
Sorrendben az ötödik (!) szám, 
amivel jelentkezünk, az idei 
évben ez az utolsó megjelené-
se hírlevelünknek. Beszámoló 
az utóbbi idôben megtett útról, 
eredményeinkrôl, terveinkrôl.
Természetesen nem hiányozhat 
belôle a már már szokásos „bemu-
tatások” sem. Ebben a számban 
világhírû barátaink mutatkoznak 
be, ezúttal kicsit másképp.
Fogadják, fogadjátok tôlünk na-
gyon sok szeretettel!

Világhírû barátaink

dr. Kiss Gergely

Háromszoros Olimpiai bajnok 
vizilabdázó.Sportjogász.
– Hogyan  kerültél,kerültetek  kap-
csolatba a veresi judosokkal?

Kislányom Montenegróban kez-
dett judozni, itthon mindenki va-

lami Ilyés Gyula klubját ajánlotta. 
Így belevágtunk.
– Most  már  mindkét  kislányod 
judozik.Hogy érzik magukat?

Imádnak járni edzésre.
– Személyesen  Neked  hogy  tetszik 
az egyesület?

Példamutató a klubvezetés aláza-
ta, gyerekek iránti szeretete.
– Gyönyörûek  a  kislányaid,  ügye-
sek, tehetségesek. Milyen mozgáso-
kat tanítottál meg nekik otthon?

Az önvédelem fontos 2 kislány 
esetében. Néhány fogást tudok mu-
tatni, de szakemberre bíztam in-
kább ôket.
– Úgy hírlik, egy fölharc mérkôzésre 
készülsz. Elmeséled?

Gyuszi bácsi haragszik rám a 
gyenge erdmények miatt és kihívott 
megbüntetni földharcban. Cserébe 
a vízben kipróbálhatjuk magunkat 
jövôre.
– Mivé  szeretnéd  nevelni  a  lányo-
kat?

Életerôs, egészséges gyerekeket 
szeretnék nevelni.

Erdei Zsolt

Amatôr ökölvívás Olimpiai bronz- 
érmes,világ és Európa bajnok. Ve-
retlen profi box világbajnok.
– Hogy  kerültél  kapcsolatba  az 
egyesülettel?

Kisfiam Veresegyházára jár ovi-
ba, ahonnan sokan más gyerekek 
is járnak judora. Mivel rengeteg 
fölös energiával rendelkezik a 
gyerek és a szülôk mind dicsérték 
Gyuszi bácsit, így gondoltam ki-
próbáljuk mi is.

Nem okozott csalódást!
– Kisfiad Viktor  jól érzi magát eb-
ben a közösségben?

A gyerek nagyon jól érzi magát 
itt. Egy sportos, kedves csapatba 
csöppent, ahol megtalálja a szá-
mításait. Kiküzdheti magából, a 
gyakran túl nagy mennyiségben 
felgyülemlett energiát, megtanul 
esni, bátrabb lesz, alázatosabb és 
könnyebben szocializálódik.
– Jó  ideje  már,  hogy  ide  jártok. 
Hogy  tetszik  a  munka  ami  a  klub-
ban zajlik? 

Üdvözöllek Kedves Olvasó,
Sporttárs, Szülô, Hozzátartozó, Judoka, vagy „csak” szimpatizáns!
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Edzôi,és apai minôségedben is 
kérdezlek.

A munka a gyerekekkel türelmes, 
megértô, hiszen itt csöppségekrôl 
is szó van, akik mindegyike más 
karakterrel rendelkezik. Ezért is 
nehéz az edzôi szakma és ezért 
is örülök, hogy a fiam egy ilyen 
nagyszerû emberhez és edzôhöz jár-
hat, akitôl nemcsak a judo fortélyait 
lesheti el, de emberségre is neveli. 
Meggyôzôdésem, hogy az otthoni 
nevelés mellett, igenis nagy szük-
sége van erre minden gyereknek. 
Persze a szakmai munkához én nem 
értek, de a látottak alapján bátran ki 
merem jelenteni, hogy egy nagyon 
jól felkészült edzô irányítja a gyere-
keket, aki odaadó munkájával min-
denkinek belopja a szívébe magát.

Jó néhány szegmensében eltér 
a Veresi Küzdôsport Egyesület a 
megszokottól. Motivációs rendszer 
(dícséret kártyák,havi szintû elis-
merések), könyvtár,stb. Mit gon-
dolsz errôl?

A Fiam rendszeresen judo kár-
tyával tér haza és nagyon büszkén 
gyûjtögeti. 

Óriási motiváció ez Neki, amely 
arra buzdítja, hogy ismételten le-
menjen edzeni és még fegyelme-
zettebben viselkedjen, mert ugyan-
akkor ha sokat virgonckodnak az 
edzésen nem kapnak. Ezáltal meg-

tanulja azt is, hogy az eredmény 
eléréséhez odaadó munka kell, 
amelyet az életében késôbb is ka-
matoztatni fog.

Zala György

Kétszeres Olimpiai bronzérmes, 
világ és Európa bajnok kenus.
Az egyesületünk egyik alapító 
tagja. A férfi vizilabda válogatott 
erônléti edzôje.Személyi edzô.
– Gyuszi bácsival már régi jó bará-
tok vagytok. Mesélj errôl a kapcso-
latról!

A Ksi vizitelepen edzettem 2000-
2002 között. Egy árvíz elárasztotta 
a konditermet, és így a téli felké-
szülés egy részét a honvéd judo ter-
mében végeztünk. Itt ismertem meg 
Gyuszit. Én nagyon büszke voltam, 
hogy ismerek egy ilyen kiváló judo 
nagymestert. Sokat beszélgettünk, 
kiderült, nagyon egy hullámhosz-
szon mozgunk. Szereti a vizet, 
vitorlazik, és az edzôm invitálására 
lejött kajakozni a vizitelepre. Így 
elég sokat találkoztunk, és rövid idô 
alatt máig tartó barátok lettünk.

