
Ez a 2013/2014-es iskolaév elsô 
judo hírlevele. Sorrendben a hete-
dik (!) szám, ami saját gondozás-
ban jelenik meg. Hírt adunk ma-
gunkról, szeretett egyesületünkrôl, 
terveinkrôl, elképzeléseinkrôl. Be- 
számolunk mindarról, ami a ta-
tamin történik és az útról, amin 
haladunk. 
Fogadják, fogadjátok tôlünk sze-
retettel!

Egyesületünk 2006. szeptember 
11-én hét éve alakult. Célja a veresi 
kistérségben a minôségi sport, ezen 
belül is elsôsorban a judo oktatás. 
A Veresi Küzdôsport Egyesület 
elsôsorban a gyermek, ifjúsági és 
diáksport mellett tette le a voksát. 
Fontos a gyermekek fizikai, illetve 
testi nevelésein túl, a hozzánk járó 
ifjak személyiségfejlesztése is.

Sportolni öröm. A különbözô 
mozgásos aktivitási programok 
mindegyike segítséget ad a hét-
köznapi élethez, kapaszkodót nyújt 
nehéz helyzetekben és a sporttal, a 
rendszeres mozgással kiteljesedik 
az élet. 

Nálunk a versenyzés nem köte- 
lezô. Akik eredményes munkájuk-
kal igazolják versenyzési szándéku-
kat, tudásszintjüknek megfelelôen 
indulhatnak különbözô erôsségû 
versenyeken.

Büszkén jelenthetjük, hogy az 
elmúlt három iskolaévben, 2013. 
júniusáig 333 érmet nyertek 
versenyzôink, amibôl 122 arany-
érem!

Ifjú judokáinknak lehetôséget 
adunk, hogy kempo, karate verse-
nyeken is kipróbálhassák magukat.

Büszkék vagyunk arra, hogy 
egyéb eredmények mellett, hét (!) 
Világkupa arany és kettô ezüst-
éremnek is örülhettünk.

Kiváló eredmények, különösen 
annak függvényében, hogy az egye-
sület nem a szûken vett élsportra 
alakult.

Egyre több felnôtt, a térségben 
élô szenior korú egykori judos csat-
lakozik hozzánk, és nagyon büsz-
kék vagyunk a két harcos Mamára 
is, akik rendszeresen látogatják fog-
lalkozásainkat.

Mindenki a saját céljai érdekében 
dolgozik, úgy hogy egymást segít-
ve haladunk a közös úton.

Taglétszámunk meghaladja a 
száz fôt, büszkék vagyunk rá, hogy 
létszámunkkal, programjainkkal, 
sport-koncepciónkkal, illetve ered-
ményeinkkel a térség egyik megha-
tározó egyesületévé váltunk.

Nagy öröm az is, hogy egyre több 
egyesület alakul az országban „ve-
resi mintára”.

Az egyesület a sport innováció 
területén is élen jár. Innen indult a:
➤  Kata (formagyakorlat) orszá-

gos bajnokság
➤  A földharc országos bajnokság

➤  A kettlebell (füles golyó) ver-
seny judosoknak

➤  A Hepe-Hupa Kupa – verseny 
kezdô judosoknak

➤  Judo edzô képzés a Fittness 
Akadémián

➤  A coaching a személyi edzés-
ben program

Az egyesületünk másik tartó pil-
lére a cross-training edzések. Ebben 
szerepet kap a Kettlebell, a TRX, a 
G-Flex, Kötéltréning, a saját súly-
lyal végezhetô edzések. Nagyon 
népszerû. Elsôsorban az úgynevezett 
veszélyeztetett korosztálynak tar-
tunk ilyen jellegû foglalkozásokat. 
Mindenki a saját szintje, állapota, 
fittségi célja szerint kap terhelést.

Elnökünk, vezetô edzônk Ilyés 
Gyula, egykori válogatott judos, VI. 
Dan-os judo, I. Dan-os Kempo mes-
ter, a Nemzeti Erôforrás Minisztéri-
um vizsgaelnöke, illetve szakértôje a 
sportnak- mai képzéseken.

Társa, támasza, segítôje felesége 
Ilyés-Dubecz Dorottya, gyógype-
dagógus a Korai Fejlesztô Központ 
egyik alapítója, vezetô tanácsadó, 
felsôvezetôi coach.

Bôvebben rólunk a judoedzo.hu, 
és a sixensecoach.hu oldalakon.

Küldetésünknek tekintjük a mi- 
nôségi sportoktatást, a személyiség-
fejlesztést, továbbá az értékteremtést 
illetve azok átadását.

Díjaink- kitûntetéseink:
➤  Bellai János Testnevelési és 

Sportdíj
➤  Magyar Judoért érdemérem 

bronz fokozat
➤  Mentor Oscar Díj: -jelölt
Vannak úgynevezett saját termé-

keink. Rengeteg szellemi terméket 
említhetünk. Ide sorolhatjuk az 

Üdvözöllek Kedves Olvasó,
Sporttárs, Szülô, Hozzátartozó, Judoka, vagy „csak” szimpatizáns!
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egyesület innovatív „termékeit” is 
melyek különbözô sportversenyek-
ben testesülnek meg, melyek mára 
már országos méretûvé nôtték ki 
magukat. Egy másik kézzelfogható 
„termék” a könyvtárunk. Gyermek, 
ifjúsági és ismeretterjesztési köny-
vek találhatók benne. Könyveink 
száma meghaladja a 700 (!)  köte-
tet. A könyvtárunk szabályai: a köl-
csönzés a klub tagjainak természe-
tesen ingyenes. Fizetni akkor kell, 
ha a könyv visszahozásra kerül. 
Ennek módja, hogy el kell mesélni 
a könyv tartalmát. Ha ez megtörté-
nik, úgy a kölcsönzés ki van fizetve, 
ha nem úgy nincs lehetôség több 
kölcsönzésre. Remekül mûködik! 
Gyermekeink szívesen olvasnak, 
illetve mesélnek az elolvasott 
könyvekrôl. 

