 
sebb, magasabb ellenfelektôl. 

Egy „érintett”: Vilcsek Péter
– Már nagyon régi a kapcsolatotok 
Gyuszi bácsival…

Közel 40 éves a barátságunk. Ál-
talános iskolás korunkban kerültünk 
egy csoportba a BHSE Judo szak-
osztályában. 

Gyuszi az edzésben és a 
tanulásban is nagyon szor-
galmas volt. Az iskola után 
egybôl edzésre mentünk, 
nem volt idônk haza menni, 
az öltözôben neki álltunk 
leckét írni, amit sokszor 
Marci bácsi segített meg-
oldani, majd judo edzés, 
utána erôsítés, fürdés és 
irány haza. Hétvégén ver-
seny vagy a személyre sza-
bott  futó és erôsítô prog-
ram elvégzése. Így teltek a 
napjaink, heteink, éveink. 
Imádtuk!

Gyuszi elkötelezettsége a tanulás 
mellett, legyen szó edzésrôl, isko-
láról eredményessé tette mind két 
területen. Hozzáállása példamutató 
volt mindannyiunk  számára, így Ô 
lett a korosztályos csapatkapitány. 
Évekig tartotta egyben és vezette a 
csapatot. 

Az aktív versenyzés befejezé-
sével, felnôttként is megmaradt a 
barátság és a szoros munkakapcso-
lat, köszönhetôen a hivatásunknak. 

Edzôvé/Mozgástanárrá értünk az 
évtizedek során. Szerencsések és 
boldogok vagyunk, mert most is az 
tölti ki az életünket ami gyerekko-
runkban, ennek következtében nem 
is öregszünk. :-)))
– Mi hozta ide Benedeket?

Gyuszi és a Judo. Hadd kezdjem 
az utóbbival!

 1. Judo mozgásanyaga csodála-
tos. Az edzésre való felkészü- 
léstôl (bemelegítés) a levezetésig 
minden rezdülés a természetes, ha-
tékony mozgásról szól. Erô, gyor-
saság, hajlékonyság, rugalmasság, 
egyensúly, térbeli tájékozódás, 
kitartás… ezt most abbahagyom, 
mert az interjúból óda lesz. :-)))
 2. Szék. Az emberi test mozgás-

ra lett tervezve és nem arra, hogy 
órákat töltsön ülô helyzetben. 
Óvoda, iskola késôbb a munka-
hely, otthon ülôgarnitúra. Sajnos 
a mi kultúránkban sok olyan dol-
got használunk, ami nem ember, 
mozgásbarát. A Judo a mérleg 

egyik serpenyôjében, a 
„szék” a másikban. :-)

 3. Reishiki – Etikett. 
Tisztelet, helyes viselke-
dés, gondolkodás, hozzá-
állás. A Judo igazi értéke, 
hogy a tatamin tanulta-
kat a hétköznapi életben 
tudjuk kamatoztatni, de 
ebbôl megint óda lesz. 
:-))
Most jöjjön az „elôbbi”. 

Gyuszi = Judo. Ennyi. :-)
– Hogy tetszik a munka, 
ami az egyesületben fo-
lyik?

A „tetszéssel” nem foglalkozom. 
Gyuszi teszi a dolgát és én bízom 
benne, ha nem így lenne nem járna 
hozzá a két unokaöcsém Zozó és 
Levi és a párom kisfia Benedek. 
– Benedek, Zozó és Levi szépen 
fejlôdik. Mi a véleményed a cso-
portjukról...?

A közösség hat az egyénre, az 
egyén hat a közösségre. A közösség 
vezetôjének a példamutatása, hite-
lessége a siker záloga. :-)
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Móger Lajos
Egyesületünk egyik alapító 
tagja, a Magyar Kempo Szö-
vetség dan kollégiumának 
tagja, állandó fôbírója, Gyu-
szi bácsi jó barátja Morgó 
Mester, azaz Móger Lajos.

Rendkívül nagy tudá-
sú Kempo mester híré-
ben állsz. Minden ismert 
küzdôsportos ismer, és el-
ismer. Mit gondolsz, mivel 
érdemelted ki ezt a tiszte-
letet?

