
A 2013/14-es iskolaév harmadik 
Hírlevelét tesszük közzé, amely 
sorrendben már a kilencedik(!), 
amit saját gondozásunkban meg-
jelentetünk.
Hírt adunk magunkról, szere-
tett Egyesületünkrôl, terveinkrôl. 
Beszámolunk mindarról, ami a 
tatamin történik, az útról amin 
haladunk. Ôsszegezzük az elmúlt 
idôszak eredményeit, amire úgy 
gondoljuk, méltán vagyunk büsz-
kék. Nézzük mi történt az elmúlt 
hónapokban!

A téli szünetet edzésekkel töltöttük, 
csak úgy, mint az idei év elsô két hó-
napját. Készültünk a ránk váró meg-
mérettetésekre, kihívásokra. Tavasz-
szal több csoportunkban is lesznek 
övszerzô vizsgák, illetve három fron-
ton is versenyzünk. Az alap ugye a 
judo, néha kirándulunk a Kemposok 
közé és érünk el szebbnél szebb 
eredményeket, illetve a hozzánk 
Cross-Trainingre járók egy része is 
versenyezni kezdett, ôk kettlebell 
(girja, fülesgolyó) viadalon méretik 

meg magukat. Örömmel jelentjük, 
hogy taglétszámunk közelít a 150 
(!) fôhöz, így bátran kijelenthetjük, 
hogy szeretett városunk egyik leg-
nagyobb létszámmal mûködô egye-
sülete vagyunk. A Magyar Judo 
Szövetség igazolt versenyzôinek a 
száma is meghaladja a 20 (!) fôt! Sok 
sok szeretet jellemzi a klubban folyó 
munkát. Cél az egészséges gyerek! 
– írtuk képletesen a zászlónkra hét 
és fél évvel ezelôtt. Testben fejben 
egyaránt egészséges. Azt szoktuk 
mondani, hogy gyermekeket ne-
velünk. Gyermekeket, akik éppen 

most judoznak. És érnek el gyönyörû 
eredményeket. Versenyeznek úgy, 
hogy a versenyzés továbbra is opció. 
Nem kötelezô. Természetesen a ver-
senyzési szándékot az edzésmunká-
val kell igazolni.

Úgy indultunk bele ebbe az iskola-
évbe (2013–2014), hogy az eddig meg-
nyert érmeink száma 333 db volt. Azt 
gondoltuk, hogy nyárig megcsináljuk a 
400. veresi judo érmünket. Nos ez már 
novemberben teljesült…

Haladunk tovább, visszük tovább a 
jó hírét Veresegyház városának, illetve 
természetesen szeretett Egyesületünk-
nek is.

 Több, mint 100 könyvvel sikerült 
bôvítenünk a könyvtárunkat! Könyve-
ink száma, amibôl gyermekeink válo-
gathatnak, közelít az 1000 kötethez!

Továbbra is mûködnek a tanuló kö-
reink. Szép iskolai eredmények jelzik 
a jó munkát. Gyermekeink kiváló is-
kolákba nyertek felvételt, tanulmányi 
elômenetelüket követjük, ha tudunk 
segítünk. A prioritás az iskoláé. Szok-
tuk mondani, és ez így van jól. Divat 
nálunk jól tanulni! Divat a jeles, a nem 
ritkán kitûnô bizonyítvány!

Versenyezni március elsô hétvégé-
jén kezdtünk. De hogyan!
Március másodikán vasárnap Ne-
mesvámos adott a Veszprém Megyei 
Diákolimpiának. 212 ifjú judoka vett 
részt a viadalon. A szervezôk kiváló 
munkáját dícséri a remek verseny.

Egyesületünket tizenöt fô képviselte, 
többen betegség miatt maradtak távol. 
Remek eredményeknek örülhettünk!

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

2014. IV. évf. 9. szám

GAÁL BENDEGÚZ VB BRONZÉRMES! ! !

A hónAp judokái lettek:
Homoki Márton, Molnár Máté, Németh Máté, Jakab 
Kata, Tibenszky Milán, Németh Szabolcs, Tóth Mik-
lós, Kiss Bence, Zsuga Zsombor, Zsiga Szonja, Oláh 
Gábor, Lovász Zoltán

Február hó judokái:
Gesztelyi-Nagy Barna, Nagy Martin, Pálfalvi Ábel, 
Tanyi Luca, Salamon Benedek, Surin Zsolt
Molnár Balázs, Zsuga Péter, Németh Szabolcs, 
Borsovics Zsombor, Jakab Kata

Március hó judokái:
Zsiga Szonja, Dudás Ádám, Horváth Nóra, Horváth 
Vióra, Mándi Vince, Gesztelyi-Nagy Barnabás, 
Molnár Balázs, Tibenszki Milán, Komár Patrik, Stella 
Sámuel, Almási-Sebestyén Levente, Ballon Andrea

április hónAp judokái:
Tibenszki Milán, Zoltán Dávid, Németh Levente, Kiss 
Patrícia, Maros Pálma, Nagy Martin, Sepsi László, 
Huszti Ágica, Szeles Mira, Schwartz Olivér,
Udvarhelyi Gergô

További sok sikert kívánunk!



