
A 2013-as évben ez az elsô Hír-
levelünk, amellyel jelentkezünk. 
Hírt adunk magunkról, szeretett 
Egyesületünkrôl, terveinkrôl, 
elképzeléseinkrôl. Beszámolunk 
mindarról, ami a tatamin törté-
nik, és az útról, amin haladunk. 
Ez már a hatodik (!) Hírleve-
lünk, ami saját gondozásunkban 
napvilágot lát!
Fogadják, fogadjátok tôlünk sze-
retettel!

Az elmúlt három hónap 
történései idôrendi sorrendben:

Januárban, az ünnepek után a mun-
káé volt a fôszerep. Készültünk az 
övszerzô vizsgákra, versenyekre, 
valamint az áprilisi Kempo Kara-
te Világkupára. Ifjú judokáink na-
gyon szépen beleálltak a munkába. 
Sok kiváló egyéni teljesítmény 
született, melyek a csapat egészét 
erôsítették.

A januári hónap judokái oklevelet 
vehették át: február.

Orbán Botond, Orbán Virág, 
Németh Szabolcs, Szendrey Soma, 
Mándi Vince, Németh Levente

Február 4. – Övvizsga
Fontosnak tartjuk, hogy judokáink 
felkészülésérôl korrekt visszajel-
zést kapjanak. Ennek egyik módja 
az övszerzô vizsga. Két csoportban, 
összesen 21 fiú, tehetséges judoka 
vizsgázott VI. kyu-ra, ami a fehér 
övön sárga csíkot jelent.

A gyerekek kiválóan fel voltak 
készülve mind gyakorlatból, mind 
elméletbôl. Fegyelmezettek vol-

tak, és összeszedettek. Végül tel-
jesen megérdemelten mindenki a 
sikeres vizsgát igazoló Oklevéllel 
térhetett haza.

A vizsgázók névsora: Mándi 
Vince, Szendrey Soma, Szendrey 
Botond, Oláh Gergô, Lovász Le-
vente, Lovász Zoltán, Salamon 
Benedek, Csernák Dominik, Kere-
cseny Attila, Palcsák Gábor, Szôcs 
Nándor, Horváth Viktor, Szabó 
Attila, Oláh Zsolt, Barta Balázs, 
Németh Levente, Harangi Kán, 
Sepsi László, Vágó Bálint, Szend-
rei Anna, és Klement Kristóf.

Gratuálunk!

Kempo Verseny – Szigethalom 
Utánpótlás Kupa, 2013. február 9.

Hegyi Dáviddal, és Lukács Krisz-
tiánnal útra keltünk, hogy részt ve-
gyünk ezen a rangos eseményen. 
Közel harminc egyesület nevezett, 
román és szlovák csapatok tették 
nemzetközivé a viadalt. Mi az áp-
rilisi világkupa fôpróbájának szán-
tuk ezt a versenyt, ahol judokáink 
rajthoz álltak önvédelmi forma-
gyakorlatban, illetve Dávid egy 

tôle teljesen idegen versenyszám-
ban is próbára tette felkészültsé-
gét, hogy szokja az ütéseket, és a 
rúgásokat.

Nos a verseny remekül sikerült. 
Formagyakorlatban mindketten 
aranyérmesek lettek, míg Dávid 
küzdelemben a bronzéremig ju-
tott. Gyönyörûen mozogtak, tel-
jesítményük több, mint bíztató! 
Gratulálunk!

2013. február 28. – BM Taninté-
zeti Országos Bajnokság
Miskolcon rendezték meg a via-
dalt, ahol Torsa Dani barátunk, 
sporttársunk lévén mi is érdekeltek 
vagyunk. Daninak ez volt az elsô 
judoversenye, ami remekül sike-
rült. A megtisztelô V. helyen vég-
zett! Szép volt Dani!

Februárban sem maradt el a hónap 
judokái oklevelek átadása: Molnár 
Balázs, Mándi Vince, Zoltán Dá-
vid, Lukács Krisztián, Tóth Kende, 
Kiss Patrícia, Oláh Gergô, Szendrei 
Anna.

Új edzô kolléga a „Kicsik”-nél

Elôször Czibula Matyi, a „Lombi” 
kezdett el dolgozni a kedd-csütörtö-
ki csoportban.

Bátran mondhatjuk, nagyon meg-
szerették a gyerekek, és a szülôk 
egyaránt.

