
A 2015-ös év II. hírlevelét tartod 
most a kezedben, amely sorrend-
ben a 12. szám, ami nyomtatott 
formában ad hírt az elmúlt idôk 
eseményeirôl, eredményeirôl, szere-
tett Egyesületünk életérôl.
Beszámolunk mindarról, ami a ta-
tamin és azon kívül történik. Ösz-
szegezzük az elmúlt néhány hónap 
eredményeit, amire úgy gondoljuk, 
méltán lehetünk büszkék. Nézzük 
mi is történt az elmúlt idôszakban!

Hírek, versenyek, eredmények

2015. április 12-én került megrende- 
zésre az 1. Veresi FutóFeszt. A szerve- 
zôk nagyszerû munkát végeztek, és 
egy csodás versennyel ajándékozták 
meg a várost. Egyesületünkbôl több 
vállalkozó szellemû judoka indult, 
ki egyedül, ki a szüleivel teljesítette 
a távot. Külön gratuláció a szülôké. 
A legnagyobb elismerés Homoki 
Mártont illeti, aki akkor még ovis 
volt, ennek ellenére megállás nélkül 
teljesítette a 2,5 km-s távot.

2015. április 18. Jászberény, Jász 
Viadal, Sport – Jitsu Verseny
Judos alapokon több küzdôsportban 
veszünk részt versenyeken. Erre példa 

a Jász Viadal is, ahol öt versenyzôvel 
vettünk részt. Öten négy arany, és 
egy ezüstérmet szereztek! 

Elsô lett: Németh Szabolcs, Hegyi 
Dávid, Gaál Bendegúz, és Kerstner 
Róbert.

Ezüstérmes lett: Sziklai Péter, aki 
barátjával Kerstner Robival vívta a 
király kategória döntôjét.

2015. április 19. Bakony Kupa Pápa
Pápára tíz veresi judoka látogatott, 
ahol a szervezôk egy csodás verseny-
nyel, nagyszerû körülményekkel vár-
ták a versenyzôket. Több, mint 200 
(!) nevezô, és egy román csapat tette 
nemzetközivé a viadalt.

Remek ellenfelekkel vívhattunk 

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

2015. V. évf. 12. szám

 Jász Viadal

Judo bemutató Veresen

2015. április hónap judokái

Heckler Ádám, Széchenyi Levente,  

Forgó Lôrinc, Salamon Benedek,  

Surin Zsolt, Gôdény Benjamin,  

Mándi Vince, Bujtás Viktor,  

Horváth Flóra, Badinszky Máté,  

Parádi Barna, Kiss Bence,  

Németh Szabolcs, Szendrey Máté
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szikrázó mérkôzéseknek, és csodás 
eredményeknek örülhettünk. Hat 
arany, egy ezüst, valamint három 
bronzérmet gyûjtöttünk Pápán.

aranyérmes lett: Homoki Márton, 
Kerecseny Attila, Parádi Barnabás, 
Mihály Benjámin, Ballon Andrea, és 
Hegyi Dávid.

Ezüstérmes lett: Jakab Kata.
Bronzérmet szerzett: Pálfalvi Ábel, 

Csernák Dominik, és Molnár Balázs.

2015. április 25. Kecskemét Open 
Nemzetközi Giri – Sport (Kettlebell) 
verseny
A veresi színeket négy fô képviselte 
a viadalon. Négyen öt versenyszámot 
vállaltak, és szereztek három arany, 
és két ezüstérmet.

Elsô lett: Kuhár Adrienn, Németh-
né Kovács Rozália, Burányi Viktor. 
Karacs Erika két ezüstéremnek örül-
hetett.

2015. május 16. Judo bemutató Veresen
Erdélyi Ferenc Kempo mester és csa-
pata, valamint a Veresi Küzdôsport 
Egyesület judosai együtt bemutatóz-
tak. Judokáink ízelítôt adtak a judo 
mozgásanyagából, népszerûsítették 
szeretett sportágunkat. Óvodástól a 
szenior korúig szinte minden korosz-
tály képviseltette magát. Kiváló mun-
kát végeztek, nagy sikert arattak! 
A csapatot Kerstner Robi barátunk 
vezette.

Cross-Training Instruktori képzés  
a Fitness Akadémián
Egyesületi vezetôn, Ilyés Gyula, 
nem „csupán” egy edzô, hanem pszi-
chológus – coach – ként is dolgozik. 
A sportszakmai képzések rendsze-
resen foglalkoztatott vizsgaelnöke, 
a Fitness Akadémia óraadó tanára. 
Nevéhez kötôdik egyebek mellett a 
Cross-Training instruktori képzés 

elindítása is. Május 16–17 volt az 
épp aktuális képzés két napja, ahol 
a résztvevô edzô kollegák renge-
teg használható ötlettel, új tudással 
térhettek haza. A képzés remekül 
sikerült, mindenki megelégedésére 
zárult.