Judo hírlevél

7 arany, 5 ezüst, és 3 bronzérem lett 
a veresi judosok mérlege.

Kiváló egyéni teljesítményének, 
remek küzdelmek, megalkuvás nél-
küli gyôzni akarás. Ez jellemezte 
judokáinkat.

Aranyérmeseink: Sepsi László, Bá-
rány István, Németh Szabolcs, Németh 
Levente, Gelle Panna, Molnár Balázs, 
és Zsuga Péter a Haramia.

Másodikok lettek: Maros Pálma, 
Erdôs Botond, Jakab Kata, Szendrey 
Máté, és Gesztelyi-Nagy Barni.

harmadik helynek örülhetett: Maros 
Levente, Ferencz Zsombor, és Csernák 
Dominik.

1 HÉTVÉGE, 2 SPORTÁG, 
3 VERSENY

MÁRCIUS elsô napján Solymáron 
voltunk versenyezni az I. Newaza 
Kupán, amit a szervezôk elsôsorban 
kezdô judokáknak írtak ki. Betegsé-
gek tizedelték Csapatunkat, de így is 
tizennégy ifjú judokánk volt érdekelt 
a versenyen.

Nagyszerû küzdelmekben edzôd- 
tünk, szoktuk a versenyzést légkörét 
egy kiválóan rendezett viadalon.

Gyermekeink hat elsô, öt második, 
és harmadik helyet gyûjtöttek. Kiváló 
teljesítményt nyújtottak, bátran verse-
nyeztek.

A gyôztesek: Bárány István, Nagy 
Martin, Homoki Marci, Horváth Ál-
mos, Horváth Nóra és Horváth Vióra.

ezüstérmesek lettek: Salamon Bene-
dek, Surin Zsolt, Németh Máté, Lovász 
Zoltán, és Tóth Miklós.

harmadik helyezettek: Lovász Le-
vente, Oláh Gergô és végül, de nem 
utolsó sorban, Poczkodi Leó.

A kiváló egyéni eredményeknek kö- 
szönhetôen egy szép kupával is gazdago-
dott Egyesületünk, amit a legtöbb arany-
érem megszerzésért érdemeltünk ki.

Szívbôl gratulálunk az elért eredmé-
nyekhez! A verseny jól szolgálta a célját, 
a judo népszerûsítését, versenytapaszta-
latok szerzését, versenylehetôség bizto-
sítását. csak így tovább ifjú judokák!

Ugyanezen a napon a hozzánk Cross-
Training foglalkozásra járók közül 
hárman Kecskeméten voltak Kettlebell 

versenyen. Itt is gyönyörû eredmények 
születtek. 

Elsô lett Bondor Kata.
Második helyezést ért el Torsa Erzsé-

bet, és Tolvaj Donát.
Parádés teljesítményt nyújtottak, 

kvalifikálták magukat az országos baj-
nokságra!

Március 7–8–9. között Százhalom-
battán rendezték meg a XII. Juhász 
Ferenc Emlékversenyt, ami egyben 
nyílt Kempo Világkupa is volt.

Egyesületünk Gaál Beni révén volt 
érdekelt a viadalon, aki kiharcolta a 
válogatott kerettagságot. A világkupa 
egyben válogató versenyként is szolgált 
az április végén Budapesten megren-
dezésre kerülô világbajnokságra. Beni 
Submission versenyszámban indult, 
és hatalmas fölénnyel nyerte súlycso-
portja küzdelmeit. Parádésan használta 
judos tudását, erejét, állóképességét, 
és szerezte meg Egyesületünk 10. vi-
lágkupa érmét! Irány a VB! Elmond-
hatjuk, hogy egyesületünk versenyzôt 
ad a Kempo válogatottba! Gratulálunk 
Beni! Igazán szép munka volt! De a 
java még hátravan! Közben elkezdte 
szereplését az Ippon Judo Tatabánya 
– Leányvár nálunk készülô válogatott 
versenyzôje Kerstner Robi. Az elsô 
megmérettetés nem a várakozásának 
megfelelôen alakult. Az idei év elsô or-
szágos versenyen ötödik helyezést szer-

zett, majd nem sokkal utána a Magyar 
Kupán már ezüstéremnek örülhetett. 
Március 16-án az I. osztályú Országos 
Bajnokságon ismét ötödik helyet szer-
zett. Robi masszívan ott van a nehézsú-
lyú mezôny magyar elitjében!

És végül hozzánk is igazolt ez a re-
mek judos, tehát már papírok szerint is 

hozzánk tartozik. Üdvözlet a fedélze-
ten! Hajrá Robi!

Március 16-án újabb két megméret-
tetésen vettünk részt. A legkisebbek 
Óbudán, míg a Csapat másik fele 
Salgótarjánban szerepelt a Párduc 
Kupán.