A Triangolo Üzletház elsô eme-
letén levô termünk falait a hozzánk 
járó ifjú judokák rajzai díszítik. 
Olyan ez, mint egy tárlat. Min-
denki nagyon szereti. Termékeink 
még az egyesületi díjaink melyek 
félévkor a karácsonyi ünnepségen 
illetve az iskola év végén az évzá-
rókon kerülnek kiosztásra, kinek-
kinek eredményei szerint.. Komoly 
motivációt jelent gyermekeknek. 
„Termékünk még a napközink, az 
órák befejezésével egyre többen 
jönnek be a terembe tanulni, pihen-
ni, olvasgatni jó körülmények 
között nyugalomban várhatják 
meg az edzéseket. Ide sorolhat-
juk a tanuló körök kialakulását 
az egyéb képességû gyermeke-
ink felzárkóztatása érdekében. 
Nem egy, nem kettô tanulókör 
alakult már eredménye az is-
kolai eredmények ugrásszerû 
és tartós javulása. Gyermeke-
ink idôrôl idôre feladatokat 
kapnak. Meg tanulnak vezetni 
és vezetve lenni, megtanulják 
a csapatmunka fontosságát. 
Nô az önértékelésük, önbecsülé-
sük, felelôsség vállalásuk, éber-
ségi szintjük. Természetesen a 
feladatok az életkori sajátosságok 
figyelembe vételével kerülnek ki-
osztásra. Egy másik „termékünk” 

a testben, fejben, rendben progra-
munk. Eredménye nem pusztán a 
fizikai erô, ügyesség, gyorsaság…  
javulása, hanem hogy hangsúlyt 
kap a sortolóink mentális képzése 
is. Eredménye képen  gyermekeink 
mentálisan erôsek, könnyebben al-
kalmazkodnak a  folyamatosan vál-
tozó körülményekhez, jól viselik a 
versenyhelyzetet, illetve a tétet ami 
ugye sok felnôtt számára is olykor 
bénítóan hat. 

PILISCSABAI VERSENY
2013. április 14-én Piliscsabá-
ra mentünk versenyezni. Rangos 
mezôny, hatalmas létszám jelle-
mezte a versenyt. Összesen 464 
(!) judoka nevezett és ebbôl csak 
a Diák közel 150 fô. Négy korosz-
tályban álltunk rajthoz, a veresi 
színeket nyolc judoka képviselte. 
A kicsikkel a Diák korosztállyal 
kezdôdött a verseny. Molnár Dávid 
és Zsuga Peti jóvoltából két arany-
éremnek örülhettünk, míg Parádi 
Barnus és a Csiga, Fülöp Lackó 
és Molnár Balázs bronzérmére le-
hetünk büszkék. Aztán jött a Diák 
mezônyben Tibenszki Milán, akit 
Fortuna nem fogadott a kegyeibe. 
Nagyon nehéz sorsolást kapott, vé-
gül az 5. helyen végzett. A serdülôk 
között Hegyi Dávidnak szoríthat-
tunk. Dávid fáradt volt, nehezen 

viselte a 8 (!) órás várakozást. Vé-
gül bronzéremmel térhetett haza. 
A sort a Jóképû, Lukács Krisztián 
zárta, aki csodálatosan küzdött, és 
a végén megérdemelten lett bronz-
érmes az ifik között. Gyerekeink 

ismét remekül helytálltak. Bátran, 
keményen , becsületesen harcoltak 
küzdöttek.

Minden versenyzônek szívbôl gra-
tulálunk!

MEGSZÜLETETT  
A 300. VERESI ÉREM
Piliscsabán megszületett Egyesüle-
tünk 300. érme!

Zsuga Peti a Haramia nyerte meg 
nekünk! És hogy milyen színû a 
300. érmünk? ARANY! Három 
szép gyôzelem után!

Gratulálunk veresi judokák! Gra-
tulálunk Haramia!

KÉT SIKERES JUDO BEMUTATÓ 
EGY NAPON!
2013. április 20-án szombaton 
meghívást kaptunk két rendezvény-
re is, ahol judo bemutatónkkal szí-
nesítettük a programot. Délelôtt az 
ôrbottyáni Margaréta Óvodában a 
Családi napon léptünk fel. Az ovi-
ról azt kell tudnunk, hogy Gyuszi 
bácsi kisfia is ide jár, itt volt ovis 
Egyesületünk oszlopos tagja Zoltán 
Dávid is. Bemutatónk nagy sikert 
aratott, jelenlevô szülôk, pedagógu-
sok és természetesen a gyerekek is 
nagyon élvezték.

PETROVICS NIKI ARANYÉRMES
2013. május 11-én Mogyoródon 

versenyeztünk. Egyesületünk 
Petrovics Niki révén volt érde-
kelt a viadalon.