Hamar megszerettette velem a 
judot.

Egy idôben lejártam hozzá edze-
ni. Tanított nehány alap technikát, 
olykor jól elpáholt :-).

Nagyon szereti a sportot, és kivá-
lóan lehet vele szakmázni.

Szóval sok a közös bennünk.
Talan ezért is a barátság.
– Dolgoztatok együtt erônléti, illet-
ve személyi edzôként. Milyen volt a 
közös munka?

Annak idején az A1-ben nagyon 
szigorúak voltak a felvételi köve-
telmények. Komoly szûrôn kellett 
átmenni annak aki „nálunk” akart 
dolgozni. Én voltam a felvételiztetô, 
és barátság ide,barátság oda, öt 
is kikerdeztem. Várakozásomnak 
megfelelôen remekül vizsgázott.
Így indult a közös munka.

Erdei Zsolt

Zala György
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Nagyon jó volt vele, a barátom-
mal dolgozni. Mint már mondtam 
sokat szakmáztunk. Így aztán nem 
keveset tanultam tôle. Ô tanított 
meg pl. a kötél (rope) használatára.
Ha pedig együtt edzettünk, mindig 
kitalált valamit aminek versengés 
lett a vége.

Sajnálom, hogy már külön dolgo-
zunk.

– Bár  nem  vagy  napi  kapcsolat-
ban  a  klubbal,az  elért  eredménye-
ket ismered. Mit gondolsz az itt fo-
lyó munkáról?

Nagyon tetszik a terem, és a ben-
ne folyó munka. Ezért is hordom 
büszkén az egyesület pólójait!

Úgy gondolom, Gyuszi nem csak 
nagyszerû képzést tart, de az ered-
mények azt mutatják, kiváló peda-
gógus is.
– Két gyönyörû gyermeket nevelsz. 
Merre terelgeted ôket?

Lányom 10 éves, mûvész lélek.
Ennek megfelelôen mûvészeti isko-
lába jár.

Fiam 4 és fél, és egy energia-
bomba.

Próbáltunk már néhány sportot, 
de egyik sem lett szerelem.

És bár a fiam mióta levittem a 
Dunára kenuzni, azóta azt mondja 
kenus lesz, holnap viszem ôket az 
elsô judo edzésre!

Nagyon várják! Fôleg a kicsi, 
mert ahogy mondja: apával sokat 
szokott bunyozni.
– Céljaid a jövôre nézve?

Szeretek sportolókkal, élsporto-
lókkal foglalkozni, és ha lehet ezt a 
vonalat vinném tovább. Szeretnék 
én is saját termet, amit irányíthatók 
és tarthatom az edzéseket. Valamint 
céljaim közt szerepel egy dietetiku-
si iskola elvégzése mert úgy érzem 
akkor lesz a tudásom igazán kerek.

Lakatos Péter

– Peti!  Elmondanád  a  titulosodat 
úgy, hogy mindenki értse, megértse?

A Pavel alapította Strongfirst – 
korábban RKC – szervezetben lé-
tezik I, II, team leader, senior és 
master oktatói minôsítés. Azok közé 

tartozom, akik a master minôsítést 
kapták meg Pavel Tsatsoulintól, és 
az Európai strongfirst operációt is 
vezetem.
– Honnan az ismeretség a klubbal?

Elsôdlegesen Ilyés Gyulán ke-
resztül, aki hamar beleszeretett abba 
kettlebelles rendszerbe, amelyet 
képviselünk. Innentôl már dôltek 
be hozzánk a judós érdeklôdôk, és 
ez az érdeklôdés a mai napig nem 
csillapodott.

– Rengeteg  minden  található  az 
egyesületben  ami  Tôled,Tôletek 
származik. Valóságos spártai arze-
nál. Mi mindennel foglalkoztok?

Az eszközök talán kevésbé ér-
dekesek, a rendszer, a módszer-
tan amely alapján használjuk azt 
gondolom sokkal fontosabbak. Az 
elsôdleges a kettlebell, de mi ho-
nosítottuk meg a nehéz kötéllel 
történô edzést és hozzánk tartozik 
a ma már számos sportolónál al-
kalmazott Functional Movement 
System vagy a Primal Move.
– Hogy  kerültél  kapcsolatba  a 
Kettlebellel?

2005-ben egy kedves svéd ba-
rátom lakott nálunk majdnem két 
hetet, és hozott magával pár Pavel 
DVD-t. Sokkoló volt, amit láttunk, 
azonnal jelentkeztünk is az elsô 
képzésre, amely 2006-ban, Dániá-
ban volt.

– Remek eredményeket tudsz maga-
dénak.Mi a cél?

Kevésbé motivál, hogy egyre 
erôsebb legyek, habár kétségkívül 
ez is remek cél – sokkal jobban fog-
lalkoztat, hogyan tudjuk az általunk 
képviselt rendszert nagyobb tömeg-
hez eljuttatni. Komolyan gondo-
lom, hogy szenvedélyünk az erô.

Nézzük merre jártunk 
versenyezni
A rossz hír mindössze annyi, hogy 
a régiónk ebben az iskolaévben 
ezidáig nem rendezett versenyt. 
Ezért aztán kevesebb versenyzési 
lehetôségünk volt. De nézzük, mer-
re is jártunk:

Október 7-én vasárnap részt 
vettünk Balatonfüreden a II. 
Ronin Kupán. 24 egyesület 250 
judokája nevezett a versenyre.

