
Ez a 2013/2014-es iskolaév máso-
dik hírlevele. Sorrendben nyolca-
dik(!) szám, ami saját gondozás-
ban jelenik meg.
Hírt adunk magunkról, szere-
tett egyesületünkrôl, terveinkrôl, 
elképzeléseinkrôl. Beszámolunk 
mindarról, ami a tatamin történik, 
és az útról, melyen haladunk.
Fogadják, fogadjátok tôlünk sze-
retettel!
Nézzük mi történt az elmúlt né-
hány hónapban!

NEWAZA-FESZTIVÁL

Szeptember nyolcadikán ke-
rült megrendezésre a II. Newaza 
Fesztivál-Galambos Márton Em-
lékverseny Százhalombattán, 
a városi Sportcsarnokban.

I-II-III osztályú országos 
bajnokság, senior-amatôr 
összevont Magyar Kupa.

 Egyesületünk elnöke 
Gyuszi bácsi hozta létre a 
versenyt. Elôtte sosem volt 
földharc verseny Magyaror-
szágon. Kiváló szabályköny-
vet alkotott, mely a támadó 
judot preferálja. Elôször 
„csak” országos bajnokságo-
kat rendezett különbözô osz-
tályokban, majd a sikereken 
a visszajelzéseken felbuz-
dulva idén már a 2. földharc 
fesztiválnak adott otthont 
Százhalombatta. Az elmúlt 
öt év bizonyította a newaza 
versenyek létjogosultságát. 
Gyuszi bácsi víziója, hogy 
az elsô newaza Európa Baj-

nokságot hazánkban rendezze meg 
a Magyar Judo Szövetség.

A veresi színeket négyen képvi-
selték: 

• Gaál Beni (aki még ifjúsá-
gi korú) vállalta a küzdelmeket 
felnôtt III. és I. osztályban is.

• Leopold Róbert aki a senioroknál 
és a III. osztályban is küzdött.

• Molnár Zsolt, a senior kategóri-
án kívül az összevont open kategó-
riában is nevezett.

• És Sziklai Péter, aki a senior ne-
hézsúlyon kívül az összevont opent 
is vállalta.

Nézzük az eredményeket. 
Beni egy harmadik és egy ötödik 

helyezést gyûjtött. Robi egy ezüs-
töt és egy ötödik helyezést hozott 
haza. Molnár Zsolti ezüstérmes lett 
a seniorok között, míg Sziklai Peti 
sporttársunk szintén a seniorok kö-
zött szerzett aranyérmet.

Peti Masters’ VB ezüstérmes, 
4.Dan-os mestert is legyôzött!

Sok induló volt a versenyen, lé-
nyegesen több mint tavaly. Sok kivá-

ló judost is köszönhettünk. 
Elindult az EB bronzérmes 
Ungvári Attila, a Karvaly, 
a kiváló földharcos Mester 
Dani, a Masters’ világbaj-
nok Kersics Antal, a föld-
harc specialista Németh 
Károly és még sorolhat-
nánk. Versenyzôink sok 
küzdelmet vívtak a na-
gyon rangos mezônyben. 
Kiváló küzdelmeik, elért 
eredményeik jelezik, van 
helyük, keresnivalójuk a 
mezônyben. A verseny 
rangját emelte, hogy el-
látogatott a rendezvényre 
az MJSZ elnöke dr. Tóth 
László és az Országos Dan 
Kollégium elnöke Flóri 
Miklós is. Gratulálunk a 
versenyzôinknek és gratu-
lálunk Gyuszi bácsinak is. 

Így tovább!

Üdvözöllek Kedves Olvasó,
Sporttárs, Szülô, Hozzátartozó, Judoka, vagy „csak” szimpatizáns!
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Gyuszi bácsi
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AZ EGYESÜLETÜNK HÉTÉVES 
SZÜLETÉSNAPJA

Szeptember 11-én ünnepelte szere-
tett Egyesületünk fennállásának he-
tedik évfordulóját.

Az ünnepségen Gyuszi bácsi be-
szélt az elmúlt hét évrôl, a kezdeti 
nehézségekrôl és mindarról, amit 
feleségével, Dorka nénivel megál-
modtak és meg is valósítottak.

Nagy utat járt be az egyesület, míg 
a térség egyik meghatározó egyesü-
letévé vált. Bôven volt okunk örül-
ni, hiszen 341 érmet nyertek spor-
tolóink, amibôl 125 arany! (eddig)

Büszkék vagyunk arra, hogy van 
sportkoncepciónk, távlati tervünk, 
céljaink.

Büszkeségre ad okot az is, hogy 
nem pusztán minôségi sportoktatás 
folyik, hanem a gyermekek szemé-
lyiségének fejlesztése is biztosított.

Mûködnek itt tanuló körök, a klub 
sokszor, mint jó minôségû napközi 
funkcionál, van saját könyvtára és 
még hosszan sorolhatnánk.

A hatalmas és nagyon finom ünne-
pi tortát ismét Leopold Robi sport-
társunk, barátunk készítette el, amit 
a megjelent szülôk, nagyszülôk, és 
judokák együtt fogyasztottak el.

(Ezúton is köszönjük Robi! Na-
gyon finom volt!)

Igazi családi judos ünnep volt, 
ahogyan az már közismert.