Niki megnyerte a súlycso-
portját, aranyérmet vehetett át 
élete elsô versenyén. Gratulá-
lunk Niki! Még nagyon sok-
szor éld át az érzést a dobogó 
tetején! 

Így tovább!

KEMPO KARATE VERSENY 
BUDAJENÔN
2013. május 18-án rendezte meg 

a Magyar Kempo Szövetség Buda- 
jenôn az országos bajnokság elsô 
fordulóját.

A Veresi Küzdôsport Egyesület 
három fôvel képviseltette magát a 
viadalon. Három versenyzônk hat 
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versenyszámot vállalt. Kettô önvé-
delmi kata – Hegyi Dávid, Lukács 
Krisztián, négy küzdelmi szám – 
Breitenbach Alex, Hegyi Dávid, aki 
két küzdelmi számban elindult, és 
Lukács Krisztián, aki most elôször 
tette magát próbára küzdelemben, 
dicséretére legyen mondva, hogy 
nála 10 kg-val nehezebb volt a leg-
alsó súlycsoport alsó határa.

Öt arany, és egy ezüstérem lett 
a mérlegünk. Legeredményesebb 
versenyzônk Dávid lett, aki egyma-
ga három aranyat gyûjtött, Kriszti-
án egy aranynak, és egy ezüstnek 
örülhetett, míg Alex egy arannyal 
gazdagodott.

Gratulálunk fiúk! Szép munka 
volt! Csak így tovább!

LÁTVÁNYOS JUDO BEMUTATÓ 
A GYEREKNAPON
2013.MÁJUS 26.
Egyesületünk meghívást kapott az 
ÉVÖGY által szervezett veresegy-
házi gyermeknapi ünnepségre.

Látványos judo bemutatóval ké-
szültek ifjú judokáink.

A csapatot ezúttal a Kapitány, 
Huszti András a Yeti vezette.

Judosaink méltán arattak nagy 
sikert a színpadon, tovább népsze- 
rûsítve szerett sportágunkat a judot, 
illetve Egyesületünket!

Köszönjük veresi judokák!!!

VERESI JUDOS SIKEREK  
AZ V. BUDAÖRS KUPÁN
Idén 5. alkalommal lett megren-
dezve a viadal, mely gyönyörû ott-
honra talált az újonnan épült városi 
sportcsarnokban.

Rengeteg gyermek, ifjú judoka volt 

jelen a versenyen. Színeiket hét bátor 
harcos képviselte. A csapatvezetô – 
Gyuszi bácsi távollétében – a Kapi-
tány, Huszti András, a Yeti volt.

Aranyérmes lett Parádi Barnus, a 
Csiga! Ellenállhatatlanul robogott a 
végsô gyôzelem felé.

Ezüstérmes lett Molnár Dávid, 
akit csak a döntôben tudtak megfé-
kezni, s azt is elmondhatja magáról, 

hogy vesztes helyzetbôl sikerült 
nyernie, méghozzá dobott ipponnal

Bronzérmesek lettek: Zsuga Peti, 
a Haramia, aki, ha csak egy kicsit 
jobban figyel, fényesebb éremmel 
térhetett volna haza, Molár Balázs, 
és Kiss Viki, a Vikusz.  Mindketten 
a szívüket adták az éremért. Ha ke-
vesebbet izgulnak majd, még szebb 
eredményeket érnek el. Közel hat 
(!) órát kellet várnia Németh Sza-
binak, hogy szônyegre szólítsák. 
Szabit mindez nem zavarta meg, 
a harmadik helyig menetelt, ô is 
bronzérmet szerzett.

S végül, de nem utolsó sorban 
Fülöp Lackó, aki ma ötödik lett. Ez 
nem az ô versenye volt, de mind-
nyájan tudjuk, hogy tehetsége, és 
szorgalma miatt, ô még nagyon sok 
érmet fog nyerni.

Minden versi judokának szívbôl 
gratulálunk! Szép munka volt!

A végeredmény összegezve: 1 
arany, 1 ezüst, 4 bronz és egy V. hely

Szívbôl gratulálunk!!!! 

A KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI 
REGIONÁLIS JUDO 
SZÖVETSÉG ÖVVIZSGÁJA 
EGYESÜLETÜNKBEN VERESEN!
SZÉPEN HALADUNK! Az övek te-
kintetében is. Az övvizsga egy tech-

nikai vizsga. A judoka számot ad 
tudásáról, különbözô színû övekhez, 
természetesen különbözô vizsga-
anyag, és tudás párosul.

Május 30-án tíz judoka adott szá-
mot a tudásáról. A II. kyu-ra – kék 
övre – három, míg III. kyu-ra – zöld 
öv – kettô jelöltünk volt. Narancs-
sárgára (IV. kyu) ketten, citrom-
sárgára (V. kyu), egy versenyzô, és 
sárga csíkra (VI. kyu) szintén ket-
ten vizsgáztak. De még milyen szép 
bemutatókat láthattunk!

Gyermekeink nagyon szépen 
felkészültek erre a fajta megméret-
tetésre is. Hibátlan vizsgákat, cso-
dás technikákat láthattunk. Ennek 
értelmében természetesen minden 
judokánk sikerrel vette az akadályt, 
és eggyel magasabb fokozatú övet 
köthet a jövôben.