Példáját követve Lukács Krisz-
tián, a „Jóképû” is lehetôséget ka-
pott, ô a hétfô – szerdai kiscsoport-
ban segédkezik.

Krisztián egy nagyon tehetséges 

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

2013. III. évf. 5. szám



Judo hírlevél Judo hírlevél

judos, szintén Gyuszi bácsi tanít-
ványa. A gyerekek nagyon hamar 
megszerették, elfogadták. Kifeje-
zetten jól bánik a gyerekekkel, egy 
nagyon szeretetre méltó személyi-
ség. Csakúgy, mint Lombi, ô is jó 
párost alkot Gyuszi bácsival.

ARANYAGYÛJTÉS 
BIATORBÁGYON!
VERSENYBESZÁMOLÓ

2013. FEBRUÁR 24-ÉN meghí-
vást kaptunk Biatorbágyra, meghí-
vásos judoversenyre.

A veresi színeket nyolc ifjú 
judoka képviselte. Elôször Fü-
löp Lackóért izgulhattunk. Négy 

gyönyörû ippon gyôzelemmel je-
lezte, megérdemli súlycsoportja 
aranyérmét. Nagyon szép tech-
nikai megoldásokat alkalmazott, 
erôtôl duzzadt minden mozdulata. 
Nálánál idôsebb, kicsit magasabb, 
nehezebb, magasabb övfokoza-
tú versenyzôt is dobott ipponnal 
gyôzött le!

Molnár Balázs kedvet  kapott, 
lemásolta Lackó magabiztosságát, 
meg se állt az elsô helyig. Gyönyörû 
földharc megoldásait sokáig emle-
getik majd az ellenfelek.

Aztán jöttek a nagyok. Sepsi Laci 

gyôzelmének örülhet-
tünk. Döntôbeli ellen-
fele Németh Szabi volt, 
kettejük csatáját bírói 
döntés döntötte el, 
Laci javára. Ôszinte, 
szép küzdelmet lát-
hattunk, és roppant 
sportszerû megoldá-
sokat. Ugyanebben a 
kategóriában Szendrei 
Anna lett bronzérmes. 
Nem volt könnyû dol-
ga. Csak fiúkkal…

Aztán jött a Mándi Vince. Szin-
tén aranyérmet vehetett át az ered-
ményhirdetésnél. 

Mindkét mérkôzését ipponnal 
nyerte, így örömmel jelenthet-

jük, hogy megszületett a Veresi 
Küzdôsport Egyesü-
let 100. judo arany-
érme. 

Vince ezzel bevo-
nult történelem köny-
vébe.

Aztán jött Gaál 
Beni. A Beni. Ve-
resen máig ô a leg-
ügyesebb. Két szép 
ippon gyôzelemmel 
szerzett aranyérmet. 
Sportszerûségbôl is 
jelesre vizsgázott, 

gyengébb képességû ellenfele el-
len csak a gyengébbik oldalára ju-
dózott, és nem dobott válldobást, 
így adott több esélyt ellenfelének. 
Minden esetre klubunk Fair Play 
díjának várományosa lett. 

A verseny végén pedig megnéz-
hettünk a Haramia Expresst. Zsu-
ga Peti, a Haramia négy gyönyörû 
gyôzelemmel lett súlycsoportja 
legjobbja. Jobbra – balra egyaránt 
szép ipponokat dobott. 

Sôt, a küzdelmek végeztével ki-
hívta barátságos mérkôzésre egy 
nálánál három évvel idôsebb, kö-
zel öt kilóval nehezebb, magasabb 
övfokozatú judokát, tapasztalat-
szerzés céljából. Peti itt ugyan le-
szorítással vereséget szenvedett, 
de bátorságból, kondícióból, küz-
deni tudásból jelesre vizsgázott.

Összességében hat arany, egy 
ezüst, és 1 bronzérem lett a hétvégi 
juo szüret erdménye.

Szívbôl gratulálunk Veresi 
Judokák! Így tovább!

ÚJ TANTÁRGY A FITNESS 
AKADÉMIA 
SZEMÉLYI EDZÔ SZAKÁN!!!

ELNÖKÜNK, Ilyés Gyula, aki 
sportolók mentális felkészítését 
is végzi, a magyar sportpiacon 
egyedülálló képzést dolgozott ki, 
illetve indított el: COACHING A 
SZEMÉLYI EDZÉSBEN címmel 
a Fitness Akadémián.