2014. március 16-án több helyszínen 
voltunk érdekeltek.

A legifjabb harcosokkal Óbudára lá-
togattunk, ahol Ledényi Levente bará-
tunk nagyszerû versenyt rendezett.

A viadal díszvendége volt Dr. Galla 
Ferenc magyar judo élô legendája, a 
sportág 9. Dan-os nagymestere. Jó volt 
látni Feri bácsit, jó volt találkozni, be-
szélgetni vele.

A Veresi Küzdôsport Egyesületet 
nyolc ifjú judoka képviselte.

Gyönyörû küzdelmeket vívtak, bát-
ran harcoltak, szépen alkalmazták 
az edzésen tanultakat. Végeredmény-
ben két arany, három ezüst, és három 
bronzéremmel térhettünk haza.

Ugyancsak 2014. március 16-án a 
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Csapat másik fele Salgótarjánban vi-
tézkedett a Párduc Kupán.

Tizenhárom versenyzônk volt érde-
kelt a viadalon. A csapatvezetô, kapitá-
nyunk Huszti András, a Yeti volt. Yeti 
kiválóan vezette a veresi különítményt.

Versenyzôink három arany, hat ezüst, 
és két bronzérmet gyûjtöttek, ezen kí-
vül szereztek még egy értékes negye-
dik, és egy ötödik helyezést is. 

A versenyt egy szlovák csapat tette 
nemzetközivé.

Aranyérmes lett: Maros Pálmi, Né-
meth Levi, és Németh Szabi.

ezüstérmet vehetett át: Bárány Isti, 
Nagy Martin, Parádi Barnus a Csiga, 
Fülöp Lackó, Jakab Kata és Tibenszki 
Milán.

bronzéremnek örülhetett: Ferencz 
Zsombi, és Molnár Balázs.

negyedik lett Sepsi Laci, és végül, de 
nem utolsó sorban Ballon Andi ötödik 
helyezéssel térhetett haza.

Versenyzôink jól küzdöttek, tovább 
öregbítették Egyesületünk jó hírét.

Bár nem szokás, de mindenképpen ki 
kell emelni a Németh testvéreket. Sza-
bi és Levi ketten együtt összesen nem 
töltöttek el két percet a tatamin! Nagy 
fölénnyel nyerték meg súlycsoportjuk 
küzdelmeit.

Míg versenyeken küzdünk és érünk 
el szebbnél szebb eredményeket a hoz-
zánk járó judokák technikai tudása, 
ereje, állóképessége fejlôdik, gyarap-
szik. A technikai tudás, fejlôdés egyik 
jól mérhetô állomása az övszerzô vizs-
ga. Nos ebben a félévben Petrovics Niki 
kezdett elôször vizsgázni, nagyon szép 
teljesítménnyel, teljes joggal érdemelte 
ki a narancssárga övet (IV. kyu). 

Gratulálunk niki!

2014. március 22-én Veszprémben 
voltunk versenyezni a Domonkos 
László Emlékversenyen. Nagyon 
rangos viadalon vettünk részt, mely-
re 35 egyesület 352 judokája neve-
zett. Szlovák, szlovén csapatok tették 
nemzetközivé a viadalt.

Egyesületünket hat ifjú harcos kép-
viselte. Judokáink kiváló mérkôzéseket 
vivtak, szebbnél szebb megoldáso-
kat alkalmaztak, gyönyörû ipponokat 

dobtak. Bátrak voltak, a félelmet még 
hírbôl sem ismerték.

Végeredményben 2 arany, 2 ezüst, és 
2 bronzérmet szereztek gyerekeink.

Aranyérmes lett: Németh Szabi, aki 
immáron sokadszor ellentmondást nem 
tûrôen menetelt, végig ipponnal gyôzött. 
Molnár Balázs, aki szintén csupa ippon 
gyôzelmet aratott, sôt a döntôben a nap 
ipponját dobta, az esélyesebbnek tartott 
ceglédi ellenfelén.

ezüstéremmel térhetett haza: Zsu-
ga Peti, a Haramia, aki magabiztos 
volt, sajnos saját hibáját használta ki 
döntôbeli ellenfele, aki ellen már ve-
zetett.

Fülöp Lackó aki egy mérkôzést vesz-
tett szlovák ellenfelével szemben, azt is 
aranyponttal. A többi mérkôzést a tôle 
megszokott magabiztossággal hozta.

bronzéremnek örülhetett: Parádi 
Barnus aki négy (!) mérkôzést vívott a 
bronzéremért. És végül, de nem utolsó 
sorban Gelle Panna, akinek Fortuna a 
legnehezebb ellenfelet hozta. Kiélezett 
küzdelmet vívott pl. a súlycsoportja or-
szágos bajnokával is. Ma is megmutatta 
hihetetlen küzdeni tudását, akarását.