Nagyon szép munka volt!
Néhány év, és meglesznek az 

elsô mestereink is! Gratulálunk! 
Így tovább!

A vizsgabizottság elnöke Kovács 
Ernô, a régiónk vezetôje volt.

A bizottság tagjai: Urbán Gergô, 
Kershner Róbert, és Egyesületünk 
elnöke, Ilyés Gyula.

Köszönjük szépen Ernô bácsinak 
a lehetôséget, hogy Egyesületünk-
ben oldhattuk meg a vizsgáztatást!

Köszönjük a vizsgabizottság 
minden tagjának, hogy jelenlétével, 
észrevételeikkel emelték a vizsga 
amúgy is magas színvonalát.

Hajrá VERESI JUDOKÁK! Me-
gyünk tovább!

MÁJUS HÓNAP JUDOKÁI
Németh Szabolcs, Zsuga Péter, 
Zoltán Dávid, Fülöp László, Parádi 
Barnabás, Mándi Vince, Kelement 
Kristóf, Hegedûs Dorottya, Molnár 
Bálint, Schwartz Olivér, Maros Pál-
ma, Gelle Panna, Kerecseny Attila, 
Molnár Dávid, Jakab Kata.

REKORDLÉTSZÁMÚ JELENTKEZÔ 
A FITTNESS AKADÉMIÁN
2013. június 8-án került sor a Fittness 
Akadémián a judo sportoktatói, il-
letve a judo edzôi szak ünnepélyes 
megnyitújára. Mint az közismert 

3

A KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI REGIONÁLIS JUDO SZÖVETSÉG 
ÖVVIZSGÁJA EGYESÜLETÜNKBEN VERESEN!

A sikeres vizsgázók névsora:
VI. kyu – sárga csík: Valkay Balázs, Sziklai Péter
V. kyu – citromsárga öv: Petrovics Nikolett
IV. kyu – narancssárga öv: Hímer Andrea és Topolánszky Nóra
 (a Harcos Mamák)
III. kyu – zöld öv: Hegyi Dávid, Lukács Krisztián
II. kyu – kék öv: Czibula Mátyás, ifj. Marx Károly, Gaál Bendegúz
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a képzést, elnökünk Ilyés Gyula 
hívta életre Ozsvár András egykori 
olimpiai bronzérmes mesteredzôvel 
karöltve. Nos, rekordlétszámú hall-
gató jelentkezett az intenzív, a pia-
con egyedülálló képzésre. Nyolcan 
íratkoztak be sportoktatónak, és 32 
(!)-en a judo edzôi szakra. A képzô 
intézmény a Fittness Akadémia re-
mek házigazda, a megnyitónak a 
Kodolányi Fôiskola adott otthont.

További sok sikert!

VERESI JUDOS SIKER KEREPESEN
A Közép-Magyarországi Regionális 
Judo Szövetség tanévzáró verse-
nyén 2013. június 09-én vasárnap 
nagy csapattal keltünk útnak régi-
ónk iskolaévzáró versenyére. Tizen-
öt judokánk képviselte Egyesüle-
tünket, s mivel Sepsi Laci duplázott, 
így 16 esélyünk volt az éremszer-
zésre. Szenzációs produkciót láthat-
tunk versenyzôinktôl. Négy arany, 
négy ezüst és nyolc bronzérem lett a 
mérlegünk, ezzel a csapatversenyen 
is Egyesületünk végzett az élen, ami 
azt jelenti, hogy mi hozhattuk el a 
régió díszes serlegét!

Szívbôl gratulálunk!

PETROVICS NIKI 5. LETT ELSÔ 
NEMZETKÖZI VERSENYÉN 
SVÁJCBAN
Úgy vélem még sokat fogunk Ni- 
kirôl hallani. Nos, az alig néhány hó-
napja judózó ifjú hölgy a Leányvár 
csapatát erôsítve ötödik lett Svájc-
ban a 14. Winner Judo Turnier nem-
zetközi versenyén.

Gratulálunk Niki!

TANÉVVÉGI STATISZTIKÁNK
Egyesületünk ebben az iskolaévben 
17 versenyen indult. Fennállásunk 
óta az idei tanévben versenyeztünk 
a legtöbbet.

A versenyzés nálunk továbbra is 
opció, nem kötelezô.

Ebben az iskolaévben:
107 veresi érem született, amibôl 

51 arany 26 ezüst 30 bronz.
Összesítésben a tanév végéig 

versenyzôink 333 érmet nyertek, 
amibôl 122 arany!

Szívbôl gratulálunk! Így tovább!

TANÉVZÁRÓ ÜNNEPSÉG 
A VERESI KÜZDÔSPORT 
EGYESÜLETBEN
A Veresi Küzdôsport Egyesület tan-
évzáró ünnepségét június 13-án tar-
totta. Rengeteg díj került átadásra.

Több éves töretlen munkájáért, 
teljesítménye elismeréséül Tor-
sa Erzsit Cross-Training Mesterré 
avattuk!

Szívbôl gratulálunk! További 
sikereket,jó erôt, egészséget kívá-
nunk sok szeretettel!

Szép volt Erzsi!
A tanévzáró ünnepséget gyerme-

keink már nagyon várták,nagy ha-
gyománya van egyesületünkben a 
különbözô ünnepségeknek.

Rendezvényünket megtisztelte 
jelenlétével a korábbi masters VB, 
EB érmes Sümegi Ferenc barátunk, 
aki ma a judoinfo a legolvasottabb 
judos portál szakírója.