A hallgatók megismerkedhetnek 
a coaching alapfogalmaival, sok 
sok példán és helyzetgyakorlaton 
keresztül gyakorolhatják újonnan 
megszerzett tudásukat. Megismer-
kedhetnek a coaching azon eleme-
ivel, melyet sikerrel adaptálhatnak 
edzôi munkájukban. Egy újabb in-
nováció! És milyen hasznos! Gra-
tulálunk! Sok sikert Gyuszi bácsi!

Tisztelt Szülôk!
Idén is  lesz edzôtábor!

JÚNIUS 17-én a Vakáció elsô 
hétfôjén sikerült szállást foglalnunk 
Agárdon, a VVSI vízparti szállodá-
jában!

Eddig minden évben itt táboroz-
tunk, nagy öröm számunkra, hogy 
ez a hagyomány idén sem szakad 
meg.

Hogy is néz ki a program? Milyen 
lesz a tábor?

Reggel futással, gimnasztiká-
val kezdjük a napot. Délelôtt és 
délután is lesz edzés. Meghívunk 
híres edzô kollegákat, hogy gyer-
mekeinknek még színesebb legyen 
az oktatás.

Az edzések között lehet strandol-
ni, játszani, pihenni, kikapcsolódni, 
horgászni.

Biztosan lesz vitorlázás, és hajó-
kirándulás is. Aki a tábort végigcsi-
nálja, oklevelet kap munkája elis-
meréséül.

Maradék szabadidônkben stran-
dolás. A jó idôt már megrendeltük…
Összefoglalva:
Helyszín:  Velencei-tavi Vízi Sport-

iskola, és Szabadidô 
Központ (VVSI)

 2484 Agárd, Tópart u. 17.
Idôpont: 2013. június 17–21.

A le-, és felutazás egyénileg tör-
ténik. (Ajánlott útvonal: M7 autó-
pálya, Székesfehérvár-Kelet, Agárd 
lejárónál Agárd felé. A Velencei-
tó táblánál balra lekanyarodni a tó 
parti útra, és a VVSI táblánál befor-
dulni.

Érkezés: 2013. június 17. hétfô 
9.00–10.30-ig.

Elutazás: 2012. június 21. péntek 
ebéd után 14.30 óráig.

A tábor összköltsége: 40 000 Ft, 
mely magába foglalja:

– a szállást  – önálló folyosón, 
zárt tóparti terasszal, 3 ágyas   szo-
bákban,

– a napi háromszori étkezést – 
svédasztalos reggeli, meleg ebéd, 
és meleg vacsora,

– a strand belépôt,
– a vitorlázást,
– a hajókirándulást,
– az ágynemû hasz-

nálatot,
– a tatami szállítás,
– az edzôterem (tor-

nacsarnok) bérleti dí-
ját is.

A tábor területén 
büfé mûködik. Kispá-
lyás focipálya, kosár-
labda pálya, asztali te-
nisz és csocsó is van. 
(Labdákat viszünk.) és 
horgászási lehetôség.

Kérjük a tábori költ-

ség elôlegét – 20 000 Ft/fô – 2013. 
április 15-ig a megszokott borítékos 
befizetéssel rendezzétek.

Az elôleg-fizetéssel egy idôben 
kérjük, hogy a gyermekük adatait 
tartalmazó nyilatkozatot töltsék ki 
– amely egyben a jelentkezési lap is 
-, és írják alá. A tábor kezdetéig ké-
rünk orvosi igazolást, és a táborlakó 
TAJ kártyájának fénymásolatát is. 
Köszönjük szépen!

A TÁBOR ELÔTT SZÜLÔI ÉR-
TEKEZLETET TARTUNK!!!!

Színesednek az övek!

2013. március 20-án, edzésidôben 
újabb övvizsgát tartottunk. Ezút-
tal VI., és V. kyu-ra vizsgáztak 
a jelentkezôk. Judokáink reme-
kül felkészültek a technikai vizs-
gára. Mind gyakorlatból, mind 
elméletbôl kiválóan szerepeltek. 
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Vizsgára felkészül…

A veresi sarok Oldalsó leszorítás…

Az ellenfélnek is kétkeze van…

xxxx
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Ezúttal is, teljesen megérdemelten 
mindenki sikeres vizsgát tett.

Sikeres vizsgázóink névsora:
V. kyu: Balázs Ádám, Erdôs 

Botond, Mándi Vince, Szendrey 
Bálint, Molnár Márk, Illés Bar-
nabás, Hanuszka Bence, Bujtás 
Viktor, Sepsi László, Vágó Bálint, 
Szendrei Anna, Ferencz Zsombor, 
Klement Kristóf, Parádi Barnabás, 
Fülöp László, Topolánszky Vince, 
Németh Szabolcs.