Március 29. Masters’ OB Százha-
lombattán. Csapatkapitányunk Husz-
ti András, a Yeti Országos Bajnok 
lett!

2014. március 29-én Százhalombatta 
adott otthont a Masters’ Judo Országos 
Bajnokságnak, melyre 18 ország közel 
240 judosa nevezett.

Egyesületünket M2-es korosztály-
ban, +100 kg-ban csapatkapitányunk 
Huszti András, a Yeti képviselte.

Yeti magabiztos volt, és nagyon ösz-
szeszedett. Esélyt sem adott ellenfelei-
nek. Három szép gyôzelem után lett a 
kategóriája országos bajnoka! Gratulá-
lok Yeti! nagyon szép munka volt!

Szintén ehhez a versenyhez tartozik, 
hogy a Ledényi Judo Team vezetôje 
Ledényi Levente megkapta a 2. Dan fo-
kozatát, és imponáló magabiztossággal 
versenyezve lett szintén az M2-es kor-
osztály 90 kg-os kategória gyôztese.

2014. április 5. szombaton bár so-
rainkat betegségek tizedelték, így is 
16 judokánk mérlegelt. Csapatunk 

kitett magáért, fegyelmezettségével, 
sportszerûségével, küzdeni tudásával 
jó példát mutatott, a jelen levô edzô 
kollegák elismerését kivívta.

Az eredmények sem maradnak el. 
Versenyzôink végeredményben nyolc 
arany, három ezüst, és öt bronzérmet 
szereztek!

Hála a remek egyéni teljesítmények-
nek, a csapatversenyben a második 
helyet szereztük meg. Szép kupa lett a 
jutalma!

Aranyérmes lett: Fodor Bazsi, Kiss 
Bence, Homoki Marci, Gelle Panna, 
Csernák Dominik, Sepsi Lackó, Fülöp 
Lackó, és végül, de nem utolsó sorban a 
stabilan jó formát mutató Németh Szabi.

ezüstérmes lett: Surin Zsolti, Tóth 
Miklós, Zsuga Peti a Haramia.

bronzérmes örülhetett: Németh Máté, 
Jakab Kata, Parádi Barni a Csiga, Mol-
nár Bazsi, és végül, de nem utolsó sor-
ban Gesztelyi-Nagy Barni, aki meg-
nyerte Egyesületünk 500. érmét!

MEGVAN EGYESÜLETÜNK 
500. ÉRME!!!

2014. ÁPRILIS 5. szombaton Kere-
pes, Regionális Verseny.

Nagy várakozás elôzte meg a ver-
senyt, lehetett tudni, hogy ha minden 
jól alakul, „megcsináljuk” a félezredik 
érmünket. Így is lett!

GESZTELYI-NAGY BARNA nyer-
te meg nekünk. Bronzérme, szeretett 
Klubbunk 500. érme!
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Idén is  lesz edzôtábor!! 

2014. június 15-én a Vakáció elsô 
vasárnapjától sikerült szállást foglal-
nunk Agárdon, a VVSI vízparti szál-
lodájában!

Eddig minden évben itt táboroztunk, 
nagy öröm számunkra, hogy ez a ha-
gyomány idén sem szakad meg.

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

Reggel futással, gimnasztikával 
kezdjük a napot. Délelôtt és délután is 
lesz edzés. Reményeink szerint idén is 
meghívunk híres edzô kollegákat, hogy 
gyermekeinknek még színesebb legyen 
az oktatás.

Az edzések között lehet strandolni, 
játszani, pihenni, kikapcsolódni, hor-
gászni.

Biztosan lesz vitorlázás, és hajókirán-
dulás, indián kenus túra a Madárrezer-
vátumban is. Aki a tábort végigcsinálja, 
oklevelet kap munkája elismeréséül.

Maradék szabadidônkben strandolás 
A jó idôt már megrendeltük…

Összefoglalva:
helyszín: Velencei-tavi Vízi Sportis-
kola, és Szabadidô Központ (VVSI), 
2484 Agárd, Tópart u. 17.

idôpont: 2014. június 15–19.
A le-, és felutazás egyénileg törté-
nik. (Ajánlott útvonal: M7 autópálya, 
Székesfehérvár-Kelet, Agárd lejáró-
nál Agárd felé. A Velencei-tó táblá-
nál balra lekanyarodni a tó parti útra, 
és a VVSI táblánál befordulni.

Érkezés: 2014. június 15. vasárnap 
09.00–10.30-ig.
elutazás: 2014. június 19. csütörtök 
ebéd után 14.30 óráig.

A tábor összköltsége maradt a tavalyi 
áron: 40 000 Ft, mely magába foglalja:

–  szállást – önálló folyosón, zárt tó-
parti terasszal, 3 ágyas szobákban,

–  napi háromszori étkezést – svéd-
asztalos reggeli, meleg ebéd, és 
meleg vacsora,

– strand belépô,
– vitorlázás,
– hajókirándulás,
– ágynemû használat,

– tatami szállítás, 
–  edzôterem (tornacsarnok) bérleti díj.
A tábor területén büfé mûködik. Kis-

pályás focipálya, kosárlabda pálya, asz-
tali tenisz és csocsó stb. is van (labdákat 
viszünk) és horgászási lehetôség.