Nem gondolom, hogy a 
rendkívül nagy tudás megne-
vezés helyénvaló lenne. Ta-
lán inkább úgy fogalmaznék: 
rendkívüli tudással rendelkezô 
mesterektôl tudtam tanul-
ni, és amikor fiatal voltam, 
lehetôségem volt sok helyen 
edzeni. azt a nézetet vallot-
tam egész életemben, hogy nem kell 
ragaszkodni egy küzdôsporthoz, 
hanem minden stílusba bele lehet 
kóstolni és kell is. A Kempo is errôl 
szól, elég összetett rendszer. Nem 
szégyen elkezdeni egy teljesen új 
mozgást vagy új technikát akár a 
nulláról is, ezt képes vagyok a mai 
fejemmel és korommal is megten-
ni. A tisztelet, aminek örvendek 
véleményed szerint, az talán annak 
köszönhetô, hogy mindenkivel meg-
találom a hangot, mindenkit el tudok 
fogadni olyannak amilyen Ô maga, 
és senkit nem szeretnék megvál-
toztatni. A tanítványokat a legjobb 
tudásom szerint arra, amit neki a 
legjobbnak tartok, és a spotban soha 
nem vezérelt önös érdek.

A másik pedig az elmúlt 13 év-
ben folytatott bírói munkám, aminek 
köszönhetôen a versenyeken egy tel-
jesen pártatlan, igazságos, sportolót 
minden esetben védô, szabályrend-
szert és bírói gárdát sikerült létre-
hoznom.

Mi a véleményed a veresi judoról, 
judokákról? Az egyesületben fo-
lyó munkáról?

Mint az elején megemlítetted a 
veresi klub alapító tagja vagyok. 
Ez annak köszönhetô, hogy a klub 
vezetôje, már több mint barátom. Az 
tanuló judokáknak nagyon nagy sze-
rencséje van, mert szerintem a ma-
gyarországi viszonylatban az egyik 
legmagasabban képzett mestertôl 
sajátíthatják el ezt a sportot. ez nem 
hazabeszélés, hanem a rendkívül sok 
magas képzettségû küzdôsportoló 
közül, kevesen vannak, akik ezt a tu-
dást át is tudják adni a fiataloknak. 
Gyuszi nem csak mindent tud errôl 
a sportról, hanem irigylésre méltó 
tudása van magáról az edzésrôl és 
mozgásról. Emellett olyan szere-
tettel tanítja a fiatalokat, amit na-
gyon kevesen tudnak. Az itt folyó 
munkának pedig elég nagy dicsére-
te a növekvô létszám a klubban, a 
judokák sport és edzôszeretete és a 
versenyeken elért eredmények.

Úgy tudni Gyuszi bácsival egy 
senior korú párost készítetek fel 
a jövô évi Kempo VB-re. Mesélj 
errôl.

Igen jól tudod, egy senior pá-
rost próbálunk lehetôleg a dobogó 

legfelsô fokára eljuttatni. Ez 
a munka nagyon nagy kihívás 
jelent és sok figyelmet. Itt kell 
megjegyeznem, minden el-
ismerésem a versenyzôknek, 
mert a sok év alatt megta-
nult és beidegzôdött moz-
gást kell most átalakítani és 
megtanulniuk. Nagyon erôs a 
mezôny és 25 ország senior 
versenyzôivel kell megküz-
deni. Nem tudni, hogy ebben 
a korosztályban mennyi el-
lenfelük lesz, de az biztos, 
hogy megállják a helyüket a 
nemzetközi mezônyben. Szá-
momra ez azért is nagy dolog, 
mert hatvan év felett már az 
emberi test sem mindenben 
úgy mûködik, mint fiatal ko-
runkban.

Azt csiripelik a verebek, 
hogy egyéb meglepetéssel 

is készültök a Kempo Vb-re. Le-
het tudni errôl?

A csiripelés mindig megelôzi a 
tényleges döntést. Annyit tudnék 
most elmondani, szeretnénk ver-
senyezni, de senkit nem szeretnék 
kecsegtetni, leginkább magamat. 
Mint tudod Gyuszi igazán remek 
versenyzô és nem egyszerû sérülé-
seket küzdött le az életében. A mai 
napig benne van a versenyszellem, 
és itt vagyok én, aki partner egy est-
leges közös versenyzésben. Sajnos 
már egyikünk sem úgy mûködik, 
mint húszéves korában és a sportban 
elszenvedett sérülések nem tûntek 
e nyomtalanul. Szeretnénk megint 
felállni a pástra és egy nagy nem-
zetközi versenyen megmutatni ismét 
magunkat. Pár évvel ezelôtt már ter-
veztünk egy ilyen dolgot, de sajnos 
nem sikerült, mert Gyuszi elkapott 
egy nagyon komoly vírust, nekem 
pedig egy antibiotikum kúra miatt, 
ismét elszakadt a térdemben a ke-
resztszalagom. Tehát a versenyzé-
sünkbe csak a korunk és a régi sé-
rülés szólhat bele, remélem, ezt át 
tudjuk hidalni és meg tudjuk valósí-
tani ezt az álmunkat.
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HAT ÉVESEK LETTÜNK!
A Veresi Küzdôsport Egyesület 
szeptember 11-én ünnepelte fenn-
állásának hatodik születésnapját!