Veresrôl az európai tatamikra
Járt hozzánk egy tehetséges ifjú 
judoka, Engelbrecht Eric. Versenyzô 
lett belôle, egymás után nyerte a 
szebbnél szebb érmeket. Szüleivel 
Németországba költöztek, így im-
máron külföldön folytatja judos pá-
lyafutását. Nem oly rég értesültünk 
róla, hogy Eric bajnok lett Németor-
szágban, a 34 kg-os súlycsoportban! 
Barátunk, Leopold Róbert pedig 
Angliába költözött, és ott judozik 
tovább. Robi sikeres edzôi vizsgát 
tett Angliában és edzôként dolgoz-
va öregbíti a magyar judo, és a Ve-
resi Küzdôsport Egyesület jó hírét. 
Büszkék vagyunk rátok Fiúk!!!

2015. május 20. Övszerzô vizsga
Tizennégy ifjú judoka készült már 
hónapok óta erre a napra. Sok mun-
ka, gyakorlás, izzadság volt a fel-
készülésben, aminek meg is lett az 
eredménye.

Zöld övre, iii. kyu-ra sikeres vizsgát 

tettek: Bujtás Viktor, Zoltán Dávid, 
Szendrey Máté, Németh Szabolcs, Kiss 
Viktória, Sziklai Péter, Valkay Balázs, 
Mándi Vince, Szendrei Anna, Sepsi 
László, Hímer Andrea, Topolánszky 
Nóra és Mihály Benjamin.

kék övre, ii. kyu-ra Hegyi Dávid 
vizsgázott sikeresen. 

A vizsgázók mindegyike pontos, 
szép technikákat mutatott be, fegyel-
mezettek voltak, büszkén viselhetik 
immáron a magasabb övfokozatukat.

2015. május 23. Budajenô Kempo Kupa
Ez a verseny válogató verseny a 
decemberi budapesti Európa Baj-
nokságra. Öt veresi judoka képvisel-
te Egyesületünket a viadalon.

Három arany és két ezüstéremnek 
örülhettünk. Elsô helyen végzett: 
Sziklai Péter, Gaál Bendegúz, Hegyi 
Dávid. Ezüstérmes lett: Mihály Ben-
jámin és Németh Szabolcs.

Versenyzôink ismét bizonyítottak! 
Szeretnénk, ha az EB-rôl is érmekkel 
térhetnénk haza.

2015. május 24. Giri Sport (Kettlebell) 
Országos Bajnokság, Békés
Egyesületünket nyolc versenyzô kép-
viselte a VB válogatón. Tizennégy 
versenyszámot vállaltak, és szerez-
tek tizenhárom arany és egy ezüst-
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2015. május hónap judokái

Fóthi András, Kiss Patrícia, Sepsi 
László, Bujtás Viktor, Zoltán Dá-
vid, Valkay Balázs, Ignácz Balázs, 
Juhász Gergô, Forgó Vince, Hor-
váth Flóra, és Parádi Barna

2015. április 19. Bakony Kupa Pápa
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érmet. Nagyon jó egyéni teljesítmé-
nyek születtek a versenyen, és ez 
bíztató. Mind a nyolcan kvalifikációt 
szereztek a VB-re, de Tolvaj Donát 
sporrtársunk saját akaratából távol 
marad a VB-rôl.

Eredmények: Karacs Erika 1 arany, 
1 ezüst, Némethné Kovács Rozália – 
nemzetközi mester szinttel – országos 
bajnok, Kuhár Adrienn 2 arany, Tol-
vaj Donát, Burányi Viktor, Gaál Ben-
degúz, fejenként 2 arany, Maros Ti-
bor 1 arany, míg egyesületi vezetônk 
Ilyés Gyula 2 arannyal járult hozzá a 
remek veresi szerepléshez.

2015. május 30.  
Baranta Világkupa Miskolcon
A Világkupán Kerstner Róbert jóvol-
tából voltunk érdekeltek, aki a nehéz-

súlyúak mezônyében jeleskedett, és 
bár esélyes volt a végsô gyôzelemre, 
de meg kellett elégednie a III. hely-
lyel. Gratulálunk!

2015. május 31. Gyermeknapi Judo 
bemutató Veresegyházon, az ÉVÖGY 
rendezésében a Pamut-tónál
Tizennégy judokánk csillogtatta meg 
tudását a rendezvényen. A szépszámú 
nézôsereg ízelítôt kapott milyen szép, 
milyen sokrétû sportág a judo. Ifjú 
judokáink ismét nagy sikert arattak!

2015. június 6. Grapling Európa 
Bajnokság, Olaszország
Kerstner Róbert révén voltunk érde-
keltek az Európa Bajnokságon, aki 
kisebb sérülése ellenére vállalta az in-
dulást, és a végelszámolásnál bronz-

éremmel zárt! Büszkén jelenthetjük, 
hogy két hét alatt két EB bronzérem-
mel gazdagodtunk! Gratulálunk!

2015. Június 8. Judo bemutató Gödöllôn 
a Szent Imre Katolikus Iskolában
Több, mint húsz (!) judokával láto-

3

Kitüntetés a Masters’ Judo 
Európa Bajnokságon
Egyesületi vezetônket nagy meg-
tiszteltetés érte Balatonfüreden, a 
Masters’ Európa Bajnokságon: a 
Magyar Judo Szövetség a „MA-
GYAR JUDOÉRT” ezüst fokozatát 
adományozta Ilyés Gyula VI. 
Dan-os judo mesternek.