Kérjük a tábori költség elôlegét 
– 20 000 Ft/fô – 2014. április 18-ig a 
megszokott borítékos befizetéssel ren-
dezzétek.

Az elôleg-fizetéssel egy idôben kér-
jük, hogy a gyermekük adatait tartal-
mazó nyilatkozatot töltsék ki – amely 
egyben a jelentkezési lap is –, és írják 

alá. A tábor kezdetéig kérünk orvo-
si igazolást, és a táborlakó TAJ kár-
tyájának fénymásolatát is. A szük-
séges nyomatatványok honlapunkról 
letölthetôk. Köszönjük szépen!

Cross – training

Miközben judozunk, kempo verse-
nyeken indulunk, szépen fejlôdik 
és egyre eredményesebb a Cross-
training szakosztályunk. Ma már a 
vállalkozó szellemûekkel versenyzünk 
is, méghozzá kiváló eredményekkel. 
Mindezeken felbuzdulva készülünk a 
májusi Kettlebell Országos Bajnokság-
ra. Népes csapattal, több éremeséllyel 
indulunk, sôt néhányan a profi licenc 
megszerzését tûzték ki célul! Hajrá Ve-
resi Küzdôsport Egyesület!

CSAPATVERSENY – 
TAHITÓTFALU!

2014. ÁPRILIS 12. SZOMBATON 
A KISOROSZI JUDO KLUB meg-
hívására csapatversenyre kaptunk 
meghívást. A versenyt a Tahitótfalui 
Sportcsarnokban rendezték meg.

A veresi judosok ismét kitettek ma-
gukért, nagy fölénnyel nyerték meg a 
viadalt.

Gratulálunk a csapatnak!
Versenyzôink voltak: Gelle Panna, 

Németh Szabi, aki duplázott, Molnár 

Balázs, Zsuga Péter, Tibenszki Milán, 
Poós Péter, Marx Károly, aki Szabihoz 
hasonlóan két súlycsoportot is „elvitt”, 
Sepsi Laci, Czibula Matyi, Leopold 
Robi, Németh Levi, és végül, de nem 
utolsó sorba Parádi Barnus a Csiga.

egyesületünk újabb kupával lett gaz-
dagabb!

A versenyeken illetve a különbözô 
programokon kívül nagy hangsúlyt 
fektetünk judokáink technikai kép-
zésére, melynek megjelenési formája 
az övszerzô vizsga. Április közepén 
Czibula Mati egyik csoportja tett vizs-
gát a VI. kyu (sárga csík) övfokozatról.

2014. április 15-én, VI. kyu-ra vizs-
gáztak judokáink. Technikailag jól 
felkészült, fegyelmezett, fókuszált 
csapattal találkozhatott a szépszá-
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Tapolca, judo verseny
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mú „nézôsereg”, a hozzátartozók. 
Czibula Matyi remekül felkészítette 
a csoportját úgy elméletbôl, mind 
gyakorlatból szép teljesítményeknek 
lehettünk szem, illetve fültanúi.

A vizsga mindenkinek sikerült, az 
összes vizsgázó büszkén viselheti a 
sárga csíkot! Szívbôl gratulálunk! Még 
nagyon sok sikeres vizsgát kívánunk!

Molnár Máté
Kocsis Balázs
Rapcsák Levente
Pálfalvi Ábel
Komár Patrik
Stella Sámuel
Filip Marcell
Barna Dorottya

Kántás Marcell
Schwartz Olivér
Varga Csanád
Tanyi Luca
Tanyi Huba
Udvarhelyi Gergô
Németh Máté

2014. április 15.  
VI. kyu-ra vizsga judokái

Elindultunk egy másik úton is. 
Czibula Matyi és Leopold Robi ba-
rátunk beiratkoztak bírói tanfolyam-
ra. Egészen már versenyzôként a 
szônyegen állni, edzôként a szônyeg 
mellett izgulni, és más vezetni egy 
mérkôzést. Teljesen más és valljuk be – 
nagy felelôsség. Robi és Matyi azonban 
elbírta a terhet.

MÁR „SAJÁT” BÍRÓINK IS 
VANNAK!

2014. április 19. Gyomaendrôd. 
Két sporttársunk, barátunk számára 
emlékezetes verseny. Hogy miért?

Mert Leopold Robi és Czibula Matyi 
sikeres bírói vizsgát tettek!

A versenyen, illetve a tanfolyamon 
mutatott kiemelkedô teljesítményünkért 
rögtön III. osztályú bírói minôsítést sze-
reztek, ami nagy megtiszteltetés. szívbôl 
gratulálunk fiúk, szép munka volt!