Gyuszi bácsi szokott így fogal-

mazni: „Gyerekeket nevelek, 
akik éppen most judoznak!”

Kívánjuk, hogy még na-
gyon sokáig legyen ez így, 
ilyen szeretetben, ilyen családi 
légkörben, hangulatban.

Mert ez kérem EGY 
NAGY JUDOS CSALÁD!

Még egy gondolat Gyuszi 
bácsiról.

Így fejezte be beszédét:
„Megtisztelés számomra, 

hogy ezt az egyesületet ve-
zethetem. Köszönöm.”

Nos, mi is köszönjük 
mindannyian Dorka néninek 
és Gyuszi bácsinak.

Nagyon sok boldog szüle-
tésnapot kívánunk, kiemelkedô si-
kereket kívánunk!

SPILIMBERGOBAN SZEREPELT  
A LEÁNYVÁR CSAPATA

Szeptember 29-én Olaszország-
ban, Spilimbergo-ban szerepelt a 
Leányvár csapata.

Egyesületünket Petrovics Niki 
és a Tatabánya–Leányvár nálunk 
készülô versenyzôje Kerstner Ró-
bert képviselte.

Szép sikereknek örülhettünk, hi-
szen Robi megnyerte a versenyt, 
míg párja Niki ezüstérmes lett.

A férfiaknál a csapatversenyt 
a Leányvár nyerte, míg a lányok 
ezüstérmesek lettek.

Gratulálunk Leányvár!
Gratulálunk Niki és Robi!

ÉREM AZ I. OSZTÁLYÚ OB-N 
KECSKEMÉTEN

Az Ippon Judo Tatabánya ná-
lunk edzô nehézsúlyú ver- 
senyzôje Kerstner Róbert bronzér-
mes lett az országos bajnokságon.

Bátran judózott, szép technikákkal 
igazolta, hogy méltán tagja a junior 
válogatottnak.

A bronzmeccsen dobott hatalmas 
ipponjára még sokáig emlékezni fo-
gunk.

Gratulálunk Robi!

GYÖNYÖRÛ SIKEREK 
BALATONFÜREDEN  
A III. RONIN KUPÁN

Október hatodikán rendezték meg 
Balatonfüreden a III. Ronin Kupát. 
Gyönyörû csarnokban, ideális kö-
rülmények várták a versenyzôket.

A veresi színeket 14 fô képvisel-
te. Nem is akárhogyan. Heten közü-
lük aranyérmet vehettek át a végel-
számolásnál.

Az elsô helyen végzett: Lukács 
Krisztián, a Jóképû, aki temérdek 
edzôi feladatot is ellátott a verse-
nyen. Gaál Beni, aki ment, mint 
egy gyorsvonat. Petrovics Niki, 
Németh Szabi- Szabi hátsó gáncsá-
ra még sokáig emlékezni fogunk. 
Fülöp Lackó, Parádi Barnus- a 
Csiga, és végül, de nem utolsó sor-
ban gyôzött a Haramia, azaz Zsuga 
Peti barátunk.

Ezüstérmes lett:  Kiss Viki a 
Vikusz, aki nagyot küzdött, meg-
érdemelten, csatában szerzett szép, 
fényes érmet, Molnár Balázs, aki 
tényleg leiskolázta a mezônyt, 
aranyérme mindössze három má-
sodpercen múlt.

Leopold Robi, aki egyetlen vere-
ségét küzdelmes mérkôzésen éppen 
Gaál Benitôl szenvedte el.

Bronzérmet szerzett Hegyi Dá-
vid, aki a +60 kg-os kategóriában, 
tehát nehézsúlyban indult. Nálánál 
30kg-al nehezebb versenyzôvel is 
felvette a versenyt, gyönyörûen 
küzdött (szokás szerint) , ez most a 
harmadik helyhez volt elég. Molnár 

Dávid,  kicsit indiszponált volt ezen 
a napon, de mindannyian tudjuk, 
hogy sok versenyt fog még nyerni.

Végül, de nem utolsó sorban a Yeti 
a kapitányunk, (Huszti András) aki 
akkora ipponnal köszönt be a nehéz-
súlyú mezônybe, amire jó sokáig em-
lékezni fog mindenki, aki csak látta.

A harmadik helyért éppen jó barát-
ját, csapattársát Sziklai Petit gyôzte 
le, aki így az ötödik helyen végzett.

Versenyzôink azzal is kitûntek, 
hogy akinek kevés mérkôzése volt 
a saját kategóriájában mindenki 
vállalt „bónusz” barátságos küz-
delmeket, így végül mindenki több 
mérkôzésen próbára tette erejét, 
ügyességét.

Kiemelendô Huszti András aki 
„barátságos” mérkôzésen kihívta a 
nehézsúly Masters’ Világ és Euró-
pa bajnokát, Kersics Antalt és bátor 
judóval, öt ponttal (yuko) diadal-
maskodott felette.

Összességében a veresi judósok 
ismét kitettek magukért.

Szép küzdelmeket vívtak, bátran 
küzdöttek, öregbítették szeretett 
egyesületünk és a város hírnevét.

Szívbôl gratulálunk!

LÁTOGATÁS BAJÁN

Október 12-én Baja adott otthont a 
serdülô „B” országos bajnokságnak.