Egyesületünk, a Veresi Küzdôsport 
Egyesület három fôt delegált a vá-
logatottba. dr. Szigetvári József, 
Kovács Gábor és Huszti András 
képviselték a veresi  színeket. To-
vábbi három versenyzôvel is ér-

dekeltek voltunk, ôk ugyan másik 
egyesületbôl érkeztek, de vezetô 
edzônk, Ilyés Gyula ôket is segítette 
az Európa Bajnokságon. (Szél Pál, 
Szemler István, és Ledényi Leven-
te). Szigetvári József sajnos nem 
ért el helyezést, becsülettel küzdött, 

de pokoli nehéz sorsolást kapott a 
verseny egyik legnépesebb súlycso-
portjában.

Kovács Gábor az elôkelô 7. he-
lyezést szerezte meg, pontot sze-
rezve ezzel a magyar csapatnak, 
míg Huszti András a bronzéremig 
menetelt, és megszerezte Egyesüle-
tünk elsô EB érmét! 

Andrást angol ellenfele egy szoros 
mérkôzésen megállította a döntôbe 
jutásért vívott küzdelemben, de a 
harmadik helyért vívott összecsapá-

son, a bronzmeccsen tudatta min-
denkivel, hogy súlycsoportja egyik 
meghatározó alakja, esélyt sem ha-
gyott üzbég ellenfelének. A szívét 
adta, és szerezte meg teljesen meg-
érdemelten a harmadik helyet.

Szél Pál, Szemler István és 
Ledényi Levente egyaránt a III. he-
lyen végeztek.

Gratulálunk a versenyzôknek! Gra- 
tulálunk az úthoz, amit bejártak, a 
munkához, amit elvégeztek, és ter-
mészetesen az elért eredményekhez!

2015. május 28–30. Judo Masters’ Európa Bajnokság, Balatonfüred
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Megnyitó:
GIRI SPORT VILÁGBAJNOK-
SÁG PÉCS!
A mai nappal elkezdôdött, csapa-
tunk a Veresi Küzdôsport Egyesület 
hét(!) fôvel vesz részt a VB-n, ami 
nem „csak” VB, hanem EB, illetve 
nyílt OB is egyben. Ma délelôtt volt 
a mérlegelés, a regisztráció, egy sze-
minárium, aztán du fél háromkor az 
ünnepélyes megnyitó. Itt nagy örö-
münkre egyesületi vezetônk Ilyés 
Gyula vezette be a csapatoka, és a 
megnyitón ô is köszöntötte a csapa-
tokat. Nagy megtiszteltetés ez, úgy 
az egyesületünknek, mint Veresegy-
ház városnak, és Gyuszi bácsinak is. 
Holnap egy versenyzônk lép a pódi-
umra, Némethné Kovács Rozáliáért 
szurkolhatunk. 16 kg-os Girivel tíz 
percig fog hosszú ciklust bemutat-
ni , egy kézváltással. Szurkoljunk 
együtt a versenyzôknek, akik min-
dent megtesznek azért, hogy szebb-
nél szebb eredményeket érjenek el, 
méltóképpen képviselve Magyaror-
szágot, Veresegyház városát, és a 
Veresi Küzdôsport Egyesületet!

az elsô nap:
Megvan a Veresi Küzdôsport Egye-
sület elsô VB érme a Giri Sport vi-
lágbajnokságon! Némethné Kovács 
Rozália 16 kg-os „golyóval” dolgo-
zott. Tíz perc hosszú ciklus volt a 
feladat egy kéz cserével. 

121 ismétlése fantasztikus teljesít-
mény, nemzetközi mester szintet ér, 
a végelszámolásnál ezüstéremhez 
volt elegendô. Szívbôl gratulálunk! 
Holnap hat versenyzôkért szorítha-
tunk. Burányi Viktor, Karacs Erika, 
Kuhár Adrien, Maros Viktor, Gaál 
Bendegúz, és a csapat vezetôje, 
felkészítô edzôje Ilyés Gyula is do-
bogóra lép! 

hajrá Veresi küzdôsport Egyesület!

a második napunk:
Július 5. Pécs. A Giri Sport VB har-

madik, és egyben befejezô napja!

Hat versenyzônk volt érdekelt 
ezen a napon, akik nyolc verseny-
számot vállaltak. VB EB és nyílt 
OB címekért folytak a küzdelmek. 
Elôször azonban a hölgyek csapat-
versenyében voltunk érdekeltek, 
ahol 16 kg-os „golyóval” hosszú 
ciklust mutattak be a csapatok vál-
tóverseny formájában. A háromta-
gú magyar csapatból ketten a Ve-
resi Küzdôsport Egyesület tagjai, 

így még inkább érdekelve voltunk. 
Kuhár Adri, és Karacs Erika is 
megmutatta mit tud, a csapat a do-
bogó harmadik fokára állhatott. Ha-
talmas küzdelem volt! A lányok va-
lóban a szívüket adták a dobogóért. 
Az egyéni versenyek aztán valódi 
veresi éremesôt hoztak. Mind a hat 
dobogóra lépô versenyzô megnyerte 
kategóriája küzdelmeit, tehát mind a 
nyolc versenyszámot! Kuhár Adri a 
csapat VB bronz után abszolút ma-
gyar bajnok, és világbajnok lett ka-
tegóriájában. Karacs Erika VB, EB, 
OB címmel lett gazdagabb. Burányi 
Viktor két versenyszámot vállalt, 
két VB, két EB, két OB címet szer-
zett. Csapatunk legfiatalabb tagja 
Gaál Bendegúz hosszú ciklusban 
lett VB, EB, OB gyôztes. Maros Ti-
bor is három aranyat gyûjtött, VB, 
EB, OB címet szerzett. S végül, de 
nem utolsó sorban a felkészítô edzô, 
csapatunk vezetôje Ilyés Gyula két 

