
A 2014/15-ös iskolaév elsô hírleve-
lét tesszük közzé, amely sorrend-
ben már a TIZEDIK, amit saját 
gondozásunkban jelentetünk meg. 
Hírt adunk magunkról, szere-
tett Egyesületünkrôl, terveinkrôl. 
Beszámolunk mindarról, ami a 
tatamin történik, az útról, amin 
járunk. Összegezzük az elmúlt 
idôszak eredményeit, amire úgy 
gondoljuk, méltán vagyunk büsz-
kék. Nézzük mi minden történt az 
elmúlt hónapokban!

Egyesületi tanévzáró
Június 12-én volt a Veresi Küzdôsport 
Egyesület tanévzáró ünnepélye. Ren-
geteg ifjú judoka, szülôk, hozzátarto-
zók jöttek el a rendezvényre.

Rövid iskolaév értékelés után 
(mely nyolcéves létezésünk eddigi 
legeredményesebbje) került sor az 
ünnepélyes díjkiosztóra, ahol minden 
hozzánk járó judoka minimum egy 
emléklappal lett gazdagabb, míg az 
extra teljesítményt nyújtók külön dí-
jazásban részesültek.

A 2013/14-es iskolaév:

Év judosa: Németh Szabolcs
Az év nôi judokája: Jakab Kata
Edzôi díja: Czibula Mátyás
Elsô VB érmesünk: Gaál Bendegúz
A 400. érmünk szerzôje:  

Németh Szabolcs
Az 500. éremszerzônk: Gesztelyi-

Nagy Barnebás
A 200. aranyérmesünk:  

Németh Levente 
Az év felfedezettje: Németh Levente 
Legeredményesebb versenyzôink: 

Huszti András, Kerstner Róbert, 
Gaál Bendegúz, Németh Szabolcs

Judo,és életmódtábor 
Agárdon!

Öt napig Agárdon táboroztunk. Köz-
vetlen a tó mellett,gyönyörû környe-
zetben. A napi edzések mellett na-
gyon sok mindent csináltunk.

Voltunk vitorlázni, hajókirándulá-
son, kenutúrán.

Az idôjárás kegyes volt hozzánk, 
így sokat úszhattunk, strandolhattunk.

A judo mellett a „sólya” és a lépcsô- 
ház is kimeríthetetlen lehetôségeket 
kínált (aki ott volt, nem felejti).

Együtt ünnepelhettük Sepsi Laci 
szülinapját.

A tábor fantasztikusan sikerült. 
Mind a húsz résztvevô élményekkel 
gazdagodva, és meglehetôsen fárad-
tan tért haza.

Meglátogattak minket Judo SzK-s 
barátaink is, lejött hozzánk családjá-
val Yeti a kapitányunk is, sôt még az 
édességfelelôs Leopold Robi is tisz-
teletét tette.

Ugyan csak egy napig, de három 
ifjú judokánk is csatlakozott hoz-
zánk. Szóval sokan voltunk, és na-
gyon jól éreztük magunkat!

Üdvözöllek Kedves Olvasó,
Sporttárs, Szülô, Hozzátartozó, Judoka, vagy „csak” szimpatizáns!
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Köszönet Dorka néni-
nek a háttérért, Dubecz 
Vandának a sok segítsé-
gért, és végül de nem utol-
só sorban Czibula Matyi-
nak aki edzôi minôségben 
volt jelen.

Júliusban egy hónap 
pihenôre „vonultunk”. Jó 
volt mindannyiunknak, 
hogy kipihenhettük az is-
kolaév fáradalmait. Tölte- 
keztünk sokat, hogy au-
gusztusban még csak „fél- 
gôzzel”, de szeptembertôl 
teljes gázzal robogjon to-
vább a Veresi Judo Exp-
ressz. Új kezdô csoportot indítottunk el 
szeptembertôl, kedden, és csütörtökön 
16.00–17.00-ig edzenek azok az ifjú 
judokák, akik most imerkednek meg 
szeretett sportágunk, a judo alapjaival.

MIÉRT PONT A JUDO?
Kezdjük Szentgyörgyi Albert szavai-
val: „A sport nemcsak a test nevelése, 
hanem a léleknek is a legerôteljesebb, 
és legnemesebb nevelô eszköze.”

A judo kiforrott testkultúrális rend-
szer, letisztult sportág. Csökkenti, il-
letve szabályozza a fiatalkori agresz-
szivitást, a tisztelet,a megbecsülés, 
az udvariasság, akaraterô, a teherbíró 
képesség, belsô fegyelem kialakítása 
japán minta alapján.

Ezen túl a judo alapismereteknek 
kézzel fogható gyakorlati haszna is 
van. Felmérések kimutatták, hogy az 
iskolai balesetek 70%-a abból szár-
mazik, hogy a gyermekek nem tudják 
megfelelôen koordinálni a mozgásu-
kat, illetve nem tudnak esni.

Gondoljunk csak bele. Mit okozhat 
a tehetetlenül zuhanó test mozgási 
energiája, és annak gyors lecsökke-
nése a talajra érkezéskor. Célszerû 
az esések oktatását már kicsi korban 
elkezdeni. Az esések technikái ebben 
az életkorban még játékosan elsajátít-
hatók, s késôbb, ha az élet úgy hozza, 
reflexerûen alkalmazható a korábban 
begyakorolt mozgás.

A jól begyakorolt esések egyik lé-
nyege, alapelve, hogy a fejet, illetve 
a gerincoszlopot védjük a legjob-
ban. A jól elsajátított esés nemcsak 
a sérülésektôl óv meg, hanem segít a 
térbeli tájékozódás fejlesztésében is.