A veresi színeket Hegyi Dávid 
képviselte a 63 kg-os mezônyben. 
Dávidot nagyon sok zavaró tényezô 
gátolta. A súlycsoportja egyik meg-
határozó alakja, tudása, képességei 
szerint az 1-5-be vártuk ôt.

Sajnos ez ma nem az ô versenye 
volt. Elsô meccsén kikapott szegedi 
ellenfelétôl, így helyezetlenül zárt.

Sebaj, Dávid!
Gratulálunk a részvételhez is!
Biztosan fog még sokkal jobban 

sikerülni!

VÉGET ÉRT A JUDOEDZÔ KÉPZÉS 
A FITNESS AKADÉMIÁN!

Véget ért a judo edzô képzés a 
Fitness Akadémián!

Elnökünk Gyuszi bácsi, és Ozsvár 

András most is remek képzést hoz-
tak össze a Fitness Akadémiával 
karöltve.

A vizsgára jól felkészült, illet-
ve felkészített hallgatók érkeztek, 
akik magatartásukkal, tartásukkal, 
szakmai ismereteikkel valósággal 
lenyûgözték a vizsgabizottságot, 
akik egészen biztos, hogy jó hírét 
viszik a judósoknak.

Minden hallgatónak, illetve a szak-
máért felelôs Ozsvár, illetve Ilyés 
mesternek szívbôl gratulálunk! 

VERESI MENETELÉS TAPOLCÁN

November 3-án Tapolcára kaptunk 
meghívást.

Ez egy meghívásos judo verseny, 
melynek neve Jigoro Kano Kupa 
volt.

Nagy csapattal, húsz versenyzôvel 
vágtunk neki az útnak. A rendezôk 
kiváló körülményeket biztosítot-
tak a helyi rendezvénycsarnok-
ban. Hála a körültekintô szerve-
zésnek, a versenyzôk lehetôséget 
kaptak, hogy állásból és földön is 
megmérkôzzenek egymással, nö-
velve ezzel a mérkôzések számát, 
és az éremszerzés lehetôségét. A mi 
csapatunk legnagyobb része vállal-
ta a kihívást, és mindkét küzdelmi 
számban érdekelt volt. Nagy öröm 
volt látni, hogy a még kezdô, vagy 
az elsô versenyes judokáink is mi-
lyen nagy elszántsággal vetették 
bele magukat a küzdelembe.

A végén még a jelenlevô felnôtt 
versenyzôknek egy nagy Open föld-

harc versenyre is lehetôségük volt. 
Itt a többség nehézsúlyú, de minden-
képpen nyolcvan kilónál nehezebb 
versenyzôbôl állt. Itt jegyezném 
meg, hogy ebbe a mezônybe neve-
zett a saját kategóriája megnyerése 
után a tizenhét éves hatvanhat kg-os 
Gaál Beni aki bátor versenyzéssel az 
ötödik helyet szerezte meg.

Judokáink nemcsak megállták a 
helyüket, de parádés egyéni sze-
replésüknek hála a mi csapatunk a 
Veresi Küzdôsport Egyesület nyer-
te a csapatversenyt és az ezzel járó 
gyönyörû serleget.

Végeredményben 16 elsô, 9 má-
sodik és 8 harmadik helynek örül-
hettünk.

Ezen kívül még három szép ne-
gyedik és két értékes ötödik helyet 
is szereztünk.

Aranyérmet, illetve érmeket nyer-
tek: Hegyi Dávid, Németh Sza-
bolcs, Németh Levente, Kerecseny 
Attila, Csernák Dominik, Czibula 
Mátyás, Lukács Krisztián, Gaál 
Bendegúz, Sziklai Péter

Akik az ezüstöket szerezték: Ma-
ros Levente, Harangi Kán, Erdôs 
Botond, Szendrei Anna, Szendrey 
Máté, Leopold Róbert

Bronzérmekkel tértek haza: Ho-
moki Márton, Harangi Kán, Erdôs 
Botond, Gelle Panna, Sepsi László

Negyedik helynek örültek: Bujtás 
Viktor, Gesztelyi Nagy Barnabás

Ötödikek lettek: Gaál Bendegúz, 
Czibula Mátyás

Edzôként a CSAPAT mellett vol-
tak: Lukács Krisztián, Czibula Má-
tyás, és Ilyés Gyula.

Gyönyörû munka volt LÁNYOK-
FIÚK !

Szívbôl gratulálunk! Így tovább!

BIATORBÁGYON 
VERSENYEZTÜNK

November 10-én Biatorbágyra kap-
tunk meghívást.

Tavaly voltunk elôször itt verse-
nyezni, remek hangulatú versenyt 
varázsoltak a városba a helyi kol-
légák. Sok kezdô, illetve kevés 
versenytapasztalattal rendelkezô 
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Az egyesület születésnapja
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judókának tudtunk lehetôséget 
adni, hogy lemérhessék felké-
szültségüket.

Természetesen néhány tapasztalt 
„öreg” harcos is velünk tartott, mint 
a Csiga – Parádi Barnus –, vagy 
Fülöp Lackó. A verseny 
beváltotta a hozzá fûzött 
reményeket. Tizenöt érmet 
szereztek gyermekeink.