versenyszámot vállalt, mindkettôt 
megnyerve lett VB, EB, OB gyôztes. 
Csapatunk kitett magáért, minden 
versenyzônk felül múlta korábbi tel-
jesítményét, nem „csupán” nyertek 
a versenyzôk, hanem parádés telje-
sítmény is párosult hozzá. A CSA-
PAT egységes volt mint mindíg, jó 
példát mutattunk, országnak, világ-
nak. Végül, de nem utolsó sorban, 
az oroszok versenyen kívül rendez-

tek egy versenyt, ahol két 32 kg-os 
golyót kellett egy kézzel megtartani. 
Az lett a gyôztes, aki legtovább bír-
ta. És ki bírta legtovább?  Kerstner 
Robi, a csapat masszôre, vezérszur-
kolója végzett az élen! És hogy mit 
jelent mindez számokban? Huszon-
hat érmet gyûjtöttünk, amibôl hu-
szonnégy arany! 

Gratulálunk a versenyzôknek, és 
a felkészítô edzôknek! Burányi Vik-
tor edzéseit Zala György vezeti, míg 
a csapat többi tagjának ilyés Gyula 
a trénere.

 
A Giri Sport Világbajnokságon, 

Pécsett, csapatunk vezetôje Ilyés 
Gyula lehetôséget kapott, hogy 
nemzetközi Giri Sport edzôi okle-
velet szerezzen. Élt a lehetôséggel, 
remek teljesítményt nyúltva, egyéb 
végzettségei mellé megszerezte ezt 
a nemzetközi tanúsítványt. 

Gratulálunk!

2015. július 3-5. Giri Sport (Kettlebell) VB, EB, OB, Pécs
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gattunk el Gödöllôre, ahol elôbb a 
kicsiknek, utána pedig a felnôtt ta-
gozatosoknak tartottunk bemutatót, 
ami nagyszerûen sikerült. A tanulók 
lehetôséget kaptak, hogy maguk is ki-
próbálják szeretett sportágunkat, ter-
mészetesen játékos formában. Nagy 
sikert arattunk!

2015. június 11. csütörtökön Tanévzáró 
a Veresi Küzdôsport Egyesületben
Sok sok héttel a rendezvény elôtt 
kezdôdött a szervezkedés.

Nagy várakozás elôzte meg a 
rendezvényünket,hiszen remek évet 
produkáltunk ismét. 

Elsôként három ifjú judoka Homoki 
Márton, Kerecseny Attila,Fóthy And-
rás szavalta el egyesületi vezetônk 
Ilyés Gyula két saját versét. Megható 
pillanatok voltak,és meg is adták az 
évzáró alaphangulatát.

Ezután rövid évértékelô követke-
zett, ilyenkor lehet csak igazán látni, 
mennyi élet van, milyen mennyiségû 
és minôségû munka folyik egyesüle-
tünkben.

Taglétszámunk évek óta száz fô fö-
lött van. Ez egyedülálló kistérségünk-
ben. Nem csak megtartottuk,tovább 
bôvítettük könyvtárunkat. Továbbra 
is jól mûködik, a tanulókörös rend-
szer, az iskolában átmenetileg rosz-
szabbul teljesítôk felzárkóztatására. 
Judosaink közül sokan használják 
ingyenes napközinket. Motivációs 
rendszerünket is megtartottuk, amit 
büszkén jelenthetünk, országos szin-
ten nagyon sokan másolják. Edzé-
sek végén mára már természetes a 
szôlôcukor,az ásványvíz.

A klubbon belüli szellemiség fan-
tasztikus. Ahogy a gyermekeink viszo-
nyulnak egymáshoz, a felnôttekhez, 
versenyen az ellenfelekhez, az tényleg 
nagyon ritka.

Pillanatnyilag 7+1 csoportban foly-
nak egyesületünkben sportfoglalko-
zások.

Az elsô félévben 17 versenyen 36 
versenyzônk mérette meg magát 5 
sportágban, szerezve 96 érmet, amibôl 
55 arany. 

A második félévben ez a szám a 
mai napig 19 versenyre módosult. 

Hat sportág versenyein vettünk részt 
38 versenyzôvel. A második félévben 
103 éremnek örülhettünk, amibôl 60 
aranyérem!

Reméljük, hogy ez a szám csak át-
meneti, mert a Giri Sport VB-n hét 
versenyzô áll tôlünk rajthoz, éremesé-
lyekkel.

A 2014/15-ös iskolaévben szerez-
tünk eddig 199 érmet, amibôl 60 
arany!

Tavaly Gaál Bendegúz megszerezte 
elsô VB érmünket a Kempo világbaj-
nokságon, idén elôször Huszti András 
szerzett EB bronzot Balatonfüreden 
a Masters EB-n,majd egy hétre rá 
Kerstner Róbert szerzett szintén EB 
bronzot Olaszországban a Grapling 
EB-n.