Egyesületünk fennállásának leg-
sikeresebb évét tudja maga mögött. 
Ez nem pusztán az eredményekben, 

hanem a hozzánk járó judokák szá-
mában, újabb és újabb innováció-
inkban, programokban is megmu-
tatkozott.

Rövid értékelés, és az aktuális 
statisztikák ismertetése után került 
sor az egyesületi díjak kiosztására. 
Rengeteg díj talált gazdára, kinek 
kinek teljesítménye szerint.

Különbözô oklevelek kerültek 
átadásra,mint a „Legelszántabb”, a 
„Legaktívabb”, a „Legkitartóbb”, a 
Bátorság díj”, illetve átadásra kerül-
tek a „Harcos Törpe” oklevelek is. 
Díjat kaptak egyesületünk „Ama-
zonjai”, illetve versenyzôi is.

A legjobb csoport díját a „Jó- 
képû” Lukács Krisztián csoportja 
kapta meg.

Díjat kaptak a „Harcos Mamák” 
is. Természetesen minden hoz-
zánk járó ifjú judoka is elisme-
résben részesült, igazolva, hogy 
teljesítette az egyesület éves prog-
ramját.

Külön került értékelésre:
Az „Utánozhatatlan” cím viselé-

sére jogosult a Kipufogó, azaz Ma-
jor Bence.

A csapatkapitányunk Huszti And-
rás Yeti díjat kapott.

Leopold Róbert az édességfelelôs 
az „Édes Róbert” díjat vehette át.

Marx Karcsi barátunk „Fészekpa-
pa” a „Mûködik az autó” diplomát 
kapta.

Vilcsek Péter barátunk a „Newaza 
Pepe” díjjal lett gazdagabb.

Torsa Erzsit „Cross Training” 
mesterré avattuk.

Kitûnô tanulóink érem díjazásban 
részesültek. Hat fô tartozik ebbe a 
csoportba!

Különdíjat kapott Dorka néni, 
Gyuszi bácsi felesége, Ô az „Egye-
sület motorja” cím büszke tulajdo-
nosa lett.

A 2012/13-as tanévben  
kupára jogosultak

Az év judosa: Zoltán Dávid.
Az év nôi judosa: Kiss Patrícia.
Az év újonca: Homoki Marci.
A 100. veresi aranyérem szerzôje: 

Hegyi Dávid.
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A 100. veresi judo aranyérem 
szerzôje: Mándi Vince.

A 300. veresi érem tulajdonosa a 
Haramia azaz a Zsuga Peti.

A legeredményesebb verseny- 
zônk: Hegyi Dávid.

Fair Play díjat kapott: Gaál Ben-
degúz.

Az év felfedezettje: Kerecseny 
Attila, és Németh Szabolcs.

Az év legharcosabbjai: Parádi 
Barnus a Csiga, Fülöp Lackó, és 
Molnár Dávid.

Akik a legtöbbet fejlôdtek: Mol-
nár Balázs, Ferenc Zsombor, Sepsi 
László, Czibula Mátyás.

Kempos különdíjat kapott: Lu- 
kács Krisztián, Hegyi Dávid, és 
Móger Lajos, azaz „Morgó” mester.

Edzôi különdíjasaink: Lukács 
Krisztián, és Czibula Mátyás.

Köszönjük a szülôknek a bizal-
mat, hogy hétrôl hétre, hónapról 
hónapra elhozzák gyermekeiket 
edzésre! Minden tudásunkkal 
igyekszünk meghálálni a belénk 
vetett bizalmat, és ez így lesz a 
jövôben is!

Köszönjük mindenkinek aki 
hozzájárult egyesületünk sike-
reihez!

Végül, de nem utolsó sorban gra-
tulálunk judokáinknak, illetve ter-
mészetesen a díjazottjainknak!

Jó móka, jó munka volt!

ÖVSZERZÔ VIZSGA VOLT 
EGYESÜLETÜNKBEN
Még  a szünet elôtt övszerzô vizs-
ga volt Egyesületünkben. Öt ifjú 
judokánk adott számot tudásáról, 
felkészültségérôl és még edzôtábor 
elôtt övszerzô vizsgán mérették meg 
magukat. VI. kyu-ra vizsgáztak.

V. kyu-ra, citromsárga övre vizs-
gázott: Molnár Dávid

Gratulálunk, szép munka volt!

PSZICHOLÓGIAI TANULMÁNYOK 
MISKOLCON
Gyuszi bácsi jeles eredménnyel 
zárta pszichológiai tanulmányait 
Miskolcon. Mind  a szakdolgozata, 
mind a védése illetve a záróvizsgája 

is kiválóra sikeredett. A három év ta-
nulmányi átlaga: jeles! Gratulálunk!

Újonnan szerzett tudását is a 
sport illetve az élsportolók szolgá-
latába állítja, segítve mentális fel-
készülésüket.

VERESI JUDO TÁBOR AGÁRDON
Június 17–21-ig Agárdon voltunk 
edzôtáborban. Az idôjárás kegyes 
volt hozzánk, remek idônk volt. 
A fárasztó napi edzések mellé re-
mek programokat szerveztünk. 
Voltunk vitorlázni, hajókirán-

duláson, naplemente túrán, ahol 
Sepsi Lackó és Lukács Krisztián 
elôadását is meghallgattuk a pá-
kozdi csatáról. Voltunk edzôs tú-
rán ahol felfedezhettük a nádas és 
a tó megannyi szépségét. Volt még 
focimeccs és asztalitenisz bajnok-
ság is. Horgásztunk, strandoltunk, 
szóval szuper volt. Végül, de nem 
utolsó sorban köszönet Dorka né-
ninek, aki intézte az ügyes bajos 
dolgainkat.