A statisztika, öt arany, öt 
ezüst és öt bronzérmet mu-
tatott a végelszámolásnál.

Az elsô helyen végzett 
és megnyerte súlycsoportja 
küzdelmeit: Fülöp Lackó, 
Zsuga Peti a Haramia, Mol-
nár Balázs, Gelle Panna, és 
Németh Szabi.

Ezüstérmes lett: Homo-
ki Marci, aki a tapolcai 
verseny bronza után, most 
elôre lépett.

Németh Levi, Parádi 
Barnus a Csiga, akit csak jó barátja 
Fülöp Lackó tudott legyôzni, va-
lamint Csernák Dominik és Jakab 
Kata aki elsô versenyén küzdött és 
teljesített nagyon szépen.

Bronzéremnek örülhetett: Kere-
cseny Attila, aki nálánál nagyob-
bakkal vette fel a küzdelmet és har-
colt hôsiesen, Maros Levi, Maros 
Pálmi, Poczkodi Leó, aki szintén 
elsô versenyén bizonyított és vé-
gül, de nem utolsó sorban Gesztelyi 
Nagy Barni.

Kivétel nélkül minden veresi ju- 
doka megtette a magáét. Nyert, 
vagy veszített, azt emelt fôvel, mél-
tósággal, csatában tette. Szívme- 
lengetô érzés volt a picik elszánt-
ságát látni.

A csapat magja az „öregek” pedig 
hozták a „kötelezôt”. De hogyan! 
Amikor tapasztalt versenyzôink 
kezdô ellenféllel kerültek szembe, 
vigyáztak rájuk, legyôzték ôket, de 
még csak véletlenül se mondhatja 
senki, hogy átgázoltak volna ta-
pasztalatlan ellenfeleiken.

Nagyon intelligens, kevesekre 
jellemzô módon arattak gyôzelmet. 
Hihetetlen büszkeség ilyen emberi 
minôséget látni gyerekektôl. Aki lát-

ta ezeket a küzdelmeket nem fogja 
feledni, mert nagyon szép pillanatok 
voltak.

Végére maradt egy fontos hír, 
miszerint megszületett a Veresi 
Küzdôsport Egyesület 400. érme! 

Hogy ki szerezte? A Németh Sza-
bi! És hogy milyen színû a 400. ér-
münk? Arany!

Gratulálunk a CSAPATNAK, an-
nak minden tagjának, és külön gra-
tuláció Szabinak a jubileumi érem-
szerzéshez!

Így tovább Veresi Judokák!

MEGSZÜLETETT EGYESÜLETÜNK 
400. ÉRME

Biatorbágyon megszületett egye-
sületünk 400. érme. Németh szabi 
nyerte. Hogy milyen érem? Arany! 

Gratulálunk minden eddigi 
éremszerzônek és külön gratulálunk 
az egész CSAPATNAK és természe-
tesen SZABINAK!

III. OSZTÁLYÚ FELNÔTT 
ORSZÁGOS BAJNOKSÁG

December elsô napján a Honvéd-
ban voltunk érdekeltek a III. osztá-
lyú felnôtt országos bajnokságon.

Különbözô sérülések és egyéb 
nehézségek után a csapatunk két 
fôbôl állt.

66 kg-ban Gaál Beni vállalta a 
küzdelmeket a felnôtt mezônyben, 

míg nehézsúlyban Kapitányunk, 
Huszti András a Yeti képviselte 
a veresi színeket. Beninek sajnos 
nem ez volt élete versenye. Küz-
dött, hajtott, de akadozott a gépe-
zet. Így is pontszerzô helyen zárta 

a viadalt, hetedik lett a né-
pes mezônyben. Yeti pedig 
menetelt. Ha kellett taktiku-
san, ha kellett agresszívan, 
ha kellett szép technikákat 
bemutatva nyerte meg mind 
a négy mérkôzését és lett a 
nehézsúly bajnoka.

Végén még egy extra 
mérkôzést is vállalt, ver-
senyen kívül, ahol is ma-
gabiztosan , teljes értékû 
gyôzelmet (ippon) aratva 
diadalmaskodott.

Mindkét versenyzônek 
szívbôl gratulálunk! Szép 
munka volt Fiúk!

ÖVVIZSGA

December 5-én egyesületünk-
ben övvizsgát tartottunk kezdô 
judokáink részére VI. kyu (sár-
ga csík) övfokozatról. Gyerme-
keink számot adtak tudásukról, 
felkészültségükrôl.

Vizsgánkat megtisztelte jelenlé-
tével Ledényi Levente többszörös 
országos bajnok, csapat Európa 
bajnok, a 

Ledényi Judo Iskola vezetô 
edzôje.

Judokáink „produkciójáról” csak 
szuperlatívuszokban lehet beszél-
ni. Fegyelmezett munka, kiválóan 
végrehajtott technikák jellemezték 
a munkát.

A vizsgáról, ifjú judokáink mun-
kájáról Levente is elismerôen szólt.

Végül mind a 26(!) vizsgára je-
lölt sikerrel teljesítette élete elsô 
övvizsgáját.

Gratulálunk Veresi Judokák!
Szép munka volt!