Világkupa érmeink száma is nôtt a 
mai napig 16 VK érmünk van, amibôl 
11 arany!

Mióta versenyzünk, judokáink 748 
érmet hoztak városunknak, illetve 
egyesületünknek, amibôl 341 arany-
érem! Ebben az iskolaévben született 
meg a 600. érmünk, köszönet érte Ke-
recseny Attilának,szintén idén szerez-
tük a 700.-at is Molnár Balázs jóvoltá-
ból, illetve a 300. aranyérmünknek is 
ebben a tanévben örülhettünk, Homo-
ki Márton nyerte meg nekünk!

Tavasszal egyesületi rajzversenyt 
hirdettünk „Én és a judo” címmel.

Szép számban jöttek az alkotások. 
A kicsik versenyét Ignácz Balázs 
nyerte, megelôzve Homoki Mártont és 
Kerecseny Attilát. A nagyok versenyét 
Maros Tibor nyerte, Kiss Viktória, és 
Németh Szabolcs elôtt. Az országos 

bajnokságokon az elmúlt évekbe több 
sportágban összesen 41 bajnoki ara-
nyat tudhatunk magunkénak.

Egyesületi vezetônk Ilyés Gyula 
továbbra is a tanít a Fitness Akadé-
mián, különbözô szakokon, illetve 
témákban edzôket képez, nagy si-
kerrel. Balatonfüreden a Judo EB-
n, pedig nagy megtiszteltetés érte, 
megkapta a MAGYAR JUDOÉRT 
érdemérem ezüst fokozatát Két na-
gyon szorgalmas,és tehetséges ifjú 
judokánk pedig Veresegyház vá-
rostól kapott elismerést. Veresegy-
ház érdemes sportolója díjat kapott 
Jakab Kata,és Németh Szabolcs. 
A következô kihívásunk még a Giri 
Sport (Kettlebell) VB elôtt, június 
14-én vasárnap Kerstner Róbertért 
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Megjelenések

Egyesületünk hírei immár rendszeresen 

megjelennek a Veresi Krónikában.

Internetes megjelenésünk is egyre 

markánsabb! Ahol olvasni lehet rólunk: 

www.vezetoicoach.hu,

www.sport-coach.hu + facebook: sport-

coaching, sorsedzo.blog Ilyés Gyula

www.zugloitreninghaz.hu + facebook: 

Zuglói Tréningház

www.judoedzo.hu + facebook: 

Veresegyhaz – judo, Cross-Taining 

Veresegyház

Elnökünk, Ilyés Gyula rendszeres vendége 

a DINO SPORTHÍRADÓNAK. Júliusban 

barátjával, Ledényi Leventével voltak a 

Dino Sport vendégei a Hatos Csatornán.

Judo bemutató Gödöllôn
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szoríthatunk, aki egy olimpiai kva-
lifikációs VK-án áll rajthoz a Papp 
László Arénában. Ide is eljutottunk.

Nyáron hagyományainknak meg- 
felelôen Agárdra megyünk táborozni. 
Június 22–26-ig a Velencei tó partjá-
ra költözünk, hogy aztán onnan ha-
zatérve itthon folytassuk a munkát. 
Július elsô hétvégéjén pedig a Giri 
Sport VB-n heten leszünk érdekeltek.

Klubbon megerôsödött az SZMK 
tevékenysége. Nagyon szépen kö-
szönjük a sok segítséget, amit ka-
punk. Köszönjük a figyelmet, a sze-
retetet!

Az évértékelô után Kerstner Ró-
bert és Sziklai Péter a két nehézsúlyú 

versenyzônk tartott bemutatót, amit a 
gyerekek,és a megjelent szülôk is na-
gyon élveztek.

Majd jött a várva várt díjkiosztó! 
A 2014/15-ös évben az év judosa lett: 
Németh Szabolcs. Az év nôi judos 
cím holtversenyben Jakab Katáé,és 
Ballon Andreáé.

Az év felfedezettje Mihály Ben-
jámin, míg a legeredményesebbek 
Huszti András, és Gaál Bendegúz 
lettek. A legtöbbet fejlôdött: Fóthi 
András, és Salamon Benedek. A leg-
harcosabbak: Forgó Vince, Ignácz 
Balázs, Parádi Barnabás, és Fülöp 
László.

Fair Play díjat kapott: Németh Sza-

bolcs, Kerstner Róbert, Jakab Kata, 
és Ballon Andrea.

Az év újonca Forgó Vince, és Ig-
nácz Balázs lett. A legtechnikásabb 
versenyzôk: Gaál Bendegúz, és He-
gyi Dávid, míg a legsokoldalúbb 
Kerstner Róbert lett.

Az év edzôje díjat Kerstner Róbert 
kapta.

Cross-Training különdíjat kapott 
Némethné Kovács Rozália. Apró 
ajándékkal köszöntük meg a szülôk, 
illetve az SZMK segítségét. Díjat ka-
pott még Ilyés-Dubecz Dorottya, ô az 
egyesület kapitányától vehetett át em-
léklapot. Több mint húsz veresi judos 
maci talált gazdára, és 15 különbözô 
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Már 9 éve van jelen a városban a Veresi Küzdôsport Egyesület. Az 
Egyesület egyik fô pillére a judo, a másik pedig a Cross-Training, 
más szóval a funkcionális erôedzés. Az edzô, Ilyés Gyula, aki már 
több évtizede végez, illetve végeztet ilyen típusú edzéseket.