Örömmel jelenthetjük, hogy a Veresi 
Küzdôsport Egyesületnek immáron két 
bírója is van, akikre az MJSz bírói bi-
zottsága számíthat a versenyeken.

Sportolók mentális felkészítése 
– sport-coaching

Dorka néni és Gyuszi bácsi vállalkozá-
sa szervezetfejlesztéssel, vezetôkép- 

zéssel, coaching-gal, szupervízióval, 
tréningekkel foglalkozik. Kiváló re-
ferenciákkal rendelkeznek, amihez 
már több éve a sportolók mentális 
felkészítése is tartozik. Ma már olim-
pikonok, Világ- és Európa bajnokok 
járnak hozzájuk szép számmal. Ki-
váló eredmények fémjelzik munká-
juk színvonalát. Április közepén a 
DigiTV-ben a Rino Sporthíradóban, 
ill. a Hír Tv Sportré címû mûsorában 
láthattuk, hallhattuk elnökünket Ilyés 
Gyulát beszélgetni a témáról. 

Gratulálunk dorka néni! 
Gratulálunk Gyuszi bácsi!

Mi történt még?

Elkészült! Megszületett! Gyuszi bácsi 
megírta a könyvét! Címe: A Sorsedzô. 
Még nem lehet kapni a boltokban, de 
ha a könyv megtalálja a kiadóját, ha-
marosan büszkén vehetjük le a köny-
vesboltok polcairól.

Eldôlt!

Elnökünk, Gyuszi bácsi hívta élet-
re az országban a földharc országos 
bajnokságokat. A versenysorozat már 
öt éve bizonyítja létjogosultságát! Mi 
több, az lemúlt két évben  már Newaza 
(judo földharc) Fesztiválként vonult 
be a sportág történelemkönyvébe. I., 
II., és III. osztályú országos bajnok-
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LEGÚJABB STATISZTIKÁNK 2014. ÁPRILIS VÉGÉIG

A 2013/14 –ES TANÉV ELSÔ FÉLÉVÉBEN 10 VERSENYEN VOLTUNK ÉRDE-
KELTEK.
ITT 98 ÉRMET GYÛJTÖTTÜNK, AMIBÔL 45 VOLT ARANYÉREM!
A MÁSODIK FÉLÉVBEN (2014. ÁPRILIS 27-IG) 16 VERSENYEN VETTÜNK RÉSZT.
AZ ÖSSZES ÉRMEINK SZÁMA (EDDIG): 522 DB, EBBÔL ARANYÉREM 203 DB!
EBBÔL AZ ISKOLAÉVBEN SZÜLETETT MEG A 400. VERESI ÉREM NÉMETH 
SZABI JÓVOLTÁBÓL, AZ 500. ÉRMÜNKET GESZTELYI-NAGY BARNINAK KÖ-
SZÖNHETJÜK!
A 200. ARANYÉRÜNKET NÉMETH LEVI NYERTE!
A 10. VILÁGKUPA ÉRMÜNKET GAÁL BENI SZEREZTE (ARANY).
AZ ELSÔ VILÁGBAJNOKI ÉRMÜNKET SZINTÉN GAÁL BENDEGÚZ „SZÁLLÍ-
TOTTA” (KEMPO VB – BRONZ).
eZ Mind ebben A tAnÉVben. eddiG.

HAJRÁ VERESI JUDOKÁK! GRATULÁLUNK AZ ELÉRT EREDMÉNYEKHEZ!

Cross tréning tábor
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ság, Senior-Amatôr összevont Magyar 
Kupa egy idôben egy helyen. Büszkék 
lehetünk, mert ez ma Közép-Európa 
legnagyobb judo földharc versenyre. 
Idén is lesz! Idén a Százhalombattán a 
Városi Sportcsarnokban. 2014. szept-
ember 14-én. A viadal érdekessége, 
hogy az amatôrök számára is rendez-
nek ugyanitt „normál” küzdelemben 
bajnokságot. Uraim! Van mire készül-
ni! Jó felkészülést kívánunk!

Gaál Bendegúz (Beni) bronzérmes a 
Kempo Karate Világbajnokságon!

GAÁL BENDEGÚZ 
BRONZÉRMES A KEMPO  
VILÁGBAJNOKSÁGON!

2014. április 24–25–26. Budapesten 
rendezték a XI. Kempo Karate Vi-
lágbajnokságot. A MOM Sportcsar-
noka impozáns helyszín egy ekkora 
viadalnak, ahol több, mint 40 ország 
adta le nevezéseit.

A nyitó napon Gaál Bendegúz ré-
vén mi is érdekeltek voltunk. Beni épp, 
hogy átlépte a felnôtt korosztály (18 
év), és mindjárt egy felnôtt mezônyben 
mutathatta meg rátermettségét, ügyes-
ségét.

Beni remekül harcolt, éhes oroszlán-
ként küzdött, aminek jutalma egy VB 
bronzérem.

Tíz világkupa érem után ez Egyesü-
letünk elsô VB érme!

Gratulálunk beni!