A VIZSGÁZÓK NÉVSORA:
1) FÁBIÁN BARNA
2) KEMLÓDY KRISZTIÁN
3) HUNYADI MIKLÓS

4) OROSZI LEVENTE
5) KISS BENCE
6) TÓTH MIKLÓS
7) HORVÁTH ÁLMOS
8) ERTÜNGELDE ERMIS
9) BRUCHNER MÁRK

10) KOCSIS BERENGÁR
11) ALMÁSI SEBESTYÉN LEVENTE
12) NAGY MARTIN
13) LEOPOLD ROZVITA
14) POCZKODI LEÓ
15) BÁRÁNY ENIKÔ
16) BÁRÁNY ISTVÁN
17) KISS PÉTER
18) DÖMÖK KATA
19) HOMOKI MÁRTON
20) FODOR BALÁZS
21) BORSOVICZ BOTOND
22) DOBÓ ZALÁN
23) SURIN ZSOLT
24) MOÓR MARCELL
25) HORVÁTH MÁTÉ
26) JAKAB KATA

REGIONÁLIS JUDO SZÖVETÉG 
ÉVZÁRÓ VERSENYE

December nyolcadikán Kerepes-
re mentünk versenyezni. Nyolc 
versenyzôvel vágtunk neki a via-
dalnak. Ketten voltak, akik eddigi 
életük elsô versenyére készültek. 
Bárány István és Valkay Balázs 
vállalták a megmérettetést.

Nos, a régió évzáró versenye re-
mekül sikerült. Ifjú judokáink kitet-
tek magukért. Szép megoldásokkal, 
olykor kifinomult technikai megol-
dásokkal, olykor szívvel-lélekkel 
arattak szép sikereket.

Aranyérmet vehetett át: Németh 
Szabi, aki egyre ügyesebb, és a szí-
ve is a helyén van.

Marx Karcsi a Fészek, aki hosz-
szú idô után versenyzett ismét, 
és remek technikákkal az eszét 
használva nyert. Valkay Balázs, 
aki Bárány Istivel harcolt az ara-
nyért. Zsuga Peti a Haramia, aki-
nek nem volt méltó ellenfele ezen 
a napon. És végül, de nem utolsó 
sorban Molnár Balázs, aki immár 
versenyrôl-versenyre olyan intelli-
gens, szép judót mutat be, hogy az 
valami bámulatos.

Ezüstérmes lett az elsô versenyén 
Bárány Isti. Isti nagy tehetség, so-
kat fogunk hallani még róla.

Bronzéremnek örülhetett Sepsi 
Laczkó, aki nagyot harcolt a bronz-
éremért, valamint Mándi Vince, aki 
eddigi versenyei közül ezen a via-
dalon mutatta meg leginkább tehet-
ségét, ügyességét.

Minden versenyzônek szívbôl gra-
tulálunk, további sok sikert kívá-
nunk!

ÚJABB ÖVVIZSGA
December 12-én újra övvizsga volt 
egyesületünkben.

Citrom (V.kyu) és narancssárga 
(IV.kyu) övre vizsgáztak az arra 
érdemesek. Nagyon szép vizs-
gáknak örülhettünk, elméletbôl és 
gyakorlatból is szépen felkészültek 
judókáink.

Citromsárga övre eredményes vizs-
gát tett:

• Pflanzer Ákos
• Tóth Kende
• Borsovicz Zsombor
• Dobó Nándor
• Valkay Balázs
• Dömök Kata
• Narancssárga övre vizsgázott:
• Sziklai Péter
Gratulálunk! Szép munka volt!

NÓGRÁD MEGYE JUDO 
BAJNOKSÁGA-RÉTSÁG NYÍLT 

December 14-én útra keltünk 
Rétságra. Tizennyolc versenyzô 
vállalta a megmérettetést, így el-
mondhatjuk, hogy nagy csapattal 
érkeztünk a viadalra.

Csuha Zoli barátunk és a Rétsá-
gi Judo Klub újra remek versenyt 
rendezett. Tavaly ugyanezen a tor-
nán megnyertük a csapatversenyt, 
idén azzal a nem titkolt szándék-
kal utaztunk Nógrád megyébe, 
hogy megvédjük elsôségünket. A 
végeredmény igazolta az elôzetes 
várakozásainkat.

Hét arany, három ezüst és nyolc 
bronzéremnek örülhettünk és vé-
gül, de nem utolsó sorban meg-

nyertük a csapatversenyt is és az 
ezzel együtt járó kupát.

Picit részletesebben…

Az elsô helyen végzett:
Németh Szabi, aki egyre éret-
tebben versenyzik, egyre szebb 
megoldásokat alkalmaz verseny-
körülmények között is. Magabiz-
tos gyôzelmek vezették a dobogó 
tetejére.

Németh Levi, aki robogott, mint 
egy gyorsvonat, nagy különbsé-
gekkel gyôzte le ellenfeleit.

Zsuga Peti, akinek aznap nem 
igazán ment állásból, hát megol-
dotta földön. Földharc ipponjai 
után zsebelte be a gratulációkat.

Fülöp Lackó, akinek ma nagyon 
nehéz dolga volt. Emberére akadt, 
de hihetetlen küzdelmi tudása, aka-
rata átsegítette ôt a nehézségeken.

Parádi Barnus a Csiga. Nem 
volt kérdés, hogy ki nyeri a súly-
csoportot. Megállíthatatlan volt.