Leopold Robi barátunk a 
csapat csoki és tortafelelôse 
egy nagyon szép és na-
gyon finom tortát készített 
a szeptember 12-i ünnep-
ségünkre. Edzés után egy 
kis ünneplés után felfaltuk 
a tortát, és közben boldo-
gan gondoltunk az elmúlt 
idôkre.

Isten éltesse az Egyesü-
letünket, boldog szülinapot 
Veresi Judokák!

I. Newaza Fesztivál – 
Galambos Márton Emlék-
verseny, Százhalombatta, 
2012. szeptember 22.

I–II–III. osztályú nem-
zeti bajnokságnak, va-
lamint senior-amatôr összevont 
Magyar Kupának adott otthont 
Százhalombatta. Az eseményt, 
mint eddig minden hazai földharc 
versenyt elnökünk Ilyés Gyula 
szervezte.

Ragyogó körülmények, impo-
záns helyszín, kiváló küzdelmek, 
szép díjak… A versenyi megtisz-
telte jelenlétével: dr. Vezér Mi-
hály polgármestes Úr, Szél Pál, a 
Sportbizottság vezetôje, aki maga 
is elindult a versenyen, Nagy 
András az MJSz sportigazgatója, 

Kiss László az úszók szövetségi 
kapitánya, dr. Galla Ferenc IX. 
DAN-os judo mester is. sokan, 
több osztályban, saját súlyuk mel-

lett az open kategóriában is vállal-
ták a megmérettetést.

A városi sportcsarnokban min-
den adott volt a jó hangulathoz. 
Batta tökéletes házigazda volt. 
Ezúton is köszönjük szépen.

Ilyés Gyula megnyitójában el-
mondta, hogy nagyobbat álmodott 
annál, mint hogy ez a versenyso-
rozat, ami már három éve bizo-
nyítja létjogosultságát, az ország 
határain belül maradjon.

Víziója az, hogy az I. judo 
newaza világversenyt az MJSz 

rendezze Magyarországon. A vi-
adalon a veresi színeket Leopold 
Robi képviselte, aki a 73 kg-os 
súlycsoportban az 5. helyen vég-

zett. Gratulálunk!

Hírleveleink
Aki szeretné elolvasni a 
korábban megjelent hír-
leveleinket, az megteheti, 
ha felmegy a honlapunkra- 
www.judoedzo.hu –, ott 
a hírleveleink menüpont 
alatt megtalálhatja a ko-
rábban megjelent lapszá-
mainkat.

A következô verse-
nyünk október 7-én lesz. 
Balatonfüredre kaptunk 
meghívást a 2. Ronin Ku-
pára. Ez egy nemzetközi 
verseny lesz, ahol tovább 
fogjuk öregbíteni a veresi 

judosok jó hírét. Az elért eredmé-
nyeinket következô lapszámunk-
ban, ill. A verseny után a judoedzo.
hu-n tesszük közzé.

HAJRÁ VERESI JUDOKÁK!

Végül, de nem utolsó sorban ígé-
retünkhöz hûen szeretnénk folytat-
ni azt a kedves hagyományt, hogy 
az újság oldalain bemutatkoznak, 
az Egyesületünk meghatározó 
tagjai (a teljesség igénye nélkül), 
versenyzôk, illetve néhány érintett 
is megszólaltatunk.

Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy házaspár. Úgy döntöttek, hogy gyermekeket nevelnek, 
mozgást tanítanak, szellemiséget fejlesztenek a judon keresztül.

Hogy jó úton járnak, bizonyítja, hogy tanítványaik száma mára meghaladja a 100 fôt!
Elôször csak dombokat másztak meg, aztán túljutottak hegyeken, völgyeken. Egyre magasabb csúcsokat 

ostromolnak, újabb és újabb célokat valósítanak meg. Mosolygós gyermek arcok tanúskodnak arról, 
hogy itt a munka szeretetben zajlik.

Köszönjük hírlevelünk létrejöttét: 

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. decemberben jelenik meg. 

Minden kedves olvasónknak, 
judokánknak, szülôknek kellemes, 

tanítási évet kívánunk! 

JudOKáK! 
Vigyázzatok Magatokra !

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.