A judo önvédelmi jellegû küzdô- 
sport. Nem csupán fizikai mûvészet, 
hanem különös gondot fordít a szel-
lem csiszolására,és az erkölcsi kultú-
ra fejlesztésére is.

Ez a sport mentes minden téves, 
hamis, misztikus, ártalmas ideológiá-
tól, a judo az embert teljesebbé, egé-
szebbé, felkészültebbé teszi.

A judo mozgásanyaga meglehetô- 
sen bonyolult. Kiemelt szerepe van 
az egyensúly megtartásának, miköz-
ben alapvetô feladata az ellenfelet 
egyensúly-vesztési helyzetbe hozni. 
Ez a fajta törekvés állandó izomtónus 
változást, illetve erôkifejtési irányvál-
tozásokat eredményez. A fizikából is-
mert hatás-ellenhatáselve a gyakorlás 
minden elemében felismerhetô.

A kezdô tanítványok értelemsze- 
rûen elôször esni tanulnak meg, majd 
a tatamin mozogni, csak ezután kö-
vetkezhet az egyensúlyi helyzetek 
gyakorlása, illetve az egyszerû föld-
harc elemek elsajátítása.

Még nagyon sok oldalon tudnék 
mesélni arról, hogy miért pont a judo?

Hogy nekem mit is jelent? Élet-
hosszig szerelem!
A judo több mint sport! Judozz ve-
lünk Veresen! Jelentkezz még ma!

De miért a válasszam  
a Veresi Judot?

Mert túl a testi nevelé-
sen, itt az gyermekek 
életkorának megfelelô 
személyiségfejlesztés is 
folyik.

Mert nem pusztán esni 
tanulnak meg a hozzánk 
járó gyermekek, hanem 
koordinációs készségeik, 
és képességeik is javul-
nak.

Mert alapvetô önvédel-
mi ismeretek birtokába 
kerülnek.

Azért mert nálunk a versenyzés 
NEM KÖTELEZÔ. Az egyesüle-
tünk nem a szûken vett élsportra 
alakult.

Így, hogy a versenyzés lehetôség, 
gyûjtöttünk a tavalyi iskolaévben 
213 érmet, amibôl 103 arany. Mió-
ta versenyezni járunk ez a szám 585 
érem, amibôl 250 aranyérem (2014. 
október 31-ig).

Ma már judos alapokkal hat sport-
ágban szerepelünk eredményesen.

Egyesületünk immáron nyolc éve 
a város egyik meghatározó sport-
egyesülete.

Taglétszámunk meghaladja a 
100(!) fôt. Mindenki a tudásának, 
életkorának megfelelô csoportban 
sportolhat, remek körülmények kö-
zött.

Innovációink, sportkoncepciónk im- 
máron országos szinten is sok köve- 
tôre talált.

Egyesületünkben könyvtár mûkö- 
dik, ami természetesen ingyenes, a 
fizetés úgy jelenik meg, hogy el kell 
mesélni a könyv tartalmát.

Tanulóköröket mûködtetünk, mely 
az eddigi tapasztalatok szerint tartós 
javulást eredményez. Nálunk érték a 
jó bizonyítvány! A prioritás mindíg 
az iskoláé, illetve a tanulásé.

A termünk igény esetén az isko-
la és az edzés között napköziként is 
funkcionál. Természetesen ingyene-
sen.
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VÁLTOZÁSOK
•  A  csütörtök  esti  cross-training  edzések  nagy  sikerén  felbuzdulva 

kedd esténkét 7 órától is funkcionális erôedzést, cross-training fog-
lalkozásokat tartunk a hozzánk járó judokáknak, illetve szüleiknek.

•  Szóval a Cross Training foglalkozások száma bôvült! Hétfôtôl –pén-
tekig minden délben, illetve kedden és csütörtökön este 7-tôl lehet 
látogatni a foglalkozásokat.

•  Megnôttek a „kislányaink”, kész hölggyé cseperedtek, így számukra 
új öltözô kialakítása vált szükségessé. Az eddigi raktárhelyiséget ala-
kítottunk át, amit nagy örömmel vettek birtokba a hölgyek. Ezúton is 
szeretnénk  megköszönni  Szklenár  Gábor  barátunknak,  a  Fester  Kft. 
tulajdonosának-vezetôjének a bútorokat, a fogasokat, mindazt a sok 
mindent, amivel komfortosabbá lettek a mindennapokon Egyesüle-
tünkben.

•  Változtattunk a motivációs rendszerünkön is, amely országos szin-
ten is egyedülálló. Napi, havi, féléves egyesületi díjaink, elismeré-
seink, eddig is nagy népszerûségnek örvendnek nálunk. A változás 
abban rejlik, hogy ha valaki összegyûjt 10 dicséretkártyát, becse-
rélhetik egy szorgalom-éremre, és ha 10 szorgalom-érmet gyûjt ösz-
sze, az beváltható egy szorgalom kupára.
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Motivációs rendszerünk egye-
di, és büszkén állíthatjuk, hogy 
példaértékû.

A hozzánk járó ifjak rendszere-
sen életkoruknak megfelelô fel-
adatokat kapnak .Megtanulnak 
vezetni,vezetve lenni, csapatban 
dolgozni.

Nô az önértékelésük,önbecsülésü
k,felelôsségvállalásuk. Nagy hang-
súlyt helyezünk sportolóink mentá-
lis képzésére.