Legyen szó akár a fizikai, kondicionális képességek, illetve 
készségek fejlesztésérôl, az erô állóképesség növelésérôl, a jó 
minôségû, rendszeres fizikai aktivitásról, kiváló lehetôségeket rejt 
magában ez az edzésforma.

Ma már büszkén mondhatják el magukról, hogy a Cross-Training 
Szakosztály jó néhány vállalkozó kedvû sportolója versenyeken is 
részt vesz. A Giri-Sport (Kettlebell) mellett kötelezték el magukat, és 
az elmúlt két évben több tucat Országos Bajnokságot, két Európa, 
és nyolc Világbajnoki címet nyertek!

Tehát edzések a napi fizikai aktivitástól, rendszeres testmozgás-
tól, egészen az élsportig!

De nézzük részletesen mi is az a Cross-Trainig?
Nem más, mint egy funkcionális edzés. Közel három évtizede 

végzünk, illetve bô tíz éve végeztetünk ilyen jellegû munkát. Ré-
gen még nem ez volt a neve, s ma is sokan másként hívják, de ez 
így van jól. Eredményképpen a fizikai képességek és a sportforma 
is látványosan javul. Használható izomtömeg alakul ki általa, ahol 
nem okoz gondot a futás, az emelés, felborítás vagy akár saját 
testsúlyunk használata.

Az edzéseket állandóan változó, magas intenzitás jellemzi. Az in-
tenzitás miatt sok kalória elég, idôhatékonysága kiváló. Nálunk, a 
mi értelmezésünkben, nincsenek vezetett pályán mûködô gépek, 
izolált gyakorlatok. Vannak viszont új trendek, pl. GFLEX, TRX, Kötél-
tréning, Kettlebell ( Girja ), Sparrowbag, sok saját súllyal végezhetô 
gyakorlat, ( húzódszkodás, tolódszkodás, fekvôtámaszok, felülések ..) 
ill. rendszeresen alkalmazunk a küzdôsportokból jól ismerhetô erôsítô 
elemeket, kúszásokat, mászásokat, „társas” erôfejlesztô gyakorlato-
kat. Folyamatosan tanulunk új mozgásanyagokat, mozgásokat.

A gyakorlatok széles skálája illetve azok folyamatos kombináció-

ja teszi érdekessé, szórakoztatóvá és rendkívül hatékonnyá a nálunk 
folyó munkát. Nôknek is kiváló módszer, zsírégetésre, a különösen 
nôi területnek nevezhetô - farizom - csípô - comb - edzésére. Ez egy 
meglehetôsen spártai edzésmódszer, melyben rengeteg hasonló-
ság fedezhetô fel, ha az élsporttal vetjük össze. (pl. küzdôsportban 
az utolsó fél perc fáradtsága, vagy szinte „belehalok” abba, hogy 
még egy pontot csináljak.) Mindenképpen van egy stresszoldó, 
stresszkezelô hatása is. Ebben a fajta edzésben mindenki kitom-
bolhatja magát.

A sokféle gyakorlat, sokféle felkészülést igényel, ebben az eset-
ben – ha csak nincs valamilyen speciális igény – realizálni kell, hogy 
nem leszünk egyetlen dologban kiválóak.

Képzéseinket arányosan fejlesztve a funkcionális fitness edzésfi-
lozófiáját valósítjuk meg. Senior korúaknak is ajánlott, természete-
sen egyénre szabva, ennek értelmében beszélhetünk fenntartható 
fittségrôl. Cél egy általános, mindent magába foglaló fittség ki-
alakítása.

Az edzés hatására a mozgásalkalmazkodás is javulni fog, ahol 
a cselekvéseinket, mozgásunkat alakítjuk a folyton változó, elôre 
nem tervezhetô helyzetekben. Felfoghatjuk úgy is, hogy készülünk 
valamire, ami ma még ismeretlen, elôre nagy valószínûséggel ki-
számíthatatlan, amihez kiváló edzettség szükséges. Ezen edzés ha-
tására a gyenge, vagy fejlesztésre szoruló pontok azonnal kijönnek, 
kicsit olyan, mintha edzésdiagnosztikáról beszélnénk. Hogy néz ki 
mindez nálunk a gyakorlatban?

Az elsô találkozás, beszélgetés után egy anamnézis felvétel, 
majd egy állapotfelmérés következik.

Ez után következik a fittségi célok, illetve a speciális igények tisz-
tázása, majd „szerzôdéskötés”.

A munka nálunk kiscsoportban zajlik, ahol mindenki a saját cél-
jai, illetve állapota szerinti munkát végez.

A munka szépségét, igazi értelmét a különbözô sportképessé-
gek egyensúlyára, harmonikus kifejlesztésére való törekvés jelenti.

Cross – Training edzések Veresen a Triangoló Üzletházban
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kategóriában lettek oklevelek kioszt-
va a megjelent judokák között.