Gratulálunk a füredi judosoknak, 
nagyszerû versenyt rendeztek, 
melyrôl nem hiányoztak a nagy 
egysülettek sem, sôt néhány kül-
földi csapat nemzetközivé tette a 
viadalt. A veresi judot hat judokánk 
képviselte. Két arany, két ezüst, és 
két bronzéremmel jeleztük, hogy 
van helyünk a mezônyben.

Aranyéremnek örülhetett: ZSU-
GA Peti a Haramia, aki valóság-
gal lelépte ellenfeleit. Peti egyre 
jobb, mind szebb és szebb meg-
oldásokra képes. Fizikailag pedig 
bátran kijelenthetjük, jóval kor-
osztálya felett van. HEGYI Dá-
vid, aki ismét kevesebb, mint egy 
percet töltött a tatamin. Dávid im-
már rutinos versenyzô, gyönyörû 
ippon gyôzelmekkel jelezte, hogy 
súlycsoportja egyik meghatározó 
versenyzôje. Gyôzelme értékét to-
vább növeli, hogy különbözô tech-
nikákkal szerezte meg az elsô he-
lyet. Kiváló bemelegítés volt ez az 
országos bajnokság elôtt.

Ezüstérmes lett: PARÁDI Bar- 
nus, a Csiga. Csiga gyönyörûen me-
netelt. Három gyönyörû mérkôzést 
vívott. A döntôben igazságtala-
nul szenvedett vereséget. Ellenfe-
le nyilvánvaló szabálytalanságait 
(ütés…) elengedték a bírók, elbi- 

Lakatos Péter
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zonytalanítva ezzel Barnust, aki 
szikrázóan kemény, de roppant 
sportszerû. A végén pedig ellenfe-
lének meg lett adva egy dobás, amit 
szinte már a másik küzdôtéren do-
bott. Barnus gyönyörûen dolgozott, 
2. helye sokkal több, mint biztató. 
MOLNÁR Balázs – bátor, ügyes 
szép judót mutatott, ezüstérem lett 
a jutalma. Balázsról is elmondha-
tó, hogy egyre ügyesebb, egyre 
érettebb a szónyegen. Csak így to-
vább!!!

Bronzérmes lett: KISS Viki, a 
Vikusz, aki kissé megilletôdötten 
kezdett, majd öt(!) yukót dobott, 
miután ipponnal gyôzte le aktuális 
ellenfelét. Késôbb a lendület kicsit 
fogyni látszott, így Viki a 3. helyet 
szerezte meg súlycsoportjában. 
Egészen biztos vagyok azonban 
abban, ha Vikusz hisz magában, és 
nem engedi át a kezdeményezést, 
képességei alapján elôrébb fog vé-
gezni az elkövetkezô versenyeken. 
FÜLÖP Lackó – ez ma nem Lackó 
napja volt. Valószínû azért, mert 
extra sokat kellett várnia, és ez rá 
kedvezôtlenül hatott. Egy jó for-
mában levô Lackó bizonyos, hogy 

elôrébb végzett volna, így azonban 
bronzérem lett a mai nap termése. 
Elmondhatjuk újra, ismét, hogy 
gyermekeink remekül dolgoz-
tak. Nyertek, vagy épp vesztettek, 
sportszerûen tették azt. Nagyon 
szép technikai megoldásaik jelzik, 
egyre ügyesebbek.

2012. Október 13. Ikrény,  
Diák A, B ORSZÁGOS 
BAJNOKSÁG
A versenyen HEGYI Dáviddal 
vettünk részt, ismét ô képvisel-
te Egyesületünk korosztályának 
fô versenyén. Hihetetlenül sokat, 
közet öt órát kellett várni a tatami-
ra lépéssel. Dávidnak nem tett jót a 
várakozás, a többszörös bemelegí-
tés, talán ez a leggyengébb pontja 
neki. A súlycsoportja 54 kg pedig 
pokolian nehéz, nagyon kiegyensú-
lyozott. Bár az is igaz, hogy Dávid 
az aki mindenre képes, és elvitatha-
tatlan, hogy a mezôny meghatározó 
judokái közé tartozik.

Ez ma nem az Ô versenye volt. 
A négyközé jutásért vereséget 
szenvedett a késôbbi döntôstôl, 
úgy, hogy egy yuko-val vezetett, és 

a mérkôzésbôl már nagyon kevés 
volt hátra. Egy pillanatnyi kihagyás 
okozta vesztét. A vigaszágon sajnos 
nem figyeltünk eléggé. Újabb vere-
ség a verseny végét jelentette. Dá-
vid a 7. helyen végzett. Sajnos nem 
tudtuk megismételni a füredi pará-
dés produkciót, de sebaj. Lesz még 
bôven lehetôség a javításra. Dávid! 
Gratulálunk! Mit is mondhatnánk? 
Megyünk tovább!

Sikerek – most már Kempo 
Karatéban is
Egyesületünk, a Veresi Küzdôsport 
Egyesület megalakulása után nem 
sokkal részt vett a budapesti Kempo 
VB-n, ahol Bartha Zoltán forma-
gyakorlatban a nagyszerû 4. helyet 
szerezte meg. Aztán kimaradt hat 
év, de a kötôdés megmaradt. Most 
jött el az ideje, hogy újra „bekö-
szönjük” a kemposok közé. Tesz-
szük ezt hosszútávú tervekkel, VB 
és EB érmek reményében. A judos 
alapképzettség nagy elôny…

2012. november 17-én részt vet-
tünk a Magyar Kempo Szövetség 
rendezésében a szegedi Délvidék 
Kupán. Egyesületünket egy Mas-
ters’ páros, Dr. Schumann Béla – 
Olláry Péter képviselte önvédelmi 
formagyakorlatban, küzdelmi szá-
mokban pedig Breitenbach Alex 
vállalta a küzdelmeket.