Jakab Katus, nagy küzdelemben 
, de teljesen megérdemelten lett 
kategóriájának gyôztese.

Mándi Vince, aki kezdi megis-
merni a gyôzelem semmihez sem 
fogható érzését. Láthatólag tet-
szik neki. Szépen dolgozott.

Ezüstéremnek örülhetett:
Kiss Viki, a Vikusz, Szendrey 
Máté és Poós Peti

Bronzérmet vehetett át:
Kiss Patri aki elôször verseny-
zett, Csernák Dominik, Szendrey 
Bálint, Gesztelyi-Nagy Barnus, a 
két jó barát Kerecseny Attila és 
Homoki Marci, Bárány Isti és a 
csapat legnagyobb küzdôje Gelle 
Panna.

A CSAPAT minden tagja meg-
tette a magáét. Néha jóval többet 
is annál. Nyertek vagy veszítettek, 
emelt fôvel, csatában tették. Egy-
mást buzdítva, segítve haladtak 
elôre. Jó volt látni, érezni, hogy 
mennyire együtt vannak, milyen 
nagyon szeretik egymást a gyere-
keink.
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Köszönjük az élményt, a szép 
munkát, az eredményes versenyzést!

Minden versenyzônek szívbôl 
gratulálunk!

Jövôre, 2014-ben folytatjuk!

DAN VIZSGA
December 15-én a KSI Judo termé-
ben tartották meg a szokásos téli 
Dan vizsgát.

Egyesületünk a Veresi Küzdô- 
sport Egyesület, ha áttételesen is, 
de érdekelt volt ezen a napon.

A Leányvár-Ippon Judo Tata-
bánya nálunk készülô nehézsúlyú 
versenyzôje Kerstner Robi, illet-
ve az UTE-ból hozzánk igazoló 
seniorkorú Lajtos István sikeresen 
teljesítették az I. Dan vizsgakö-
vetelményt, így az Országos Dan 
Kollégium egyhangú döntésének 
értelmében mától I. Dan-os judo 
mesterek, és büszkén viselhetik a 
fekete övet.

Gratulálunk a sikeres vizsgához.
Szép munka volt!

SZEPTEMBER HÓNAP JUDOKÁI
• Hegyi Dávid
• Petrovics Nikolett
• Mándi Vincze
• Erdôs Botond
• Homoki Márton
• Tóth Kende
• Gelle Panna
• Kiss Patrícia

OKTÓBER HÓNAP JUDOKÁI
• Bujtás Viktor
• Sepsi László
• Jakab Kata
• Nagy Martin
• Valkay Balázs
• Németh Szabolcs
• Gelle Panna
• Kerecseny Attila
• Salamon Benedek
• Kiss Patrícia
• Németh Máté
• Homoki Márton

NOVEMBER HÓNAP JUDOKÁI
• Kiss Bence
• Tóth Miklós
• Schwartz Olivér

• Homoki Márton
• Bárány István
• Németh Szabolcs
• Zoltán Dávid
• Fodor Balázs
• Csernák Dominik
• Zsiga Szonja

További sok sikert kívánunk!

A FÉLÉV VERESI JUDOKÁI
• Gelle Panna
• Kiss Patricia
• Zoltán Dávid
• Homoki Márton
• Kerecseny Attila
• Németh Szabolcs
• Tibenszki Milán
• Molnár Balázs
• Parádi Barnabás
• Fülöp László
• Kiss Viktória
• Mándi Vince

ÉV VÉGI STATISZTIKA
Szeptembertôl decemberig 10 ver-
senyen vettünk részt, amiben két 
országos bajnokság is volt! 

 A tavalyi iskolaévrôl „áthozott” 
érmek száma: 333, amibôl 122 arany.

 E négy hónap alatt 98 érmet 
gyûjtöttünk, amibôl 45 aranyérem! 

Egyesületünk versenyzôit ez idá-
ig az ország különbözô versenyein 
431 alkalommal szólították dobo-
góra  és ebbôl  167 alkalommal pe-
dig aranyérmet vehetett át!

Gratulálunk Veresi Judokák!

Büszkék vagyunk arra, hogy fo-
lyamatosan fejlôdünk, hogy taglét-
számunk több mint 20%-kal nôtt a 
tavalyi évhez képest, markáns lép-
tekkel haladunk a 150 fô felé!

Külön büszkeség, ahogy a gye-
rekeink viselkednek versenykö-
rülmények között, téthelyzetben. 
A gyengébb képességû, vagy kezdô 
ellenfeleiket legyôzik, de véletle-
nül sem bántják, nem veszik el a 
kedvüket a judótól, míg a „ki-ki” 
mérkôzéseken szikrázó csatákban 
bizonyítják rátermettségüket. 

Versenyzôink nyernek, vagy ve-
szítenek, emelt fôvel, egyenes ge-
rinccel, sportszerûen teszik. Minden 

körülmények között igazi CSAPA-
TOT alkotnak, sírnak, vagy nevet-
nek, de együtt és egymásért vannak 
nagyon jó minôségben jelen.