Adtunk már ki saját dvd-t, rend-
szeresen jelenik meg saját újságunk, 
melyben idôrôl idôre beszámolunk 
mindenrôl ami velünk történik. Ter-
mészetesen az újság is térítésmen-
tesen kerül terjesztésre judokáink 
körében. Saját falinaptárunk, egye-
sületi pólóink is népszerûek.

De ki az edzô?
Ilyés Gyula VI. Dan-os judo, I.Dan-
os kempo mester. Korábbi váloga-
tott versenyzô.

Az állami edzôképzések rendsze-
resen foglalkoztatott vizsgaelnöke, 
a Fitness Akadémia óraadó tanára. 
A Fitness Akadémia judo edzô kép-
zésének szakmai vezetôje.

Pszichológus, coach.
Az elmúlt években számos szak-

mai díjban,elismerésben részesült.
Segítôje, munkatársa: tanítványa 

Czibula Mátyás I. Kyu-s judoka.
Gyermekszeretô kíváló edzô, illet-

ve Kerstner Róbert I. Dan-os mes-
ter, korábbi válogatott versenyzô.

Aki a hátteret biztosítja: Ilyés- 
Dubecz Dorottya gyógypedagógus, 
szupervízor, coach.

Reméljük sikerült segítenünk a 
választásban, a döntésben.

JUDOZZ VELÜNK VERESEN! 
A JUDO TÖBB MINT SPORT!

A gyerekek nagy lelkesedéssel fo-
gadták az újításokat, és beindult az 
„üzletelés”. Az eddigi kupatulajdo-
nosok: Szôcs Nándi, Planzner Ákos, 
Kiss Bence, Csernák Dominik, Ke-
recseny Attila, Homoki Márton, Ko-
már Patrik, Stella Samu, Parádi Bar-
na, a Csiga, Fülöp Lackó, aki már 
két kupát is tulajdonol, Salamon Be-
nedek, Almási-Sebestyén Levente, 
Moor Marcell, Szôcs Nándi, Maros 
Pálma, Maros Levente valamint a 
Forgó testvérek Vince és Lôrinc.

•  Bôvült a könyvtárunk is! Már 
több, mint 1000 (!) kötetbôl lehet 
válogatni! A könyvtár kölcsönzés 
szabályai viszont nem változtak: 
a kölcsönzés ingyenes, „fizetni” a 
tartalom elmesélésével kell.

Nyolc éves a Veresi Küzdôsport 
Egyesület!
2014. szeptember 11-én ünnepeltük 
fennállásunk 8. évfordulóját. Egy 
hangulatos kis ünnepségen emlékez-
tünk meg születésnapunkról. Nyolc 
éve töretlen lelkesedéssel, nagy sze-
retettel vagyunk jelen Veresegyhá-
zon!

Nyolc év alatt a Veresi Kistérség, 
illetve a Közép-magyarországi Régió 
egyik meghatározó, iránymutató egye-
sületévé váltunk. Isten éltesse a veresi 
judokákat, és a Veresi Küzdôsport 
Egyesületet.

Hegyi Dávid visszatért Hozzánk!

Dávid rövid KSI-ben töltött idô után 
visszatért hozzánk, újra nálunk edz, 
versenyez! Üdv újra a fedélzeten! Si-
kereket, és minden jót kívánunk nagy 
szeretettel!

Tanulókörök – továbbra is
A prioritás minden esetben az iskoláé 
– valljuk a kezdetektôl. Ennek érdeké-
ben vannak aktuálisan tanulóköreink, 
az iskolában pillanatnyilag gyengéb-
ben teljesítôk felzárkóztatására. Ez 
nem változott. Nálunk továbbra is ér-
dem a jó bizonyítvány, a jó tanulmá-
nyi elômenetel. Igyekszünk a magunk 
eszközeivel hozzájárulni ahhoz, hogy 
lehetôség szerint minden hozzánk járó 
ifjú judoka a lehetô legtöbbet hozza ki 
magából.

RANGOS VERSENYEK
IMMÁRON hat(!) sportágban sze- 
replünk eredményesen. Mindezt tesz-
szük judos alapokon, MERT A JUDO 
TÉNYLEG TÖBB, MINT SPORT!!!

Judo, judo Newaza, Kempo Ka-
rate, Sport-jitsu, Baranta, Grapling, 
Kettlebell (Giri sport) országos baj-
nokságokon, különbözô viadalokon 
szereztünk dicsôséget egyesületünk-
kel Veresegyház városának.

Egy kis emlékeztetô, hogy kik is in- 
dultak tôlünk a „hagyományos” rando- 
ri judo országos bajnokságokon:
Kerstner Róbert: fenôtt I. osztály
Huszti András: felnôtt II. osztály, III. 

osztály, Masters’ OB
Hegyi Dávid: Diák B, Diák A korosztály
Gaál Bendegúz: Ifjúsági korosztály
Németh Szabolcs: Diák B korcsoport
Molnár Balázs: Diák C korcsoport

A legkisebbektôl kezdve egészen 
a senior kategóriáig van Egyesüle-
tünknek országos szinten jegyzett 
versenyzôje!
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2014. SZEPTEMBER HÓNAP JUDOKÁI:
Tibenszki Milán, Németh Szabolcs, Ignácz 
Balázs, Kerecseny Attila, Kiss Patrícia, 
Dömök Kata, Mándi Vince, Homoki Márton, 
Kiss Bence, Fülöp Lackó, Parádi Barna

2014. OKTÓBER HÓNAP JUDOKÁI:
Fóthi András, Mándi Vince, Maros Pálma, 

Pálfalvi Ábel, Fülöp Lackó, Parádi Barni, 
Zoltán Dávid, Jakab Kata, Ballon Andi

2014. NOVEMBER HÓNAP JUDOKÁI:
Dudás Ádám, Salamon Benedek, Csernák 
Dominik, Nagy Martin, Schwartz Olivér, 
Paulik Barnabás, Kiss Bence, Zoltán Dávid, 
Tibenszki Milán

Gratulálunk, remek munka volt!
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Bátor dolognak tartjuk, hogy már 
rendszeresen „kirándulunk” más 
sportágak versenyeire. Számos or-
szágos bajnokságot, tizenegy világ-
kupát, és egy világbajnoki bronzér-
met is jegyezhetünk Egyesületünk 
emlékkönyvébe.