Nos Schumann Béla bácsi utca-
hosszal nyerte meg saját versenyét, 
nagy elismerést aratott a jelen levô 
szakemberek körében – is.

Alex a light contact-ban lett nagy 
fölénnyel elsô, míg a másik küz-
delmi számában a döntôben alul-
maradt a döntôben a korosztályos 
világbajnokkal szemben, így ott 
ezüstéremnek köszönhetett. (Biztos 
vezetésével szabálytalanság miatt 
leléptették.)

Gyáni zsigmond, aki Egyesüle-
tünkben cross training (funkcioná-
lis erôedzés) edzéseket végez, mind 
a technikai számában, mind a küz-
delemben aranyérmes lett.

„Megfigyelôként” jött el a ver-
senyre a veresi judo két üdvöskéje 
Hegyi Dávid, és a Jóképû Lukács 

Szeptember hónap judokái
Tibenszky Milán
Zoltán Dávid
Fülöp lászló
Parádi Barna
Illés Barna
Bujtás Viktor
Hódi Gábor
Hanuszka Bence
Lovász Zoltán
Oláh Gergô
Kerecseny Attila
Oláh Zsolt
Tóth Kende
Ferencz Zsombor
Molnár Balázs

Október hónap judokái
Maros Pálma
Kerecseny Attila
Oláh Zsolt
Bujtás Viktor

Sepsi László
Szendrei Anna
Parádi Barna
Fülöp László
Hegyi Dávid
Gönczi Zsombor
Ferencz Zsombor
Molnár Balázs

November hónap judokái
Balázs Ádám
Vágó Bálint
Molnár Márk
Oláh Gergô
Kerecseny Attila
Szabó Attila
Oláh Zsolt
Maros Levente
Szendrey Máté
Zsuga Péter
Boldizsár Gergô
Orbán Botond
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Krsiztián. Ôk is szeretnének bele-
kóstolni a kempoba, így lehetséges 
ellenfeleiket feltérképezni látogat-
tak el Szegedre. Természetesen ju- 
dosok maradnak, de úgy gondo-
lom, sok örömet fognak okozni 
versenyzôink egy másik sportág ta-
tamiján is. Bátrak, erôsek, ügyesek, 
kívánjuk sikereket Nekik!

Végül, de nem utolsó sorban, 
mind Schumann Béla bácsinak, 
mind Alexnek, és természetesen 
Zsigának is szívbôl gratulálunk! 

December 2-án az UTE judo- 
termében rendezték meg az idei III.
oszályú judo országos bajnokságot. 
A veresi színeket 66-kg-ban Leo-
pold Robi sporttársunk képviselte. 

Sajnos nem jártunk sikerrel, Robi 
elidegeskedte a versenyt, a 9. he-
lyen végzett az egyébként népes 
mezônyben. Tapasztalatszerzésnek 
jó volt, de az igazsághoz hozzá tar-
tozik, hogy Robi ennél sokkal jobb 
judos. Tanuljunk hibáinkból, és 
menjünk tovább! HAJRÁ VERESI 
JUDOKÁK!

 Szakmai kérdések felelôse: Ilyés Gyula
 Egyéb ügyek: Ilyés-Dubecz Dorottya

1.  Szeptembertôl új csoportot indítottunk kedden 
és csütörtökön, 16.00–17.00 között. A csoport 
nagyság és tudásszint szerint októberben meg 
lett bontva. Mára a csoportlétszám is optimális. 
„Új” segédedzô is segíti e munkát a csoportban, 
Czibula Matyi, Gyuszi bácsi tanítványa. Rend-
kívüli szeretettel, jó pedagógiai érzékkel bánik 
a gyerekekkel. Kedves Szülôk! Fogadjátok sok 
szeretettel! Köszönjük!

2.  A taglétszámunk a jelenlegi állás szerint megha-
ladja a 120!!! Fôt. Úgy gondoljuk, hogy egyedül-
álló a térségben, hogy egy kis egyesület önerôbôl, 
külsô támogatás nélkül ekkorára nôjön.

3.  A házirend. Kérünk mindenkit arra, hogy tartsa 
be a házirendet, ügyeljen a rendre, a tisztaságra, 
az értékeink védelmére. Jelszó: mint otthon…

4.  Tisztelettel kérünk folyamatos támogatást, hogy 
judokáink egészséges ásványvizet ihassanak!

5.  Az övvizsgák (VI.kyu-sárga csík, és V. kyu-
citromsárga öv) tervezett idôpontja: 2013. január 
közepe.
A vizsgán való részvétel sosem dicséret, sosem 
büntetés!!! Érettség, haladási szint, tudás kérdése. 
A vizsga biztosan nem érinti kezdô csoportunk 
(kedd-csütörtök 16.00–17.00) judokáit, de majd 
eljön annak is az ideje.

6.  A versenyzés még mindig opcionális. Nem 
kötelezô. Csak az arra felkészült, jó edzésmun-
kát produkáló judoka mehet versenyre, ha maga 
is úgy szeretné. Akik már régóta versenyeznek, 
azokkal már országos bajnokságokra, nemzetközi 
versenyekre (is) járunk.

7.  Kommunikáció: szóban a gyerekekkel, a 
judoedzo.hu oldalon – Hírek –, szórólapok, fali-
újság, hírlevél. Kérjük olvassátok!