VI. kyu: Mile Hunor, Maros Pál-
ma, Maros Levente, Kiss Patrícia, 
és Gelle Panna.

Gratuálunk Gyerekek!

Tréningház Zuglóban

Elnökünk Gyuszi bácsi, és felesége 
Dorka néni szervezetfejlesztôként 
is dolgoznak. Vezetôket képeznek, 
szupervízióval, coachinggal fog-
lalkoznak. Cégük a Sixense Kft. 
tréningházat nyitott Zugló zöld-
övezetében.

Kiváló helyszín céges képzések-
re, tréningek tartására.

Bôvebben:
www.zugloitreninghaz.hu
Érdemes ellátogatni az oldalra!

2013. március 24. 
Verseny Kiskôrösön

Nagy örömmel készülôdünk a ver-
senyre, hiszen régiós versenyekbôl 
nagy hiány volt eddig ebben az is-
kolaévben, Kiskôrösön pedig még 
sosem voltunk versenyezni. Eddig.

Nos a házigazdák kiváló versenyt 
szerveztek a városi sportcsarnok-
ban. A helyi egyesület szerencsés, 
mert a kiskôrösi Önkormányzat 
felismerte munkájuk jelentôségét, 
támogatja a klubbot, illetve ren-
dezvényeiket. A több,  mint 200 
versenyzôhöz így szólt a Polgár-
mester: „vigyétek jó hírét a város-
unknak”

Remek szervezés, sok jól felké-
szült gyermek, parázs küzdelmek. 
Mi kell még? Veresi judos öröm! 
Hét versenyzônk remekül teljesített.

Molnár Dávid, és Zsuga Peti nagy 
fölénnyel nyerte meg súlycsoportja 
küzdelmeit, míg Fülöp Lackó (négy 
mérkôzés után), Molnár Balázs, 
Bujtás Viktor, Sepsi Laci ezüstér-
mes lett, Mándi Vince pedig az V. 
helynek örülhetett.

Sepsi Laci és Viktor is közel 
voltak ahhoz, hogy nyerni tudja-
nak, de ma nem sikerült. Viktort 
egy szerencsétlen sérülés gátolta 
meg abban, hogy megszerezze a 
gyôzelmet.

Fiúk! Szép munka volt! Gratulá-
lunk!

Március hónap judokái: Molnár 
Dávid, Gesztelyi-Nagy Barnabás, 
Gesztelyi-Nagy Boldizsár, Kle-
ment Kristóf, Sepsi László, Gelle 

Panna, Kiss Patrícia, Zsuga Péter, 
és Tibenszky Milán. Gratulálunk!
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…és gyôz, Zsuga Péter, Haramia

…csatában Fülöp Lackó

EGY PICI STATISZTIKA ÉS „TÖRTÉNELEM” 
2013. ELEJÉN

•  A 100. VERESI JUDO ÉRMET, EGY EZÜSTÖT FÜLÖP LACKÓ 
NYERTE

•  A 200. VERESI ÉREM GAÁL BENI MUNKÁJÁT DÍCSÉRI. 
ARANYÉREM VOLT.

•  A 100. JUDO ARANYÉRMÜNKET PEDIG MÁNDI VINCE VE-
HETTE ÁT!

AMI KÖZELEG:
A 300. VERESI JUDO ÉREM, ILLETVE AZ ELSÔ ÉRMÜNK 
VILÁGVERSENYRÔL.
REMÉNYEINK SZERINT A 2013. ÁPRILISI KEMPO VB-RÔL.

HAJRÁ VERESI JUDOKÁK! GRATULÁLUNK!

Övvizsga – Szinesednek az övek

2013. április 5–6–7. Százhalom-
batta adott otthont a világkupá-
nak. Kiváló körülmények várták 

a versenyzôket a városi sportcsar-
nokban. Az elsô napon, pénteken 
a technikai számokat bonyolí-

tották le. Mi az önvédelmi for-
magyakorlatokban voltunk érde-
keltek. Pfof. Dr. Schuman Béla, 

„A csapat”