CROSS TRAINING TÁBOR 
AGÁRDON
Június 21–23. volt az idôpontja 
egyesületünk hagyományos nyá-
ri Cross Training edzôtáborának. 
Tizenhét harcos kedvû résztvevô 
teljesítette a tábor cseppet sem 
könnyû programját. A menüben 
napi három foglalkozás szerepelt, 
kiegészítve különbözô vizi játé-
kokkal, evezôs versenyekkel. Na-
gyon jó hangulatban kiváló mun-
kát végeztünk. Megtisztelt minket 

jelenlétével Zala Gyuri barátunk, 
aki edzôként volt jelen. Köszön-
jük Gyuri!

Minden résztvevônek szívbôl gra-
tulálunk!

COACHING CHAMP 
GÁRDONYBAN
Június 20–22-én Gárdonyban, 
a Hotel Nautis adott otthont a 
Coaching Champ rendezvény-
nek. A szervezôk remek munkát 
végeztek. Színvonalas, magas 
szintû eseményt hoztak tetô alá, 

ahol megjelentek a magyar coach 
szakma reprezentánsai 21-én a 
résztvevôknek Ilyés Gyula tartott 
elôadást a sport-coachingról, a 
sportolók mentális felkészítésérôl, 
illetve arról hogy egy vesztett 
helyzetbôl hogyan lehet gyôztesen 
kikerülni. A meghívott vendég 
Kucsera Gábor olimpiai 4., Világ 
és Európa bajnok volt.

Nagy siker volt, gratulálunk!

EGÉSZSÉGES – SPORTOLHAT
Tisztelettel kérünk mindenkit, hogy 
akinek van kék MJSZ tagkönyve, 
intézze el a bele való „versenyez-
het”, sportorvosi engedélyt.

Azon judokák, akiknek nincs 
még tagkönyvük, kérjük, háziorvo-
soktól szerezzék be az „Egészséges 
– sportolhat” igazolást.

Ez mindnyájuk közös érdeke.
Ennek elmulasztása esetén az 

edzések NEM látogathatók!
Köszönjük az együttmûködést, a 

megértést!
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MAGYAR KEMPO SZÖVETSÉG-
MEGÁLLAPODÁS  
A VERSENYZÔK MENTÁLIS 
KÉPZÉSÉRE
Augusztus 7-én a Magyar Kempo 
Szövetség hivatalos táborában 
újabb megállapodás született Lac-
za Ádám Illés a MKSZ vezetôje és 
Gyuszi bácsi között, melynek értel-
mében a Magyar Kempo Válogatott 
felkészülését Gyuszi bácsi, felesége 
Dorka valamint csapata fogja segí-
teni. E kiváló csapat feladata a spor-
tolók mentális felkészítése lesz.

Azt hiszem, mindannyiunk szívét 
boldogság és büszkeség tölti el,-
mivel csak keveseknek adatik meg 
az a lehetôség-, hogy gyermekeink 
ilyen nagyra becsült Mesterember 
kezei között nevelkedhetnek.

Gratulálunk!

EGYÜTTMÛKÖDÉSI 
MEGÁÁLAPODÁS A KÖZPONTI 
SPORTISKOLÁVAL
A Veresi Küzdôsport Egyesület 
együttmûködési megállapodást kö-
tött a KSI-vel az ország legnagyobb 
utánpótlást nevelô egyesületével! 
Ennek értelmében azon judokák, 
akik nálunk már bizonyították rá-
termettségüket, megfelelô eredmé-
nyek birtokában vannak és kinôtték 
Egyesületünk kereteit, fejlôdésük 
értelmében a KSI-ben folytathatják 
pályafutásukat.

HÁROMNAPOS EDZÔTÁBOR
Augusztus 9–10–11-én edzôtábor- 
ban voltak a Fittness Akadémia 

judo edzôi és sportok-
tató képzés hallgatói. 
Idén kifejezetten nagy 
létszámban közel 30-an 
jelentkeztek a hallga-
tók képzésre. A szakmai 
munkáért Ozsvár And-
rás mesteredzô és elnö-
künk Ilyés Gyula voltak 
felelôsek. Remek hangu-
latú, nagyszerû képzések 
voltak.

A hallgatók mindhá-
rom napot vastapssal jutalmazták.

NEWAZA FESZTIVÁL 
SZÁZHALOMBATTA
Newaza Fesztivál Galambos Már-
ton Emlékverseny Százhalombatta

I, II, III osztályú országos bajnok-

ság Senior-amatôr összevont Ma-
gyar Kupa Százhalombatta.

Szeptember 8-án került meg-
rendezésre a viadal. Egyesületünk 
elnöke Gyuszi bácsi hozta létre a 
versenyt. Elôtte sosem volt föld-
harc verseny Magyarországon. 
Kiváló szabálykönyvet alkotott, 
mely a támadó judot preferál-
ja. Elôször „csak” országos baj-
nokságokat rendezett különbözô 
osztályokban, majd a sikereken a 
visszajelzéseken felbuzdulva idén 
már a 2. földharc fesztiválnak 
adott otthont Százhalombatta. Az 
elmúlt öt év bizonyította a newaza 
versenyek létjogosultságát. Gyu-
szi bácsi víziója, hogy az elsô 
newaza Európa Bajnokságot ha-
zánkban rendezze meg a Magyar 
Judo Szövetség.