8.  Mikulás ünnepség idôpontja:  2012. december 6. 
16.00.
A Mikulás idén is várja a rajzaitokat kedves 
judokák!

9.  Karácsonyi ünnepség idôpontja: 2012. december 
20. 16.00 
A hagyományos belépô: 3 db a gyermek által ké-
szített dísz, a karácsonyfát együtt díszítjük fel! 
Várhatóan lesz más küzdôsportból is sportági be-
mutató. 
A gyermekeknek kis ajándékkal fogunk kedves-
kedni, és átadásra kerül a félév veresi judosa cím 
is.
Kérünk Benneteket, hogy az ünnepségekre egy 
kistányér sütivel, vagy egy doboz üdítôvel járul-
jatok hozzá – nagyon köszönjük! Együtt fogjuk 
fölfalni!! 
Várunk mindenkit szeretettel!

10.  A klub könyvtára szépen fejlôdik. Már közel 650 
könyv található benne. A könyvtár a judokák szá-
mára ingyenes. Viszont, ha visszahozza a köny-
vet, el kell mesélnie, mit olvasott. Ez a fizetség. 
Ha ez elmarad (még nem volt rá példa), nem vihet 
el más könyvet.

11.  Ebben a tanévben is lesz edzôtábor. Várható 
idôpontja 2013. június. A tervezett helyszín- ha-
gyományosan – Agárd.

12.  Többen „használják” a termet egy jó minôségû 
napköziként. Megírják a leckét, olvasnak a 
könyvtárban, pihennek, kapnak szôlôcukrot, ás-
ványvizet, és persze jó sok szeretetet.

13.  Hiányzások: betegség miatti hiányzást – orvosi 
igazolással – tudjuk elfogadni, az emiatt kiesett 
edzések árát a következô hónapra esedékes tag-
díjból jóváírjuk. Egyéb mást sajnos nem tudunk 
figyelembe venni.

14.  Testvérkedvezmény továbbra is mûködik, amely 
mára kibôvült szülô-gyermek kedvezménnyel is, 
hiszen egyre több szülô is látogatja edzéseinket.

15.  Újdonság: judos naptárt készülünk csináltatni. 
Saját gyermekeink fognak visszamosolyogni 
ránk az oldalakon. Jellemzôen edzésképek lesz-
nek benne, Terveink szerint A/3 méretû, színes 
falinaptár lesz. 

16.  Köszönjük a felajánlott 1%-kat! 

November 13-án szülôi értekezletet tartottunk.
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2012. december 8-án Rendhagyó 
judomversenyre kaptunk meghí-
vást. Pestszentlôrincen rendeztek 
egy olyan versenyt, ahol az épp és 
a valamilyen fogyatékkal élô gyer-
mekek és felnôttek együtt adhatnak 
számot tudásukról.

Személyesen nekünk – Dorká-
nak és nekem – nagyon fontos, 
hogy meg tudjuk mutatni a hoz-
zánk járó judokáknak, hogy így 
együtt kerek a világ, és azért mert 
valamirôl kevés információnk van, 
azt nem kell elutasítani. A fogya-
tékkal élôk világáról általában 
az emberek, gyermekek többsé-
ge nem sokat tud, bár az utóbbi 
idôben kedvezô folyamatok indul-
tak el (Ability park, Paralimpia, 
akadálymentes környezet, Braille-
feliratok a vakok és gyengénlátók 
számára, feliratos filmek a siketek, 
és nagyotthallóknak, Nem adom 
fel együtte, s, stb.).

De nézzük, mi is történt:
A veresi színeket kilenc judoka 

képviselte a Küzdôsport Hétvégén. 
Judokáink kiválóan szerepeltek, 
remekül helytálltak. Gyönyörûen 
judoztak, nagyszerûen teljesítettek. 
A végeredmény: 6 arany, 3 ezüst, és 
2 bronzérem. Aranyéremnek örül-
hetett:

Parádi Barnus, a Csiga – aki im-
ponáló judóval nyerte meg súly-
csoportját, a 20 kg-ban. Utolsó 
mérkôzésén dobott csípôdobásáról 
sokáig beszélni fognsk még.

Zsuga Peti, a Haramia – aki két-
séget sem hagyott. Tényleg nem 
volt esélye sem az ellenfelének.

Hódi Gábor – aki hatalmas szívé-
vel nyerte meg súlycsoportját.

Lukács Krisztián a Jóképû – saját 
súlycsoportja megnyerése után még 
egy kategóriában is megküzdött az 
érmekért, ahol ezüstérmes lett. 

Végül, de nem utolsó sorban He-
gyi Dávid. Megnyerte saját súly-
csoportját (54 kg), majd szerencsét 
próbált a 66 kg(!)-sok között is, 
ahol nagyon okos judoval diadal-
maskodott. Összesen 6(!) ippon 
gyôzelmet aratott!

Ezüstérmes lett: Ertl Domonkos, 

aki azért nem lett elsô, mert a Hara-
miával döntôztek.

Sepsi Laci nagyon akart, jól küz-
dött élete elsô versenyén, és máso-
dik lett.

Bronzérmes lett: Mándi Vince és 
Bujtás Viktor. Ôk is kitettek magu-
kért, 3. hely lett a jutalma. Szívbôl 
gratulálunk! Így tovább!

December 15. Amatôr Bajnok-
ság a Honvédban!

December 15. Amatôr 
Bajnokság a Honvédban
Gyuszi bácsi már több új innovatív 
ötlettel állt elô az elmúlt években. 
Újfajta versenyek bizonyították a 
létjogosultságuk általa. (Földharc 
Országos Bajnokság, Formagya-
korlat – Kata – Országos Bajnok-
ság, Kettlebell verseny judosoknak, 
Hepe-Hupa Kupa, és még sorol-
hatnánk) Az amatôrök versenyét 
is életre hívó kezdeményezés a 
judo tömegbázisát hivatott növelni. 
Lehetôséget kívánunk adni a judot 

hobby szinten ûzôknek, hogy ver-
senykörülmények között is meg-
méressék magukat. Ide nem kell 
licensz, nem kell kék könyv, csak 
egy háziorvosi igazolás szükséges, 
hogy az illetrô egészséges, és ver-
senyezhet.