Ahogy a munkádat láttuk, egészen 
biztosak vagyunk abban, hogy ez az 
érem lesz még csillogóbb is!

VERSENYEZNI VOLTUNK PÁPÁN 
A II. BAKONY KUPÁN

2014. április 27. vasárnap versenyez-
ni voltunk Pápa Városi Sportcsar-
nokában. Impozáns helyszín, négy 
szônyegen lebonyolított küzdelmek, 
kiváló rendezés, ezek voltak a Ba-
kony Kupa fô jellemzôi.

A viadalra 26 Egyesület 265 judosa 
nevezett az ország szinte minden pont-
járól.

Egyesületünket 11 judoka képviselte 
ezen a rangos erôpróbán.

Ismét nagyszerû sikereknek örülhet-
tünk.

Versenyzôink négy arany, négy ezüst, 
és négy bronzéremmel zárták a napot.

A gyôztesek:
Aranyérmesek: Németh Levente, Né-

meth Szabolcs, Molnár Balázs, és Szik-
lai Péter, aki felnôtt földharc kategóri-
ában diadalmaskodott a nehézsúlyban.

ezüstérmet nyertek: Maros Pálma, 
Kerecseny Attila, Sepsi László, és 
Sziklai Péter, aki a földharc open kate-
góriáját is vállalta és lett második.

bronzéremnek örülhetett: Homoki 
Marci, Maros Levente, Paulik Barni és 
Ballon Andi.

Veresi különítmény  
a Bakony kupán

Örömmel jelentjük, hogy Pápán meg-
született Egyesületünk 200. Aranyér-
me, Németh Levi nyerte, káprázatos 
judoval.

A csapat ismét kitett magáért. Bátran 
küzdöttek versenyzôink, szép technikai 
megoldásokkal nyerték meg küzdel-
meiket. Nyertek, vagy sem, de mindig 
ôszinte, becsületes és sportszerû küz-
delmeket vívtak.

Most is, mint mindig igazi Csapat-
ként „üzemeltünk”.

Németh Szabi a 400. érem szerzôje, 
testvére Levi a 200. aranyunk tulajdo-
nosa.

2014. április 27. SALGÓTARJÁN 
– GRAPPLING

Míg a csapat egy része Pápán vitéz-
kedett, Kerstner Robi Salgótartánba 
„látogatott.”

Nem kirándulni ment, Grappling vi-
adalon állt rajthoz.

(A földharc vagy grappling egyfajta 
hibrid küzdôsport, mely nem alkal-
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Németh Levi 

Németh Szabi a 400 érem szerzôje,  
testvére Levi a 200.aranyunk tulajdonosa

GAÁL BENDEGÚZ VB BRONZÉRMES!!!
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maz ütéseket. A stílust a hagyományos 
birkózás, a dzsúdzsucu, a szambó és 
más, alávetéses fogásokat alkalmazó 
küzdôsportokból alakították ki. 2006 
óta a Nemzetközi Amatôr Birkózó Szö-
vetség hivatalosan is rendez földharc-
világbajnokságokat férfi és nôi kategó-
riában. A földharc fontos szerepet tölt 

be az MMA-ban is és effektív önvédel-
mi technikának tartják. Magyarorszá-
gon 2010-ben rendeztek elôször orszá-
gos földharcbajnokságot.)

Örömmel jelenthetjük, hogy Robi 
ezüstérmes lett élete elsô Grappling 
versenyén, a nehézsúlyú mezônyben!
Gratulálunk robi!

MEGSZÜLETETT 
EGYESÜLETÜNK 200. 
ARANYÉRME PÁPÁN  
A II. BAKONY KUPÁN

Örömmel jelentjük, hogy Pápán meg-
született Egyesületünk 200. Aranyér-
me! Németh Levi nyerte, káprázatos 
judoval.

Színesednek az övek – újabb 
övvizsga 2014. május 5-én

Egyesületünkben minden eddiginél 
nagyobb létszámú övvizsgát tartot-

tunk! Huszonöt (!) ifjú judoka adott 
számot tudásáról, felkészültségérôl. 
A remek gyakorlatoknak, a szép 
technikai bemutatásnak hála min-
den jelentkezô sikerrel vette az aka-
dályt. Czibula Matyi és Gyuszi bácsi 
nagyszerûen felkészítették a Csapa-
tot, akik éltek a lehetôséggel és így 

magasabb övfokozatot viselésére 
váltak jogosulttá.

A sikeres vizsgázók névsora:
V. kyu (sárga öv)
Németh Máté, Almási-Sebestyén Le-

vente, Kocsis Berengár, Tóth Miklós, 
Kiss Bence, Fodor Balázs, Jakab Kata, 
Leopold Rozvita, Maros Pálma, Kiss 
Patrícia, Maros Levente, Csernák Do-
minik, Németh Levente, Gelle Panna, 
Lovász Zoltán, Oláh Gergô, Horváth 
Vióra, Horváth Nóra, Erdôs Karina, 
Kiss Péter, Bárány István, Nagy Martin

VI. kyu (sárga csík)
Fóthi András, Kiss Barnabás
szívbôl gratulálunk! szép munka 

volt!