A veresi színeket négyen képvi-
selték:

Gaál Beni (aki még ifjúsági korú) 
vállalta a küzdelmeket felnôtt III. és 
I. osztályban is.

Leopóld Róber aki a senioroknál 
és a III. osztályban is küzdött.

Molnár Zsolt, a senior ka-
tegórián kívül az összevont 
open kategóriában is nevezett.

És Sziklai Péter, aki a senior 
nehézsúlyon kívül az össze-
vont opent is vállalta.

Nézzük az eredményeket. 
Beni egy harmadik és egy 

ötödik helyezést gyûjtött. 
Robi egy ezüstöt és egy ötö-
dik helyezést hozott haza. 
Molnár Zsolti ezüstérmes lett 
a seniorok között, míg Szik-
lai Peti sporttársunk szintén a 

seniorok között szerzett aranyérmet.
Peti marter VB ezüstérmes, 4. 

Dan-os mestert is legyôzött!
Sok induló volt  a versenyen, 

lényegesen több mint tavaly. Sok 
kiváló judost is köszönhettünk. El-
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indult az EB bronzérmes Ungvári 
Attila, a Karvaly, a kiváló földhar-
cos Metre Dani, a Marters világ-
bajnok Kerrics Antal, a földharc 
specialista Németh Károly és még 
sorolhatnánk. Versenyzôink sok 
küzdelmet vívtak a nagyon rangos 
mezônyben. Kiváló küzdelmeik, 
elért eredményeik jelezik, van he-
lyük, keresnivalójuk a mezônyben. 
A verseny rangját emelte, hogy 
ellátogatott a rendezvényre az 
MJSZ elnöke dr. Tóth László és 
az Országos Dan Kollégium el-
nöke Flóri Miklós is. Gratulálunk 
a versenyzôinknek és gratulálunk 
Gyuszi bácsinak is. Így tovább!

Cross-Training
Edzések immáron hétfôtôl pénte-
kig elérhetôek a Triangoló Üzlet-
ház elsô emeletén a judo teremben. 
Kezdés 12.00-kor. Csak bejelent-
kezés után tudjuk a spártai edzés-
módszer kedvelôit, szerelmeseit 
fogadni.

Bejelentkezés: Ilyés Gyula 06-20 
928-7390, vagy személyesen.

Augusztus 30–31!
A Fittness akadémia Judo edzô 
képzés második tábora. Helyszíne 
immáron hagyományosan Ozsvár 
András, illetve az Óbudai JC 
judoterme volt a Farkastorki úton. 
Elnökünk Ilyés Gyula ( a kép-
zés ötletgazdája) és Ozsvár mes-
ter nagyszerû munkát végeztek. 
A hallgatók elégedettségét jelezte 
a képzés utáni vastaps, amit a két 
mester kapott.

Gratulálunk!

Kismama tuning  
az egyesületünkben!
A Veresi Küzdôsport Egyesület 
Cross-Training szakága egy speci-
ális ajánlattal várja a három évnél 
nem idôsebb gyermekeket, gyerme-
ket nevelô Anyákat!

Aki cross-training havi bérletet 
vásárol nálunk, annak egy 5000 Ft 
értékû kupont adunk ajándékba, 
melyet beválthat Veresegyházon, 
a Black Angels szépségszalonban! 

2013. SZEPTEMBERTÔL CSOPORTBEOSZTÁS TERVEZET

Két új csoportot indítunk: kezdô kicsik és kezdô nagyok címmel. 
Kezdô kicsik edzésidôpontjai: Hétfô–Szerda 16.00–17.00
Kezdô nagyok edzésidôpontjai: Kedd–Csütörtök 16.00–17.00
A haladó törpök
(Ôk, akikkel Lukács Krisztián foglalkozott, heti kettô helyett három edzés idôpontot kapnak.)

A haladó törpök edzésidôpontjai: Hétfô– Szerda: 17.00–18.00
 Péntek: 16.00–17.00
A kezdô törpök
(Velük eddig kedden és csütörtökön 16 órától foglalkozott Czibula Matyi.)

A kezdô törpök új edzésidôpontjai: Kedd–Csütörtök: 17.00–18.00

Az „ötórás” csoport
(Az elmúlt években kedd–csütörtök 5 órára járó haladó judokák az eddigi két edzés mellé egy 
újabb, harmadik idôpontot kapnak.)

Az „ötórás csoport” edzésidôpontjai: Kedd–Csütörtök: 18.00–19.00
 Péntek: 17.00–18.00

Haladó iskolásaink, akik hétfôn és szerdán 17 órától jártak edzésre, kettô helyett három 
edzésidôpontot kapnak.

A haladó iskolások edzésidôpontjai: Hétfô–Szerd–Pént. 18.00–19.00
Versenyzôk az eddigi három idôpont helyett, heti öt edzéslehetôséget kapnak.