A Honvéd kiváló helyszín a ma-

gyar judo öreg, kiszolgált csataha-
jója.

Szabó Tibi barátunk, akit ed- 
zésekrôl, edzôtáborokból jól is-
merünk kiváló eredményeket tud-
hat magáénak. Versenyzô korában 
minden korosztályban volt orszá-
gos bajnok, egykor válogatottságig 
is vitte. Ma már kiváló edzôként, és 
versenybíróként szolgálja szeretett 
sportágunkat, a judot.

Szóval Gyuszi bácsi, és Tibike 
összefogott, és megrendezték az 
amatôr bajnokságot.

A veresi színeket Huszti András, 
a Yeti képviselte. Yeti nehézsúly-
ban ezüstérmet vehetett át (bírói 
döntéssel maradt alul a döntôben), 
míg az összevont kategóriábsn az 
elsô helyen végzett! 
Gratulálunk!

December 16. Egyesületünk 
meghívást kapott Rétságra, 
Nógrád megye nyílt judo 
bajnokságára
A veresi színeket 18 judoka kép-
viselte Rétságon, Nógrád megye 
nyílt Judo bajnokságán. Nagy csa-
pattal álltunk rajthoz. Kiváló egyé-
ni teljesítményeknek lehettünk 
szemtanúi, amelyek csodás ered-
ményekhez vezettek. Összességé-
ben 10 arany, 5 ezüst, és 7 bronz-
érmet szereztek versenyzôink!

Aranyéremnek örülhetett: Pa-
rádi Barnus, a Csiga, Zsuga Peti a 
Haramia, aki duplázott, a két évvel 
idôsebbek között is gyôzni tudott, 
Németh Szabi, Hegyi Dávid, aki 
szintén két aranyérmet „zsebelt” 
be, Sepsi Laci, Bujtás Viktor, Laci 
még egy ezüstnek, Viktor pedig 
egy bronznak is örülhetett. Ta-
tamira léptek, és vastaps kísérte 
küzdelmüket a Harcos Mamák, 
Topolánszky Nóri, és Hímer Andi, 
akik holtversenyben lettek arany-
érmesek.

Ezüstérmeseink: Szendrey 
Soma, aki földharcban csillogtat-
ta tudását, Fülöp Lackó, akit csak 
a mi Csigánk tudott megállítani, 
Molnár Dávid, aki hármat nyert, és 
csak egyet vesztett. És mekkorákat 

Az új kezdô csoport

Az új csapatkapitánnyal
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dobott! Valamint Balázs Ádám, 
aki a dobogó 2. fokára állhatott.

Bronzérmesek lettek: Szendrey 
Máté hatalmas ippon gyôzelmek  
után lett harmadik, Szendrey Bá-

lint, Mándi Vince, Lukács Kriszti-
án a Jóképû, Erdôs Boti, és végül, 
de nem utolsó sorban Szendrei 
Anna.

Minden versenyzônk derekasan 
helytállt, nagyszerû küzdelmeket 
vívott. Igazi csapatként (szokás 
szerint) jó példát mutattak.

A megnyert 22 (!) érem után He-
gyi Dávid a csapat rangidôse ve-
hette át a csapatverseny gyôzelmét 
jelentô kupát. A Veresi Küzdôsport 
Egyesület judosai nyerték Nógrád 
megye nyílt bajnokságát! Köszön-
jük a rendezôknek a színvonalas 
versenyt Csuka Zoli barátunknak 
a nagyszerû szervezést, korrekt bí-
ráskodást, a rétsági asszonyoknak 
a vendéglátást, a csapatverseny 
gyôzteseinek járó tortát, amit gye-
rekeink azon nyomban fel is faltak. 
Veresi judokák! Szép munka volt! 
Gratulálunk! Folytatás jövôre!

Hírek

Új csoport – új edzô
Szeptembertôl új csoportot indítot-

tunk kedden és csütörtökön, 16.00–
17.00 között. A csoport nagyság és 
tudásszint szerint októberben meg 
lett bontva. Mára a csoportlétszám 
is optimális. „Új” segédedzô is se-
gíti e munkát a csoportban, Czibula 
Matyi, Gyuszi bácsi tanítványa. 
Rendkívüli szeretettel, jó pedagó-
giai érzékkel bánik a gyerekekkel. 
Kedves Szülôk! Fogadjátok sok 
szeretettel! Köszönjük!

Új edzô a balatoni cross-
training foglalkozásokon
Szeptembertôl „új” edzô kollega 
csatlakozott csapatunkhoz: Gránicz 
Éva, a Mami. Évi világhírû judos volt 
a maga idejében. Olimpiai, világ-
bajnoki, európa bajnoki helyezett, 
többszörös világkupa gyôztes, sok-
szoros országos bajnok. Testneve-
lési Egyetem szakedzôi dipomával 
rendelkezik, és már több, mint két 
évtizede kiváló masszôrként is tevé-
kenykedik. Szeretettel üdvözlünk a 
csapatban Mami! Érezd jól magad 
velünk, legyen sok örömöd a mun-
kában! Sok sikert!