Személyiségfejlesztés edzés 
közben
Gyermekeink edzés közben nem 
pusztán a judo, amúgy bonyolult 
mozgásanyagát sajátítják el, nem 
pusztán erôsödnek, hanem sze-
mélyiségük is fejlôdik. Megtanul-
nak csapatban dolgozni. Vezet-
ni és vezetve lenni, megtanulnak 
felelôsséget vállalni döntéseikért. 

Megtanulják egyéni érdekeiket 
alárendelni a csapat érdekei alá.

Megtanulják, hogy a CSAPAT  
lényegesen több mint a tagok ösz-
szege.

Gyermekeinknek nô az önbizal-
muk, az önbecsülésük, a munká-
ba vetett hitük. Olyan használható 
tudás birtokába kerülnek, melyet 
késôbbi életük  több területén is ka-
matoztathatnak majd.

Tanulókörök
Egyre népszerûbbek a tanulókörök.
Hitünk szerint a prioritás mindig az 
iskoláé.  Ennek érdekében tanuló-
köröket hoztunk létre, ahol mindig 
van egy vezetô, és egy-két fô, aki 
az adott tárgy „specialistája”. Ezek 
a tanulókörök segítik a gyengébb 
iskolai eredménnyel bíró, hozzánk 
járó judokákat a megértésben, a 
jobb iskolai elômenetel biztosítá-
sában.  Eredménye az ugrásszerûen 
javuló iskolai teljesítmény, mely 
természetesen érdemjegyekben is 
megmutatkozik. 

„Divat” nálunk jól tanulni!

Veresi Küzdôsport egyesület- 
Ledényi Judo Team
December 20-án elnökünk Gyuszi 
bácsi meghívást kapott barátjától 
a Ledényi Judo Team vezetôjétôl 
Ledényi Leventétôl, az év végi ka-
rácsonyi ünnepségre.

Impozáns környezetben az új 
edzôtermükben volt megrendezve 
az ünnepség.

Az egész év kiváló eredményei 
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kerültek értékelésre, illetve jutal-
mazásra.

Egyesületünk egy vándordíjat 
hozott létre a Ledényi Judo Team-
nek, mely egy hatalmas kupában 
testesült meg. Lényege, hogy min-
den évben a legeredményesebb 
Ledényi judoka ôrzi egy évig a ser-
leget. Akinek sikerül háromszor a 
legeredményesebbnek bizonyulni 
klub szinten, az a versenyzô végleg 
hazaviheti a trófeát.

Gratulálunk az elért gyönyörû 
eredményekhez!

További sok sikert kívánunk!

Összevont küzdelmi edzések 
péntekenként
Egyre népszerûbbek a pénteken 
17:00 órától megtartott, összevont 
küzdelmi edzéseink. 

Igazi verseny körülményeket mo-
dellezünk. Judokáink nagy szeretet-
tel látogatják a foglalkozásokat.

Esetenként hat-nyolc állás és há-
rom-négy földharc küzdelmet foly-
tatnak le. És ez valljuk meg nem 
kevés.

Egyesületi judos naptár – idén is
Ismét lesz egyesületi naptárunk. 
A 2014-es, A3-as méretû, közel 150 
képpel gazdagított naptár 2000 Ft 
elôleggel megrendelhetô!

Szeretnénk, hogy a minél több 
családban ott legyen a falon.

Tervek 2014-re
Ahogy mondani szoktuk: megyünk 
tovább. Az elért eredmények bizo-
nyítják, jó úton járunk.

Több olyan versenyzônk van, aki 
megérett arra, hogy országos verse-
nyeken, Magyar Kupán, Országos 
Bajnokságokon, vagy a Diákolimpia 
Országos döntôjén képviselje egye-
sületünket, és Veresegyház városát. 

Néhány név, a teljesség igénye 
nélkül: Zsuga Peti a Haramia, 
Molnár Balázs, Németh Szabi…

Nos, nekivágunk a nagy ka-
landnak.

Április 24–25–26.
Kempo Világbajnokság Budapesten.

Terveink szerint több versenyzôt is 
delegálunk a válogatottba. Judosként 
egy idegen sportágba, ez igazán 
nagy szó. 

És ha már ott leszünk: minimáli-
san két érem megszerzése a cél!

Cross – Training 
Töretlen lelkesedéssel zajlanak 
minden nap déltôl  a cross – training 
foglalkozások. 

Spártai körülmények között, 
egyszerû eszközökkel, illetve sa-
ját súllyal végzett funkcionális 
erôedzés. Nagyon hatékony módja 
az edzésnek, érdemes kipróbálni!

Nálunk mindenki a saját szintje, 
fittségi állapota, illetve célja szerint 
kapja a terhelést. 

Sport – Coaching
Dorka néni és Gyuszi bácsi saját 
meglévô munkájuk, feladataik mel-
lett  sportolók mentális felkészítését 
is végzik. Olimpikonok, világbaj-
nokok járnak hozzájuk, igazolván 
módszerük helyességét.

Kiváló eredmények fémjelzik 
munkájukat. 

Gratulálunk!

Karácsonyi ünnepség
December 19-én volt egyesületünk 
karácsonyi ünnepsége.

Sok ifjú judoka, szülôk, hozzá-
tartozók, barátok vettek részt az 
ünnepségen, mely hagyományaink-
nak megfelelôen remek hangulat-
ban zajlott.