Cross-Training tábor volt 
Agárdon!

Május 16–18-ig Egyesületünk Cross-
Training szakosztálya Agárdon ed- 
zôtáborozott.

Az idôjárás ugyan nem fogadta ke-
gyeibe a résztvevôket,de a tábor maga 
pompásan sikerült.

Volt itt minden: kettlebell, köte-
lek, traktorgumik, kalapácsok, TRX, 
G-Flex és még hosszan lehetne sorol-
ni. Az edzôi kreativitásról Ilyés Gyula 
(Gyuszi bácsi), és barátja Zala György 
gondoskodnak. Igazi spártai munka 
három napon át! Jó volt! Mint eddig, 
most is maradandó élmény lesz minden 
résztvevônek!

A húsz résztvevôt két remek edzô, el-
nökünk Ilyés Gyula (Gyuszi bácsi), és 
barátja Zala György trenírozták.

Három nap, remek edzések,jó han-
gulat. Ezek voltak a legfôbb jellemzôk.

Minden résztvevô megtette a magá-
ét! Kiválóan teljesítették az olykor em-
bert próbáló feladatokat.

Gratulálunk a résztvevôknek! jó 
munka volt!

 
Egy nap, két verseny, ezúttal 
Miskolcon!

Május 17-én Miskolcon rendezték meg 
a Grappling országos bajnokságot, és 
vele együtt a Baranta (hagyományos 
magyar harcmûvészet) világkupát.

Egyesületünket a nehézsúlyú Kerst- 
ner Róbert képviselte mindkét viada-
lon. De hogyan!

Elôbb egyik,majd a másik sport-
ágban gyôzött magabiztosan, így egy 
ugyanazon a napon lett

ORSZÁGOS BAJNOK, illetve VI-
LÁGKUPA GYÔZTES!

Gratulálunk robi!
szép munka volt!

Gyermeknapi judo gála két 
helyszínen!

Május 25-én Budaörsön került meg-
rendezésre a VI. Budaörs kupa, amire 
467! Ifjú judos nevezett.

A Veresi Küzdôsport Egyesületet hét 
harcos képviselte a viadalon, melyet 
német és szerb csapatok tettek nemzet-
közivé.

Az új városi sportcsarnok teljesen 
megtelt.A küzdelmeket hat szônyegen 
bonyolították le a rendezôk.

Veresi különítmény a Bakony kupán
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Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy házaspár. Álmodtak egy nagyot, mely célként jelent meg 
életükben. Lépésrôl lépésre valósítják meg elképzeléseiket. Gyermekeket nevelnek,  

kik most épp náluk sportolnak. Szokták mondani. A sok mosolygós szempár, a meseszép eredményeik 
jelzik, jó úton járnak. Ebben az iskolaévben minden eddiginél eredményesebb évet zárnak.  

Robog a veresi judo express! 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.sixensecoach.hu/ilyes-consulting 
oldalakon

Következô számunk 
2014. ôszén jelenik meg. 

Kellemes nyarat! 

JUDOKÁK! 
Vigyázzatok Magatokra !

Elérhetôségeink:
Ilyés Gyula: 06-20 928-7390

gyula.ilyes@invitel.hu

Ilyés-Dubecz Dorottya: 06-30 982-7759
dubecz@sixensecoach.hu

Nyomdai elôkészítés:
Balázs Ildikó

Nyomda:
Brand Content Kft.

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.

Nagyszerû csatáknak lehettünk 
szemtanúi.

A mérlegünk két ezüst,egy bronz-
érem, egy negyedik, két ötödik, és egy 
hetedik helyezés.

Versenyzôink nagyszerû teljesít-
ményt nyújtottak, minden elismerés 
megilleti ôket.

ezüstérmeseink: Parádi Barnabás 
Molnár Balázs.

harmadik lett: Homoki Marci.
negyedik helyen végzett: Jakab Kata
Ötödik lett: Kerecseny Attila, Fülöp 

László.
hetedik hely: Fodor Balázs.
Gratulálunk az érmeseknek,és a he-

lyezetteknek!

Ugyanezen a napon a csapat má-
sik felét Czibula Matyi edzô kollé-
ga az ÉVÖGY által szervezett veresi 
gyermeknapi rendezvényre vezette, 

ahol nagysikerû bemutatót tartottak a 
jelenlévôknek. Reményeink szerint sok 
ifjúnak sikerült kedvet csinálni ehhez a 
nagyszerû sporthoz.

A csapat

Elkészült! Megszületett! Gyuszi 
bácsi megírta a könyvét! 

Címe: A Sorsedző.
Még nem lehet kapni a boltok-
ban, de ha a könyv megtalálja 
a kiadóját, hamarosan büszkén 
vehetjük le a könyvesboltok 
polcairól.