Képzések a Fitness Akadémián

Egyesületi vezetônk Gyuszi bácsi, 
és felesége Dorka néni már évek 
óta óraadó tanárok a Fitness Akadé-
mián. Gyuszi bácsi, túl azon, hogy 
remek edzô, pszichológus, illetve 
coach végzettségétôl is rendelkezik, 
míg Dorka néni, egy egészen kiváló 
gyógypedagógus, szupervízor, illetve 
coach-ként is kimagasló eredménye-
ket tudhat magáénak. Esszenciális, 
amit ôk tudnak. Elôbb a judoedzô 
képzés indult el a Fitness Akadé-
mián Gyuszi bácsi kezdeményezé-
sére, majd közösen létrehozták a 
„Coaching a személyi edzésben”, il-
letve a „Coaching a sportban” képzé-
seket. Ezek után indult el egy másik 
új képzés a „Cross-trainig instruktor” 
címmel. Dorka néni a 

Sportmanager képzésben is rend-
szeresen tanít.

A judoedzô képzésen Gyuszi bá-
csi a korábbi olimpiai bronzérmes 

Ozsvár András mesteredzôvel kép-
zi az edzôket¸edzô-jelölteket, míg 
a Cross-traning instruktori képzé-
sen Zala György korábbi kétszeres 
olimpiai bronzérmes kenus, erônléti 
edzôvel dolgozik közösen.

A DAN

Gondolatok a fekete övrôl és az ott-
honról. 

Az ember csak egyszer kap DAN-t. 
Sokan, akik nem ismerik, nem értik 
egészen a JUDO-t, KARATE-DO-t, 
azt hiszik, hogy a SHO-DAN meg-
szerzése jelenti a végcélt. Ezek csak 
fekete övet szeretnének szerezni, 
mint egy három-négy éves munka 
nyilvánosan elismert szimbólumát, 
annak jeléül, hogy ôk már szakem-
berek. Sajnos, az ilyen emberek nem 
szereztek kellô hozzáállást a harci 
mûvészetek iránt. Noha jól csinál-
hatják a KARATE-t, JUDO-t, szel-
lemüket és megértésüket nem gya-
korolták ugyanazon a fokon, mint 
technikai ügyességüket. A BUDO 
lényege ugyanis nem az, hogy csinál-
juk, hanem hogy éljük a BUDO-T. 
A SHODAN-t megkapva, még egy-
általán nem vagyunk szakemberek 
(Japánban az l. Dan-ból az ifjúsági 
versenyzôknek kell levizsgázniuk 
judóban!)

Mindjárt meglátjuk, mi a DAN:
A DAN kifejezés két fontos je-

lentést hordoz, melyeket a nyugati 
(európai, amerikai) DOJO-kban fi-
gyelmen kívül hagynak. Elôször is a 
DAN tanulót jelent, a másik jelentése 
legény, férfi. Ebben a szellemben, ha 
elérjük a SHO-DAN-t, elsô tanulók 
lettünk, nem mesterek. A SHO-DAN 
tehát nem kiváltságot jelent, hanem 
azt, hogy olyan szintet értünk el, ami-
vel már a siker reményében kezdhe-
tünk hozzá a JUDO, KARATE-DO, 
AIKIDO stb. tanulásához. A DAN szó 
használata így fordul elsô pl. Japán-
ban, nemcsak a harci mûvészetekben, 
hanem más dolgokban is, pl. a GO 
játékban, vagy az IKEBANÁ-ban. 
Mindezekben a tevékenységekben a 
DAN azt jelenti, hogy képesek let-
tünk a választott szaktárggyal érdem-
ben foglalkozni.

A SHO-DAN megszerzése egy 
kicsit hasonlít az iskolai rendszerre. 
A SHO-DAN jelentheti kb. az érett-
ségit, a NI-DAN pedig az egyetemi 
tanulmányok valamilyen szintjét, 
SAN-DAN-t kaphat, aki sikerrel feje-
zi be egyetemi éveit. Ezzel az ügyes-
ségi, illetve tudásszinttel már el lehet 
kezdeni tanítani, de még hátra van-
nak a gyakorló évek és a szakvizsgák. 

Ennek megszerzése már mesterfokot, 
a YON-DAN-t jelentheti, és ha vala-
ki doktorátust szerez, ez megfelel kb. 
a GO-DAN-nak – valóban mesterévé 
vált a szakmájának. Így a YON-DAN 
és a GO-DAN képezik a renshi foko-
zatokat, melyeket elérhet egy tanuló 
és egy mester is. De vannak olyanok, 
akiknek a doktorátus megszerzése 
még mindig nem jelenti tanulmánya-
inak végét, kutatással kezdenek fog-
lalkozni és új felfedezéseket tesznek, 
bölcsességük révén hozzájárulhatnak 
szakmájuk fejlôdéséhez. Ezek felel-
nek meg a KYOSHI fokozatoknak. 
ROKY-DAN-tól felfelé, ôk a nagy-
mesterek.