Természetesen kupát kaptak: MR 
600, azaz Kerecseny Attila, MR 700, 
azaz Molnár Balázs, és MR 300, 
azaz Homoki Márton. Nagyon jó 
hangulatú,tényleg bensôséges ünne-
pet tartottunk, remek visszajelzéseket 
kaptunk, sok boldog gyermek mosoly-
gós arca mutatta meg, hogy jó úton 
járunk. Köszönjük a szülôknek a bi-
zalmat, hogy hétrôl hétre ránk bízzák 
gyermekeiket, köszönjük Dorka néni-
nek a sok figyelmet,szeretetet, háttér-
munkát, köszönet judokáink szorgal-
máért, és végül köszönet az edzôknek, 
Kerstner Róbertnek, és Ilyés Gyulá-
nak az áldozatos munkájukért.

szép munka, jó móka volt! Gratu-
lálunk judokák!

2015. Június 14. Budapest Grand Prix 
Olimpiai Kvalifikációs Judo Világkupa
A Papp László Sportarénában Kerst- 
ner Róbert nehézsúlyú versenyzônk 
révén voltunk érdekeltek. A viadalra 
67 (!) ország nevezett, világsztárok, 
és feltörekvô ifjak feszültek egy-
másnak. Hatalmas mezônyök voltak 
minden súlycsoportban. A magyar 
érmeket Ungvári Miklós és Mészáros 
Anett szállították. Sajnos Robi nem 
bírt el riválisával, és bár becsülettel 
küzdött, helyezés nélkül zárta a vi-
adalt. Azt azonban örömmel jelent-
hetjük, hogy ide is eljutottunk! hajrá 
Veresi küzdôsport Egyesület!

2015. június 22–26. Judo és 
életmódtábor Agárdon
A VVSI mint eddig mindig, most 
is remek helyszínt biztosított. Nem 
csupán judotábor volt, hanem sport, 
és életmódtábor inkább, természete-
sen judos alapokon. A vázat a reggeli 
futások, illetve a napi két judo edzés 
biztosította. Ezen kívül azonban volt 
itt hajókirándulás, ahol kiselôadást 
hallhattunk a pákozdi csatáról, volt 
horgászás, amikor az idô megengedte 
strandolás, remek szélben vitorlázás, 
motorcsónakázás, és hajnali sárkány-
hajózás az ébredezô nádasban. A tá-
borban sokan voltunk, meglátogattak 
minket Judo SzK – s barátaink, és 

örömmel jelenthetjük, hogy sport-
társunk Kerecseny Attila édesapja 
is vitézül teljesítette a rá kirótt fel-
adatokat. Gyuszi bácsi  (Ilyés Gyu-
la) és Robi bácsi (Kerstner Róbert) 
remek edzéseket vezettek, mindenki 
életkora, és állapota szerint kapta a 
terhelést. Dorka néni (Ilyés-Dubecz 
Dorottya) pedig a háttérrôl gondos-
kodott mindenki megelégedésére. 
Nagyon jó hangulatú, és igazán tar-
talmas táboron vagyunk túl. Minden 
résztvevô oklevelet kapott, a tábor-
ban végzett munkája jutalmául. Ez-
úton is szívbôl gratulálunk VErEsi 
judokák! jó móka, remek munka 
volt!

2015. július 25. I. osztályú felnôtt 
Országos Bajnokság, Kecskemét
A Veresi Küzdôsport Egyesület szí-
neit két nehézsúlyú versenyzô kép-
viselte a mai napon. Kerstner Robi, 
és a friss Masters EB érmes Huszti 
András. Népes mezôny gyûlt össz, 
de mindkét versenyzônk remekül 
küzdött, a végelszámolásnál Robi 
a harmadik, András pedig a hetedik 
helyet szerezte meg. A sors nem volt 
kegyes hozzájuk, ugyanis a vigasz-
ágon egymás ellen kellett küzdeniük, 
és itt kettejük párharcát Robi nyerte, 
megállítva Yetit az éremhez vezetô 
úton. A nehézsúly küzdelmeit a több-
szörös olimpikon, VB ezüstérmes 
Bor Barna nyerte meg. Ki kell emel-
ni Huszti Andris teljesítményét, mert 
korát tekintve Ô már senior korú, en-

nek ellenére vállalta a küzdelmeket 
a fiatalokkal, és derekasan megállta 
a helyét. Mindkét versenyzônk telje-
sítményéhez, illetve az elért eredmé-
nyekhez szívbôl gratulálunk!

Sok helyen jártunk az elmúlt idô- 
ben. Legyen szó versenyekrôl, bemu-
tatókról, edzôtáborokról. Judokáink, 
versenyzôink viselkedése, magatar-
tása, összetartása minden esetben 
példamutató volt. A „nagy” mindig 
segíti a „kicsit”, a tapasztalt, ahogy 
mentorálja kezdô, ifjú barátját… 
Ahogy a versenyzôk egy-egy viadalon 
torkuk szakadtából biztatják egymást, 
legyen az felnôtt, vagy gyerek, ahogy 
tudnak örülni egymás sikerének, 
ahogy vigasztalják egymást, ha valami 
nem sikerül… Mind szívet melengetô 
pillanatok. Ahogy a versenyzôk küz-
denek… Nyernek, vagy veszítenek, 
mindig emelt fôvel teszik, szikrázó 
küzdelmekben. Sosem bántják ellen-
feleiket, sportszerû csatában, kemény 
küzdelemben diadalmaskodnak. Judo- 
káinknak van tartása, sosem kell fe-
gyelmezéssel foglalkozni sem a bemu-
tatókon, sem a versenyeken. Megtisz-
teltetés egy ilyen Csapathoz tartozni, 
megtiszteltetés egy ilyen csapatot ve-
zetni. 