A versenyzôk edzésidôpontjai:
Hétfô–Kedd–Szerda–Csütörtök–Péntek 19.00–20.00
Igyekszünk a hozzánk járó gyerekeket egyrészt tudásuk, másrészt életkoruknak, és termetüknek 
megfelelôen csoportba osztani.
A csoportbeosztásnál még befolyásoló tényezô, a cél, miszerint komolyan gondolja, esetleg 
versenyez, vagy versenyezni akar – avagy nem.

Az oktatás havi díja heti 3 edzéslehetôségig – továbbra is – 7000 Ft, három edzéslehetôség 
felett 8000 Ft.
A testvérkedvezmény továbbra is megvan!!!

A tagdíjat kérjük minden hónap 10-ig rendezni készpénzben, vagy átutalással a Veresi 
Küzdôsport Egyesület K&H banknál vezetett bankszámlájára: 

10400157-00019913-00000009

A betegségbôl, vagy egyéb más okból történô hiányzás más csoportokban az edzôkkel való 
megbeszélés után pótolható, az oktatási díjból kompenzálásra, jóváírásra nincs lehetôség. 
Megértéseteket köszönjük!

IDÔPONT HÉTFÔ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖK PÉNTEK

16.00–17.00
Kezdô kicsik 

ÚJ
Kezdô 

nagyok ÚJ
Kezdô kicsik 

ÚJ
Kezdô 

nagyok ÚJ

Haladó 
törpök 

(Krisztián)

17.00–18.00
Haladó 
törpök 

(Krisztián)

Kezdô 
törpök 
(Matyi)

Haladó 
törpök 

(Krisztián)

Kezdô 
törpök 
(Matyi)

„Ötórás” 
csoport

18.00–19.00
Haladó 

iskolások
„Ötórás” 
csoport

Haladó 
iskolások

„Ötórás” 
csoport

Haladó 
iskolások

19.00–20.00 Versenyzôk Versenyzôk Versenyzôk Versenyzôk Versenyzôk
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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. decemberben jelenik meg. 

Kellemes iskolaévet! 

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!

Az edzések csak bejelentkezés után 
látogathatók! Sok szeretettel várunk 
minden Kismamát!

SZENZÁCIÓS SIKER A VERESI 
SPORTÁGVÁLASZTÓN!
Szeptember 6-án és 7-én került 
megrendezésre a „Mozdulj Veres-
egyház” városi sportnap.

A kétnapos rendezvényen a 
városban fellelhetô összes sport-
ág képviseltette magát. A küz- 
dôsportok, harcmûvészek a Búcsú 
téren voltak.

 Szikrázó napsütés, hatalmas 
érdeklôdés jellemezte a kiválóan 
szervezett rendezvényt, ahol a Vere-
si Küzdôsport Egyesület is részt vett.

Nagy csapattal voltunk jelen 
mind a két napon, sok-sok kör-
nyékbeli gyermekkel ismertettük 
meg szeretett sportágunkat a judot. 
Nagyon sok elismerésben volt ré-
szünk, kipirult, boldog ifjak hagy-
ták el a sátrunkat.

A veresi judokák kitettek ma-
gukért. Türelemmel foglalkoztak, 
játszottak a hozzánk látogató gye-
rekekkel.

Nagyon jó volt látni, tapasztalni, 
érezni azt a fajta alázatot, ahogy ifjú 
judokáink a „munkához” azaz a judo 
oktatáshoz, bemutatáshoz álltak.

A csapat most, is mint mindig, 
egységes, fegyelmezett és rende-
zett volt. A nagyszínpadon tartott 
bemutatónk is remekül sikerült, 
nélkülözött minden sallangot, de 
megtartott minden lényeges elemet.

Nagy sikert arattunk!
Köszönjük Veresi Judokák! Szép 

munka volt!
Köszönjük szépen!!!!

KETTLEBELL VERSENY 
KECSKEMÉTEN
Míg a judokák a sportágválasz-
tón vitézkedtek, addig a Vere-
si Küzdôsport Egyesület Cross- 
Training szakosztályának négy 
tagja Kecskeméten tette próbára 
esélyét, állóképességét.

A feladat öt perc szakítás volt. 
Férfiaknak és nôknek súlycsopor- 
tonként rendezték meg a viadalt. 
A hölgyek 8, illetve 12 kg-os Girjá- 
val, míg a férfiak 16, illetve 24 kg-os 
golyóval versenyeztek.

Egyesületünket Torsa Erzsébet, 
Bondor Kata, Torsa Dániel, és Tol-
vaj Donát képviselte.

Erzsi 8 kg-os kategóriában öt 
perc alatt 120 szabályos gyakorla-
tot mutatott be, míg fia Dani a 16 
kg-os kategóriában 137 érvényes 
szakítással fejezte be a küzdel-
meket. Erzsi produkciója aranyat, 
Danié bronzot ért a végelszámo-
lásnál.

Aztán jött Kata és Donát. Kata 
a 12 kg-os, Donát a 24 kg-os ka-
tegóriában versenyzett. Kata 153 
(!!!) szabályos szakítást csinált 
meg, amivel aranyérmet szerzett, 
míg Donát  115 gyakorlata ezüs-
töt ért.

Hihetetlen jó teljesítményt nyúj-
tottak a versenyzôink.

Szívbôl gratulálunk!

Egy privát hír: Gyuszi bácsi július 
4-én nagypapa lett. Zita lánya 
lányunokával ajándékozta meg, 
akinek a neve Fanni. Két szép 
gyermek (Zita és Gyuszkó) után 
egy unoka. Gratulálunk!