A másik értelmezés szerint a DAN 
férfi. Eszerint a KYU fokozatok a 
gyerekei. Természetesen nem sza-
bad ezt félremagyarázni, a KYU és 
DAN fokozatok nem idôrendi fo-
galmak. A KYU és DAN közötti 
megkülönböztetés nem fiatalabb és 
idôsebb személyeket jelent. Ezek a 
kifejezések az ügyesség és a tudás 
fokozatait jelentik az illetô tevékeny-
ségben, nem az életkorra vonatkoz-
nak. Csaknem azt jelentik, mint a 
zöld, zöldfülû ballábas, ha valakinek 
a képzetlenségére, kezdô mivoltára 
akarunk utalni. Az újonc lehet l7, 
vagy akár 36 éves, mégis egyformán 
zöld. Egyáltalán nem elképzelhetet-
len pl. 38 éves RORU-KYU-s kara-
tést, vagy SAN-KYU-s judost látni 
az edzôtermekben.

Ahogy a KYU fokozat azt jelenti, 
hogy valaki még fiatal a tanulásban 
és a gyakorlatban a SHODAN azt je-
lenti, hogy az illetô felnôtt. Lélekben 
megérett, meglehetôs jó technikával 
rendelkezik ahhoz, hogy felnôttnek 
tekintsék. De még nem kiválóság! 
A SHODAN csak azt jelenti, hogy 
komolyabb hozzáállást alakított ki 
a további tanuláshoz. Azt is jelenti, 
hogy már felnôttként fognak bán-
ni vele a további tanulmányai alatt. 
Olyan hibákat, amelyeket talán 
eltûrtek tôle, mint egy gyerektôl, 
KYU-stól, már nem tûrnek el tôle, 
mint felnôttôl! Ez kapcsolatos a 
hagyományos DOJO-val is, ahol 
a SENSEI (tanár) legalább YON-
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DAN, nem beszél a tanulókkal, nem 
tanitja ôket SHODAN alatt, nem 
foglalkozik a bemelegítéssel stb. 
A KYU fokozatúakat a SEMPAI, a 
rangidôs tanuló oktatja.

Van egy másik jelentése is a DAN-
nak, mint felnôttnek. Megértéséhez 
szükséges röviden megmagyarázni 
a család fontosságát a keleti életfor-
mában. A keletiek számára a család 
az élet forrása. Magától értetôdô ér-
zés, hogy szülôk nélkül nincs gyerek. 
Megszületni annyi, mint adósággal 
tartozni a szülôknek. A gyerek min-
den tekintetben függ a szülôktôl. 
Tôlük kap élelmet, ruhát, fedelet, 
tanácsokat, gyámolítást. A gyermek 
függ a családtól a gondozás, nevelés, 
biztonság és a jólét miatt. A család 
fontosságának ez az érzése központi 
kérdés mind a konfucianizmusban, 
mind a shintóban, melyek a budd-
hizmussal együtt a japán erkölcsiség 
gerincét képezik. Ez a gondolkodás, 
viselkedés természetesen átment a 
DOJO-ba is.

Nálunk forgatott a Veresi TV!

Kétszer másfél órában nálunk for-
gatott a VVTV! Egy judo, és egy 
cross-training foglalkozást örökítet-
tek meg. Több riport is készült ez 
alkalommal, melyek egy nyolcperces 
anyagba összevágva kerültek adásba! 
Gyermekeink, judokáink nagyon él-
vezték a forgatást, a kamera jelenlé-
tét. Köszönjük a városi televíziónak, 
hogy eljöttek hozzánk!

Október 28. a judo világnapja

Jigoro Kano születésnapját (október 
28.) jó néhány éve már a judo világ-
napjaként ünnepli a judos világ. Szer-
te az országban, világban bemutatók-
kal, versenyekkel emlékeznek meg 
Jigoro Kanoról. 2011-ben a tisztelet, 
2012-ben a judo mindenkiért, 2013-
ban a kitartás, idén, 2014-ben a meg-
becsülés a „hívószava” az esemény-
nek. Éljen soká szeretett sportágunk 
a JUDO!

Verseny beszámoló

A tavalyi iskolaévben 29(!) verse-
nyen vettünk részt, ahol 216 érmet 
nyertünk, amibôl 103 aranyérem! 
Az iskolaév végén 549 érmet köny-
velhetünk összesítésünkben, amibôl 
226 arany! Még a nyár elején került 
sor a Csomád Kupára. Ez egy nem-
zetközi kempo-karate verseny.

Csomád Kupa-Kempo verseny 
Csomádon

A mai nap két versenyzôvel vettünk 
részt a versenyen.

Gaál Beni ezüstérmes lett, míg 
Kerstner Robi a regnáló világbaj-
nokot is legyôzve a dobogó legfelsô 
fokára állhatott.

Mindketten Submission verseny-
számban küzdöttek.
Gratulálunk Fiúk! Szép munka volt!

Augusztus 23. Girja (Kettlebell) 
verseny Békésen

A viadalt a Giri Sport Szövetség 
szervezte. A veresi színeket Kuhár 
Adrienn, és egyesületi vezetônk 
Ilyés Gyula képviselte.

Adri két számot vállalt, és csupa 
szív versenyzésével két aranyérem-
nek örülhetett, míg Gyuszi bácsi a 
vállalt öt versenyszám mindegyiké-
ben gyôzni tudott.

Gratulálunk!

Kecskeméten jártunk!

Szeptember 6-án Barcsik Laciék egy 
kiváló Kettlebell szakítás versenyt 
szerveztek, melyet horvát sportolók 
tettek nemzetközivé.