Veresi judós parádé 
a Kempo Karate Világkupán
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Egyesületünk senior versenyzôje 
kezdte a sort. Csodálatos, hibát-
lan gyakorlattal kezdett a nálánál 
15-20 évvel fiatalabbak között. 
Az egész publikum, illetve szak-
ma elismerését is kivívta, az íté-

szek azonban módon orosz rivá-
lisát látták gyôztesnek, aki ugyan 
egy nagytudású, híres mester, de 
egy nyilvánvalóan hibás kata-val 
nem nyerhetett volna. A Szövet-
ség vezetôi pedig elhárították az 

óvást…NO COMMENT. Mind-
ez Magyarországon, egy magyar 
versenyzôvel szemben…Béla bá-
csi aztán „kárpótlásul” saját kate-
góriája gyôzteseként – az ezüstér-
me után – aranyat vehetett át.
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Aztán jött Hegyi Dávid, aki 
nagy fölénnyel nyerte meg saját 
kategóriáját, aztán eggyel feljebb 
pedig ezüstéremnek örülhetett. 
Szépen dolgozott, összeszedett, 
és fókuszált volt. Végül, de nem 
utolsó sorban jött Lukács Kriszti-
án, a „Jóképû”. Harmonikus volt, 
könnyed, pontos, és rendkívül 
fegyelmezett. Gyôzelméhez nem 
férhetett kétség. Az elsô napot 
három arany, és két ezüstéremmel 
zárta a Veresi Küzdôsport Egye-
sület. Judosként Kempo Világku-
pán. Kiváló teljesítmény!

A küzdelmi számok a második 
napon, szombaton kezdôdtek. Itt is 
érdekeltek voltunk, négy kategóri-
ában álltak rajthoz versenyzôink. 
Hegyi Dávid kezdte a menetelést. 
Dávid nagyon összeszedett volt. 
Küzdeni tudása már már legendás, 
ezt már most is bizonyította. Nem 
hagyott kétséget arról, hogy súly-
csoportja legjobbja. Aranyérmes 
lett. Csodás versenyzéssel. 

Utána következett Breitenbach 
Alex, Paul barátunk testvére. Ô két 
számban is érdekelt volt. Szikrázó 
küzdelemben nyerte meg elôször 
a light contact küzdelmeit. Nem 
volt könnyû dolga, de megoldot-

Kempo Karate Világkupa

Kempo Karate Világkupa

Kempo Karate Világkupa

Kempo Karate Világkupa

Kempo Karate Világkupa

Rettenthetetlen „Jóképû”

Utánpótlás kupa – A fôbíróval

Rettenthetetlen Dávid

Utánpótlás kupa – Gyuszi bácsival
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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. szeptemberben jelenik meg. 

Kellemes nyarat! 

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.

Köszönjük szépen mindenkinek, aki segít, vagy segíteni fogja munkánkat,
elképzeléseink valóra váltását.

Köszönjük a bizalmat Kedves Szülôk, hogy hétrôl hétre ránk bíztátok gyermekeiteket!

ta a feladatot. Megérdemelten lett 
a kategória gyôztese. Majd Paul 
következett. Paul símán bevere-
kedte magát a döntôbe. Itt már 
érezhetô bírói nyomás nehezedett 
versenyzôinkre. 

A döntôt símán hozta, kis kü-
lönbséggel ugyan, de gyôzôtt, a 
bírók viszont döntetlenre hozták a 
mérkôzést. Kétszeri hosszabbítást 
követôen aranypont döntött Paul 
javára. Ô is aranyéremnek örülhe-
tett. S végül jött újra Alex. Impo-
nálóan okos, taktikus munkával, 
újra nyerni tudott. Ellenfelei szinte 
el se találták ôt. Csodaszép munka 
volt! A veresi judosok kitettek ma-
gunkért. Összességében hét arany, 
és két ezüstérmet szereztek. 

A csapat minden tagja a szívét 
adta a gyôzelemért. Nagy feltûnést 
keltettünk. Egy másik világkupá-
ján ilyen szép eredményt elérni 
nem mindenkinek sikerül. Köszö-
net érte az „ötletgazdának”, el-

nökünknek Gyuszi bácsinak, aki 
edzôként is kivette a részét a mun-
kából. Köszönet Móger Lajosnak, 
„Morgó mester”-nek a kempos 
felkészítésért, és Kovács Imre 

„Kokó” ökölvívó edzô munkájáért. 
Remek munkát végeztek. És végül, 
de nem utolsó sorban, köszönet a 
Csapat minden tagjának a munká-
jukért, a hozzáállásukért. 

Kempo Karate Világkupa

Nagy utat jártunk be! Gratulálunk!