Ritkán, de olykor elôfordul, 
hogy az aktuális edzést nem Gyu-
szi bácsi, hanem egy edzô kollé-
gája (rendszerint régi Honvédos 
barát, vagy egykori tanítvány) tart-
ja meg. Ez jó, mert a gyerekeink 
olykor ugyanazt a technikát már 
megvilágításból is képesek meg-
nézni, esetleg adaptálni tudják a 
saját munkájukban. Így volt ez ok-
tóberben is. Október 22-én elláto-
gatott hozzánk, és Gyuszi bácsival 
együtt vezetett edzéseket Vilcsek 
Péter, korábbi kitûnô judos, a 
Honvéd egykori versenyzôje, ma 
már BJJ Európa Bajnok, földharc 

specialista. Péter, és Gyuszi bá-
csi gyermekkori jó barátok, élet-
útjuk, sportszeretetük is hasonló. 
Ráadásul ugyanattól a Mestertôl 
– Galambos Mártontól tanultak. Új 
földharc megoldásokat, más „uta-
kat” tanulhattak tôle judokáink. 
Nagyszerû nap volt! Köszönjük 
Pepe! Gyere máskor is hozzánk, 
szeretettel várunk!

Az ôszi szünetet természetesen 
végig edzettük, hisszük, hogy így 
többek leszünk. Hogy miért, mert 
hisszük, hogy jobbak leszünk, ha 
többet gyakorlunk. Egy ilyen kö-
zösségbe pedig, amilyen a miénk, 
jó tartozni- ez a kohézió, vélemé-
nyünk szerint mindenkit elkísér, aki 
velünk „koptatja’ a tatamit.

Mi történt még?
2012. október 20-án szomba-
ton a Forever Magyarország Kft. 
központi raktárépületének nagy 
elôadótermében került sor az Olim-
pián sikeresen szerepelt judosok 
„foreveres” köszöntésére. Mint az 
közismert, a cég látta el táplálék-
kiegészítôkkel a csapatot, stabil 
hátteret, biztos pontot nyújtott a fel-
készülésben. Joó Abigél, Karakas 
Hedvig, még ugyan a mûtét után 
lábadozik, de ott voltak, illetve a 
két szülinapos Csernoviczki Évi, 
és Ungvári Miklós is jelen volt. 
Eljött Évi édesanyja, és édesapja 
Csernoviczki Csaba, aki edzôje is 
egyben, ott volt dr. Tóth László az 
MJSz elnöke is.

A mûsorvezetô pedig elnökünk 
Ilyés Gyula volt. Ô beszélgetett az 
olimpikonokkal, remek kérdések-
kel sikerült a versenyzôk másik ar-

Kecskemét

Cross-training csapat

Megbeszélés…

Balatonfüred – Csiga
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cát is megmutatni. A magánembert. 
Kiderült, milyen képességek, kész-
ségek állnak világra szóló eredmé-
nyeik mögött. Hogyan fókuszálnak, 
hogyan zárnak ki negatív érzéseket, 
gondolatokat. Hogyan döntenek, mi 
áll egy-egy döntési dilemma hát-
terében. Miként gazdálkodnak az 
idôvel, mi mentén priorizálnak. Ki-
derült az is, hogy mit gondolnak a 
munkába vetett hitrôl, az akaratról, 
illetve az alázatról.

Igazi profivá értek az évek során, 
többször álltak fel, mint ahányszor 
elestek. Mert elestek bizony ôk is. 
Nem is egyszer. De itt vannak, foly-
tatják, ma már az új céloknak, cél-
jaiknak megfelelôen. Jó értelemben 
vett profizmusukat siker koronázta, 
a Londoni Olimpián. Kívánjuk ne-
kik jó szívvel, hogy minden céljuk 
váljon valóra, és okozzanak még 
nagyon sok örömet maguknak, és 
persze nekünk is. KÖSZÖNJÜK!
2012. november 24-én Elnökünk, 
Gyuszi bácsi volt a Ledényi Judo 
Team elsô háziversenyének dísz-
vendége. Közel 100 ifjú judoka 
vett részt a viadalon, ami Ledényi 
Levi áldozatos, jó munkáját dícséri, 
fémjelzi. Nagy létszém, szép díjak, 
parázs küzdelmek jellemezték a 
versenyt. Gratulálunk Levi! Továb-
bi jó munkát, sok sikert kívánunk! 
Gyuszi bácsi a verseny megnyitójá-
ban méltatta Levi munkáját, és saját 
versét felolvasva – A dobogó tete-
jére – indította útjára a viadalt.
December 1-én tartotta „rendes” 
közgyûlését a Közép-Magyaror-
szági Regionális Judo Szövetség. 
Elnökünket Gyuszi bácsit egyhan-
gú szavazással választották meg a 
régió ifjúsági, szabadidô, és sport-
bizottság elnökévé. Gratulálunk! Jó 
munkát, sok erôt kívánunk!

Tervek
Az övvizsgák (VI.kyu-sárga csík, 
és V. kyu-citromsárga öv) tervezett 
idôpontja: 2013. január közepe.

A vizsgán való részvétel sosem 
dicséret, sosem büntetés!!! Érett-
ség, haladási szint, tudás kérdé-
se. Ha a gyermekeink elsajátítják 

a vizsga anyagát, úgy vizsgára 
lesznek bocsájtva, ahol nyilváno-
san számot adhatnak tudásukról, 
felkészültségükrôl. Ez egy sziszte-
matikus felkészítô munka eredmé-
nye, ki ki képességei szerint teszi 
magáévá az anyagot. Lényeges, 
hogy mindenki keményen megdol-
gozik az övfokozatáért, melyet en-
nek megfelelôen büszkén viselhet a 
jövôben.

Kempo-Karatés álmokat is dé-
delgetünk, melyek mára már célként 
testesülnek meg elôttünk. Március-
ban egyenlôre maroknyi csapattal 
részt fogunk venni a Magyarorszá-
gon megrendezésre kerülô Juhász 
Ferenc Emlékversenyen, ami a 
sportág világbajnoksága is egyben. 
Nem titkolt cél, érmet, érmeket 
akarunk nyerni!