A veresi színeket négy versenyzô 
képviselte.

Kuhár Adri, akinek immáron so-
kadszor örvendeztet meg bennünket. 
Az egész mezôny elismerését kivív-
ta. Egy aranyérem,és egy negyedik 
hely lett a jutalma!

Dubecz Vanda elsô versenyén 
remekelt, csupaszív versenyzése ma 
bronzot ért. Látva elszántságát, is-
merve edzésmunkáját biztosak lehe-
tünk abban,hogy még sok szép sikert 
ér el.

Tolvaj Donát. Neki volt talán a 
legnehezebb dolga. Mai teljesítmé-
nye ötödik helyhez volt elég a na-
gyon erôs mezônyben.

Végül de nem utolsó sorban egye-
sületi vezetônk Ilyés Gyula, aki két 
versenyszámot vállalva egy arany, 
illetve egy ezüstéremnek örülhetett.

Gratulálunk! Remek munka volt!

Szeptember 14. 
Százhalombatta

Newaza Fesztivál – Galambos Már-
ton Emlékverseny, és egy „amatôr” 
judo verseny egyszerre a veresi Küz- 
dôsport Egyesület szervezésében.
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Három osztályban hirdettek ma 
földharc országos bajnokot Száz-
halombattán, ezenkívül a szenior-
amatôr összevont osztály a Magyar 
Kupáért küzdhettek. A judot csak 
kedvtelésbôl ûzôknek pedig még volt 
plusz egy lehetôségük a megmérette-
tésre, ôk normál szabályrendszerben 
is tatamira állhattak.

A Veresi judosokat ma hárman 
képviselték. Gaál Beni, dr. Szigetvári 
József, és Sziklai Peti.

Beni egy aranyat, és egy bronzot 
gyûjtött, nagyon szép judoval, Szi-
getvári Józsi egy bronzzal lett gaz-
dagabb, míg az oroszlánszívû Sziklai 
Peti három különbözô kategóriában 
is vállalta a küzdelmeket,két aranyat 
gyûjtött,és egy értékes hetedik hely-
lyel is gazdagabb lett.

A rendezésrôl, a körülményekrôl 
valóban csak felsôfokon lehet beszél-
ni, nagyszerû verseny volt, több mint 
130(!) nevezéssel.

Több barátunk is indult a viadalon, 
így a Judo SzK-s barátaink, illetve 
itt volt velünk Gyuszi bácsi jó ba-
rátja a Ledényi Judo Iskola vezetôje 
Ledényi Levente is, aki egy igazi 
földharc specialista. Ô ma két aranyat 
gyûjtött, benne az egyik talán legér-
tékesebb díj az open kategória elsô 
hely is az Ô vitrinébe került!

Megtisztelt jelenlétével Nagy And-
rás, az MJSZ sportigazgatója, Kovács 
Ernô A Közép-magyarországi Regi-
onális Judo Szövetség vezetôje, Flóri 
Miklós az Országos Dan Kollégium 
elnöke is.

Köszönjük a támogatását Százha-
lombatta város Önkormányzatának, 
dr. Vezér Mihály Polgármester Úr-
nak, Szél Pál barátunknak, aki a battai 
sportbizottság vezetôje.

Köszönet a magyar Judo Szövetség-
nek, illetve a Közép-magyarországi 
Regionális Judo Szövetségnek!

Versenyzôink ma is kitettek ma-
gukért. Megalkuvás nélkül judoztak, 
összességében három arany, és két 
bronzéremmel lettek gazdagabbak! 
Ezen kívül ugye még egy hetedik hely 
is a tarsolyba került.

Gratulálunk!

Október 11-én Németh Szabi az 
ötödik helyen végzett Tatabányán a 
Diák B Országos Bajnokságon!

Szabinak ez a verseny volt az elsô 
országos megmérettetése. Remekül 
megállta a helyét, bizonyította, hogy 
helye van a legjobbak között.

Reálisan az 1-3 helyezettek között 
van a helye, de egy pillanatnyi figyel-
metlenség a bronzmeccsen elég volt 
ahhoz,hogy ellenfele, bár vesztésre állt, 
a maga javára fordítsa a mérkôzést.

Szabi bátran küzdött,harcolt,ez ma 
az ötödik helyhez volt elég.

Ismerve Szabit,tudását,tehetségét, 
szorgalmát, biztosak lehetünk benne, 
hogy lesz ez még sokkal jobb is!

Gratulálunk Szabi!

Október 25-én Kerepesen verse-
nyeztünk a Közép-magyarországi Re-
gionális Judo Szövetség versenyén. 
A viadalra több mint 130 judoka 
nevezett. Egyesületünket a Veresi 
Küzdôsport Egyesületet 18 fô képvi-
selte.

Remekül szerepeltünk! 11 arany, 5 
ezüst, és 2 bronzérmet gyûjtöttünk! 
Hála a remek egyéni teljesítmények-
nek, a csapatversenyben a harmadik 
helyen végzett a CSAPAT!

Ma is szuper volt,és bizony példa- 
értékû ahogy versenyzôink viselked-

tek, szurkoltak egymásnak, sport- 
szerûen, bizony keményen, de nem 
durván küzdöttek. Nyertek, vagy 
vesztettek, emelt fôvel, megalkuvás 
nélkül tették.

Aranyérmet szerzett:
Kiss Patri, Gelle Panna, Széche-

nyi Linda, Maros Pálma, Homoki 
Marci, Hegyi Dávid, Kiss Bence, 
Németh Szabi, Sziklai Peti, Gaál 
Beni, Mándi Vince.