Gyuszi bácsi beszélt az eltelt hóna-
pokról, évekrôl. A sok sok sikerrôl, 
melyet sikerült megélni. Beszélt a 
tervekrôl, és az útról, melyen töret-
len lelkesedéssel haladnak.

A végén került sor a félév judokái 
címek átadására, valamint Hegyi 
Dávid búcsúztatására.

Már a kezdetektôl együtt va-
gyunk. Szinte mindenben Ô volt 
nálunk az elsô. Ô nyerte a legtöbb 

érmet, Ô indult elôször országos, 
majd késôbb rangos nemzetközi 
versenyen.

Ô volt az elsô országos érme-
sünk (Magyar Kupa), illetve baj-
noki helyezettünk. Elsôként vál-
lalta a Kempo-t, és az azzal járó 
többletmunkát. (Nyert több világ-
kupát!)

Rengeteg közös élmény köt 
mindet össze. Edzôtáborok, nya-
ralás, vitorlázás, és közös elté-
vedések versenyre menet, vagy 
versenyrôl jövet.

Dávid többször részesült egye-
sületi díjazásban, tegyük hozzá, 
teljesen megérdemelten. 

Egy járatlan utat „taposott ki”, 

Gyuszi bácsi és Hegyi Dávid
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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 
2014. nyár elején 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.

Ezúton is szeretnénk megköszönni a szülôknek 
a bizalmat, hogy hétrôl hétre, hónapról 

hónapra ránk bízzák a gyermekeket ! Nagyon 
köszönjük, igyekszünk meghálálni a bizalmat.
Köszönettel tartozunk két tehetséges ifjú edzô 

kollegánknak Czibula Matyinak  
és Lukács Krisztiánnak a munkájukért.

És végül, de nem utolsó sorban köszönettel 
tartozunk Dorkának, vagy ahogy a gyerekek 

emlegetik Dorka néninek. Nélküle nem menne.

amin a többiek már majd könnyeb-
ben haladhatnak. 

Nagyon nehezen kovácsolód-
tunk össze, de olyan jól sikerült, 
hogy mára pót-fiamként szeretem.

Engedtessék meg nekem, hogy 
elmeséljek egy történetet errôl a 
viszonyról. 

Budapest Kupára mentünk. Ez 
egy nagy nemzetközi verseny. Dá-
vid rendkívül nehéz sorsolást ka-
pott. A verseny április 15-én volt, 
egy nappal a születésnapom elôtt. 

Nem ijedt meg ellenfeleitôl, ins-
pirálta Ôt a tét, a lehetôség. A nyolc 
közé jutásért ukrán ellenfelével ví-

vott kiélezett csatát, mikor is jött a 
baj. Jól lehetett hallani a csarnok-
ban lábának reccsenését, minek 
után Dávid fájdalmas arccal össze-
rogyott.

Vissza akartam léptetni, le akar-
tam hozni a szônyegrôl, de dagadó 
erekkel a nyakán ordította ki ne-
kem, hogy „Ne! Gyuszi bácsi! Bí-
rom! Megyek tovább!” Felállt. El-
lentétes irányba kellett dolgoznia, 
mert csak így bírta a küzdelmet. 
Harminc másodperc volt hátra.

Kiküzdötte, megcsinálta, meg-
nyerte a mérkôzést. A négy közé 
jutásért  egy újabb ukrán várt rá, de 
a lába percrôl percre csak dagadt.

– Dávid! Nem engedem, hogy 
tovább menj! Megsérültél, ha rásé-
rülsz, ami valószínû, nagyon nagy 
lesz a baj! Visszaléptetlek! Elég 
volt. – és megöleltem Ôt. 

– Gyuszi bácsi! – Felelte elcsuk-
ló hangon. Holnap van a szülinap-
ja, érmet akarok nyerni magának! 
Engedjen tovább! Engedjen nyer-
ni! Érmet akarok adni magának!

– Adtál eleget Dávid! Köszö-

nöm! Köszönöm szépen! De ma 
nem küzdünk tovább.

A küzdelemtôl visszaléptettem, 
így sikerült megelôzni a nagyobb 
bajt, Hegyi Dávid a legjobb nyolc 
között fejezte be a Budapest Kupát 
.

Nos, ez az a történet, amire idôs 
koromban is emlékezni fogok. Ez 
az a „sztori”, amire ha rágondolok, 
minden esetben könnyet csal a sze-
membe. 

Minden edzônek ilyen viszonyt 
kívánok a tanítványaival.

És Dávid volt az elsô, aki kinôtte 
egyesületünk kereteit, és vállalta, 
hogy egy korábban kötött megálla-
podás értelmében a KSI-ben foly-
tatja pályafutását. 

Mindnyájunk nevében kívánunk 
sok sikert, és azt, hogy Dávid tisz-
teletére eljátsszák majd a Him-
nuszt!

Mindent nagyon köszönünk NE-
KED DÁVID!

Hajrá Dávid! Mi nagyon szurko-
lunk Neked!

(Ilyés Gyula)

Egy privát hír: Gyuri bácsi 
elkészült a könyvével. Három 
verses kötet után, most prózá-
val jelentkezik.

A könyv címe: A SORSEDZő
Ha megtalálja a megfelelô ki-
adót, tervei szerint  az elsô ne-
gyedévben már kapható lesz a 
boltokban!