Természetesen judosok mara-
dunk, de kirándulunk a kemposok 
közé, és ha már ott leszünk, úgy 
szép eredmények elérése a cél!

Hátrányból indulunk, hiszen ez 
egy másik sport, de elônyt fogunk 
kovácsolni a judos alapképzettsé- 
günkbôl!

Cross training
Tovább szélesedett, illetve folya-
matosan szélesedik a spártai esz-
közeinek száma! Gondoljunk csak 

bele új súlyzórudak, a „létrák” ki-
sebb és nagyobb méretben, új gu-
mikat is kaptunk Marx Karcsi ba-
rátunktól (az egyik kb. 250 kg), és 
persze a többek által megismert, 
„megkedvelt” doboz.

A doboz már több meglepetést 

okozott. Az igazság az, hogy még 
nem találkoztunk senkivel, aki 
megszerette volna… (bôvebben: 
judoedzo.hu/vendégkönyv). A Cross  
Training csapat szépen fejlôdik, 
erôsödik, kiváló eredményeket ér-
nek el a foglalkozásokra járók. Igazi 
csapattá értek, komoly kohézió ala-
kult ki az elmúlt idôben. Jó ide járni, 
ide tartozni!

Új csapatkapitány
Az iskolaév végén Kapitány 
nélkül maradtunk… Nos mára 
megszületett a „megoldás”. Új 
Vezért avatunk!

Mit vár el Tôled az Egysület 
kedves Kapitány?

•  Szeresd a gyermekeinket!
•  Bátorítsd, segítsd ôket, ha 

szükséges!
•  Legyél a vezetôjük, mutass jó 

példát!
•  Kötelezd el magad az Egye-

sület mellett!
•  Segítsd Gyuszi bácsi munká-

ját!
•  Érezd megtiszteltetésnek, 

hogy a Csapat Kapitánya le-
hetsz!

És ki az, aki ezt a lécet meg-
ugorja: Nos Ô, Huszti András, a 
„Yeti”!

Az egykori  Honvédos judos 
nem oly régen csatlakozott hoz-
zánk. De mindenki gyorsan meg-
szerette ôt. Jó emberi tulajdonsá-
gai miatt a gyerekek elfogadják, 
hallgatnak rá. Ô pedig láthatóan 
szereti ezt a közösséget, ezt a 
nagy judos családot.

Isten hozott Yeti! Üdv a fedélze-
ten!

December 6-án-án nálunk járt 
a Mikulás!
Hagyományosan eljött hozzánk 
idén is a Mikulás! Gyermekeink 
rajzokkal kedveskedtek neki és 
énekszó várta a lépcsôn lassan fel-
cammogó Mikulást. Minden ifjú 
judokának ajándékkal kedveske-
dett, a gyerekek nagy örömére. 
Ettünk, ittunk, jót mulattunk! Kö-

Móger Lajos 
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Képriport versenyeinkrôl…
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Judo hírlevél

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 
2013. márciusában jelenik meg. 

Megyünk tovább!
B.U.É.K. 2013! 

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.

szönjük a szülôknek a támogatást, 
és a sok sok finomságot!

December 8-án Dan Vizsga
A Judo SzK három fiatal, tehetsé-
ges judokája alkalmanként ugyan, 
de rendszeresen látogatják edzése-
inket. Mi több a Dan vizsga felké-
szítéséhez felkérték Gyuszi bácsit. 
Balázs Marci barátunknak már  fél 
éve sikerült levizsgáznia I. Dan-
ból, de Rácz Bálint és Uhlár Ádám 
sikeres még váratott magára. No 
de eljött az idô! A sok gyakorlás 
meghozta gyümölcsét, és külsô 

körülmények sem gátolták 
a vizsgát. Sikerült! Mind-
három ifjú barátunk fekete 
övet köthet!

Szívbôl gratulálunk fiúk! 
További sok sikert Nektek 
az élet minden területén!

A félév veresi judokái
Idén elôször több judoka 
is kiérdemelte ezt a 
megtisztelô címet. Nagyon 
sok kiváló teljesítmény is 
született: Kiss Viktóra, 
Oláh Zsolti a Fóka, Ke-
recseny Attila, Lovász Zoltán, 
Parádi Barnus a Csiga, és Fülöp 
Lackó, valamint Zoltán Dávid. 
Gratulálunk!

Új Egyesületi Falinaptárak!
Egy judos, illetve egy cross 
training-es naptár elkészítésén dol-
goztunk. Köszönettel tartozunk 
Kiss Viki és Kiss Patri anyukájá-
nak Valkai Annának, és Klement 
Zoltánnak, Kristóf apukájának a 

fotókért, valamint Lethenyei Laci 
bácsinak, aki az egész naptár pro-
jektet összefogja, ha kell alkot, ha 
kell korrigál. Volt már saját DVD-
nk, van saját újságunk, és most 
lesz saját falinaptárunk is!

Hamarosan a SIXENCOACH ol-
dal új tartalommal bôvül! Az ilyes- 
consulting után mindjárt itt a 
sixensecoah.hu/TRENINGHAZ! Ér-
demes lesz ellátogatni az oldalra!

Köszönjük szépen mindenkinek, aki segítette, segíti munkánkat!
Köszönjük a bizalmat Kedves Szülôk, hogy hétrôl hétre ránk bízzátok gyermekeiteket! 
A Veresi Küzdôsport Egyesület ezúton is áldott, békés karácsonyi ünnepeket kíván, 

valamint jó egészséget, boldogságot, sok sikert a 2013-as évre!
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