Ezüstéremnek örülhetett:
Jakab Kata,Parádi barnus, Pál-

falvi Ábel(elsô versenyén remekül 
megállta a helyét!), Fóthi Andris-
aki szintén elsô versenyén szerepelt, 
Maros Tibor.

Harmadik helynek örülhetett:
Schwartz Olivér,és Fülöp Lackó.
Gratulálunk az egész Csapatnak! 

Jó munka volt!
Így tovább!

Sport-Jitsu Országos Bajnokság 
Jászberényben!
November 8. Jászberényben rendez-
ték meg a 2014-es év Sport – Jitsu 
Magyar Bajnokságot.

Egyesületünket a Veresi Küzdô- 
sport Egyesületet két harcos képvi-
selte a mai napon. Sajnos betegség, 
illetve sérülés is tizedelte a csapatot, 
de így is nagy reményekkel keltünk 
útra.

Elôször Gaál Bendegúz lépett ta-
tamira, mégpedig egy korosztállyal 
a sajátja felett,így is hihetetlen ma-
gabiztosan aratta gyôzelmeit, és lett 
országos bajnok.

Rögtön utána Németh Szabi kö-
vetkezett, aki nem akart lemaradni 
Benitôl, és lett ô is súlycsoportja baj-
noka.

Mindketten ellentmondást nem 
tûrôen küzdöttek,nagyon szép tech-
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nikákkal bizonyították rátermettsé-
güket.

Intelligensen, keményen, mégis 
rendkívül sportszerûen küzdöttek.

A jelenlévô edzôk, mesterek, bí-
rók is elismerték tudásukat, dicsér-
ték fegyelmezett, sportszerû maga-
tartásukat.

Szívbôl gratulálunk Fiúk!
Szép munka volt!

Sikeres judo bemutató 
Veresegyház Fôterén a Márton 
napi vásáron!
November 9-én a Márton napi vásá-
ron voltunk érdekeltek. Judo bemu-
tatót tartottunk a város fôterén. Az 
idôjárás kegyes volt hozzánk, káprá-
zatos napsütésben adhattunk ízelítôt 
szeretett sportágunk a judo mozgás-
anyagából.

Elôször a legkisebbek mutatták meg 
tudásukat, késôbb a haladók, majd a 
felnôttek, illetve a seniorok következtek.

Nagyon sokan voltak kíváncsiak 
a CSAPATRA, szinte teljesen meg-
telt a tér! Ezúton is köszönjük az 
érdeklôdést!

Judokáink nagyon szép dobások-
kal, gyakorló küzdelmekkel szóra-
koztatták a nézôket.

Külön öröm volt látni Maros Tibi 
barátunkat, sporttársunkat, ahogy 
gyermekeivel Pálmival, és Levivel 
judozott.

Engem e sorok íróját pedig az a 
megtiszteltetés ért, hogy elôször sze-
repeltem egy színpadon judo bemuta-
tón a fiammal Gyuszkóval.

Szavakba nehezen önthetô, csodás 
érzés volt.

Köszönet a Judokáknak, hogy huszan 
eljöttek vasárnap bemutatózni! Köszö-
net a Szülôknek, hogy elhozták a gye-
rekeket!

Köszönet a veresi Waldorf Iskolának, 
hogy részesei lehettünk ennek a remek 
rendezvénynek!

Lányok, Fiúk! Nagyszerû volt! Gra-
tulálunk!

Egy hétvége, két országos 
bajnokság!
November 15-én Budapesten verrse- 
nyeztünk a Honvéd rendezte a DIÁK C 
országos bajnokságot.

Egyesületünket a Veresi Küzdôsport 
Egyesületet Molnár Balázs képvisel-
te. Bazsi kissé meg volt illetôdve elsô 
országos versenyén, küzdött, hajtott, 
de ez ma a 7. helyhez volt elég. Balázs 
tudása alapján a legjobb háromba tarto-
zik, és hisszük ha megszokja az ilyen 
nagy versenyek légkörét, még nagyon 
sokszor örülhetünk majd a sikereinek.

November 16-án vasárnap pedig az 
UTE-ban voltunk érdekeltek, itt ren-
dezték a felnôtt II. osztályú országos 
bajnokságot.

Csapatkapitányunk Huszti András a 
Yeti képviselte színeinket. András korát 
tekintve már senior korú, mégis vállalta 
a megmérettetést a fiatalokkal. (Nagy 
tisztelet érte!) Csak a késôbbi gyôztes 
állította meg ôt, itt intésekkel maradt 
alul, a többi három mérkôzését dobás-
ból szerzett ipponnal fejezte be idô elôtt.

Nagyon szép küzdelmeket vívott, 
bronzérméhez szívbôl gratulálunk.

Összességében egy bronz, és egy he-
tedik helyezés. 

Gratulálunk Fiúk! Szép munka volt!

November 22. Etyek. Giri Sport (Kett- 
lebell ) verseny Etyek.

A Veresi Küzdôsport Egyesület Cross 
– Training szakosztályát négy versenyzô 
képviselte a viadalon.

Négyen 11(!) versenyszámot vállaltak!
Kezdjük a hölgyekkel.
Kuhár Adrienn, és Némethné Kovács 

Rozália egyaránt egy arany és egy ezüst-
éremmel lett gazdagabb.

Burányi Viktor három versenyszámot 
vállalt, mindháromban aranyérmes lett.

És végül elnökünk Ilyés Gyula négy 
versenyszám gyôzteseként térhetett haza.

Összességében kilenc arany, és két 
ezüst! 

Gratulálunk a CSAPATNAK, gratulá-
lunk a VERSENYZÔKNEK!

Szép munka volt!

November 23. Egy nap, két verseny. 
A kicsikkel Biatorbágyra látogattunk. 

A Veresi Küzdôsport Egyesületet nyolc 
ifjú judoka képviselte.

De hogyan! Versenyzôink négy arany, 
két ezüst, és két bronzéremmel térhettek 
haza!

Aranyérmes lett: Kerecseny Attila, Fü-
löp László, Paulik Barnabás, és Pálfalvi 
Ábel!

Ezüstnek örülhetett: Homoki Márton, 
és Csernák Dominik .

Bronzérmes lett: Ballon Andrea, és 
Maros Pálma.

Minden versenyzô megtette a magáét, 
többen vesztett helyzetbôl is fordítani tud-
tak, és voltak olyan gyôzelmek is melyek 
az akarat és a szív diadalai voltak!

Nagyon szépen dolgoztak a gyerekek!

Míg a gyerekeink Biatorbágyon vitéz-
kedtek, a Honvédba Huszti András ka-
pitányunk a felnôtt III. osztályú nemzeti 
bajnokságra „vitte” a felnôtt csapat egy 
részét.

Itt a még középiskolás Gaál Bendegúz 
a döntôig menetelt, végül ezüstérmes lett 
a 66 kg-os súlycsoportban, míg dr. Sziget-
vári József az elôkelô 5. helyen végzett a 
81 kg-os mezônyben.

A mai nap mérlege: 4 arany, 3 ezüst, és 
2 bronzérem, valamint egy ötödik helye-
zés!

Minden versenyzônek szívbôl gratulá-
lunk! Szép munka volt!

Egy hétvége, két sportág, 
három verseny!
A Veresi Küzdôsport Egyesület hét-
végi mérlege: (nov. 22–23.)

13 aranyérem,
5 második helyezés,
2 bronz,
1 ötödik hely.
Soha rosszabb hétvégét!
Gratulálunk!
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Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy házaspár. Álmodtak egy nagyot, mely célként jelent meg az életükben. 
lépésrôl – lépésre valósítják meg elképzelésinket, gyermekeket nevelnek, ifjakat formálnak,  

kik most épp nálunk sportolnak – szokták mondani.
Értékeket alkotnak, és adják tovább azokat, az edzések keretein belül pedig valódi személyiségfejlesztés is zajlik. 

A sok mosolygós szempár jelzi: jó úton járnak. Közben szebbnél szebb eredményeket érnek el szerte az országban. 
Tovább robog a Veresi Judo Expressz! Szívbôl gratulálunk nekik.

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.sport-coach.hu

www.sixensecoach.hu
www.zugloitreninghaz.hu

Következô számunk 
2015. tavaszán jelenik meg. 

Áldott ünnepeket, boldog új 
évet kívánunk!

A judoedzo.hu, és a Veresi 
Küzdôsport Egyesület csapata

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.

Ezúton is szeretnénk megköszönni a Szülôknek a bizalmat, hogy hétrôl hétre,  
hónapról hónapra ránk bízzák gyermekeiket!

És végül, de nem utolsó sorban köszönjük Dorkának, vagy ahogy a gyerekek hívják,  
Dorka néninek a sok törôdést, figyelmet, nélküle nem menne!

Ha támogatásra érdemesnek találja…
Amennyiben valaki kedvet érez, hogy csatlakozzon hozzánk, hogy részese legyen egy kiváló 

Csapatnak, úgy ne tétovázzon! Judozz velünk Veresen! Csatlakozz hozzánk még ma!

Isaszegen versenyeztünk!
A mai napon,november 29.-én ren-

dezték meg az Isaszeg Kupát. Még 
sosem versenyeztünk Isaszegen. A 
rendezôk judo,és jiu-jitsu versenyt 
szerveztek,amire szép számmal ér-
keztek versenyzôk.

Egy számunkra meglehetôsen 
szokatlan szabályrendszerben zaj-
lottak a küzdelmek, a sorsolás az 
elônevezésen feltüntetett adatok alap-
ján már készen várta az indulókat.

A Veresi Küzdôsport Egyesületet 
tizenöt judoka képviselte a viadalon. 
A csapatvezetô a kapitányunk Huszti 
András volt.

Végeredményben három arany, 
négy ezüst, és három bronzéremnek 
továbbá három negyedik, és két ötö-
dik helyezésnek örülhettünk.

A CSAPAT minden tagja megtette 
a magáét. Sokszor küzdöttek látható-
an nagyobb, erôsebb ellenfelekkel. 
Bátrak voltak ,vállalták a harcot még 
az oly szokatlan lebonyolítási mód 
ellenére is.

Aranyérmes lett:
Paulik Barnabás, Parádi Barna, 

és Fülöp László.

Ezüstérmet vehetett át:
Gelle Panna, Ballon Andrea,Kiss 

Bence, és Surin Zsolt.
Bronzéremnek örülhetett:
Csernák Dominik, Kerecseny At-

tila, és Pálfalvi Ábel.
Negyedik lett:
Homoki Márton, Maros Levente, 

Maros Pálma.
Az ötödik helyen végzett:
Kiss Patrícia, és Fóthi András.
Minden versenyzônek szívbôl gra-

tulálunk!
Szép munka volt Gyerekek!

MEGSZÜLETETT A VERESI 
KÜZDÔSPORT EGYESÜLET 

600. ÉRME!
KERECSENY ATTILA 

NYERTE BIATORBÁGYON!
HOGY MILYEN SZÍNÛ?  

ARANY!
SZÍVBÔL GRATULÁLUNK 

ATTILA!