Felkészítô edzôk:
 Ilyés Gyula – judo, küzdôsportok, 
Cross Training, Giri Sport
Kertsner Róbert – judo
 Zala György–Burányi Viktor erôn- 
léti edzôje

Tanévzáró



Judo hírlevél 8

Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy házaspár. Közel egy évtizede álmodtak egy nagyot, mely célként 
fogalmazódott meg bennük. Lépésrôl lépésre haladnak elôre az úton, amit maguknak kijelöltek. Gyermekeket 

nevelnek, ifjakat formálnak, értékeket teremtenek és adják tovább azokat.
A sok mosolygós szempár, az önzetlen szeretet jelzi, jó úton járnak. Közben szebbnél szebb eredményeket érnek el 
szerte az országban. Mára már büszkék lehetnek a különbözô világversenyeken szerzett érmeikre, helyezéseikre is.

 Tovább robog a Veresi Judo Express!

Köszönjük hírlevelünk létrejöttét: Kariatida Stúdió, www.kariatida.hu 

Ha támogatásra érdemesnek találja 
tevékenységünket, 1%-os felajánlásaikat 

a következô adószámra várjuk: 

18717952-1-13

Ahol többet lehet olvasni rólunk:
www.judoedzo.hu, www.vezetoicoach.

hu, www.zugloitreninghaz.hu, www.
sorsedzo.hu, www.sport-coach.hu

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.

Köszönetet szeretnénk mondani a Szülôknek, hogy hétrôl hétre, hónapról hónapra ránk bízzák 
gyermekeiket! Köszönet felnôtt sportolóinknak, akik munka és a családjuk mellett látogatják 

edzéseinket, készülnek, edzenek, mindenki saját céljai szerint.  
Külön köszönet Dorka néninek a sok törôdésért, figyelemért, háttér munkáért. 
Köszönettel tartozunk Marosits Istvánnak, a Kariatida Stúdió vezetôjének  

a támogatásért, figyelmességéért. 
Hálás köszönet a Szülôi Munkaközösségnek a sok sok segítségért, amivel jelentôsen 

megkönnyítik napi tevékenységünket.

Gratulálunk versenyzôinknek, judo- 
káinknak, a Cross Training szakosz-
tály tagjainak, nem „pusztán” az ered-
ményekhez, hanem mind ahhoz, amit 
képviselnek, sportemberi nagyságuk-
hoz, emberi tulajdonságaikhoz! Gra-
tulálunk a mindennapokhoz, ahogy 
idôrôl, idôre legyôzik magukat, vállal-
ják a többlet munkát, hogy önmaguk 
többek lehessenek. Tiszteletre méltó!

Statisztika 2015. augusztus 1-ig
Különbözô versenyeken szerepel-
tünk az elmúlt években. Kezdve a 
gyermek regionális versenyektôl, a 
diákolimpiákig, az országos bajnok-
ságokig. Versenyzôink eddig 774 
érmet nyertek versenyeken, amibôl 
364 arany! Robogjunk a 800. érmünk 
felé!

Ma már büszkén mondhatjuk, 
hogy hat különbözô sportágban sze-
repelünk eredményesen, rangos nem-
zetközi tornák, és világversenyek 
résztvevôi is vagyunk.

•  világbajnoki érmeink száma 11, 
amibôl 8 arany,

•  EB-rôl 9 érmünk van, amibôl 7 
arany,

•  OB gyôzelmeink száma 49,
•  Világkupán 16 érmet szereztünk, 

amibôl 11 arany.
Úgy, hogy a versenyzés továbbra 

sem kötelezô!
Newaza Fesztivál Galambos Már-

ton Emlékverseny újra!
Egyesületi vezetônk, Ilyés Gyu-

la hét (!) éve hívta életre a Newaza 
Fesztivált, ami egykori mesterének, 
Galambos Mártonnak állít emléket. 
Elôször „csak” országos bajnoksá-
gokat rendezett judo földharcban, s 
mivel az érdeklôdés egyre nagyobb 
és nagyobb lett, immár negyedik al-
kalommal a Newaza Fesztiválnak 
Százhalombatta Városi Sportcsarno-
ka ad otthont. Ez idén 2015. szeptem-
ber  12-én szombaton lesz. Ez is egy 
veresi kezdeményezés, ami mára már 
országos szinten ismert, és méltán el-

ismert. I., II., és III. osztályban orszá-
gos bajnokot avatnak, de rendeznek 
Magyar Kupát a szenior – „amatôr” 
összevont kategóriáknak is, és még 
ugyanezen a napon normál randori 
országos versenyt is tetô alá hoznak. 
Igazi judo ünnep lesz Százhalombat-
tán, a Nemzeti Sportvárosban.

Másnap pedig, szeptember 13-án  
Gyuszi bácsi saját vállalásának megfe- 
lelôen újra éleszti az alacsonyabb osz-
tályú megmérettetéseket. II., és III. 
osztályban hívja versenyezni az or-
szágos mezônyt, hogy ne csak egy 
lehetôségeik legyen küzdeni, tapaszta-
latot szerezni az országos bajnokságon, 
hanem lehetôleg minél több fórumon 
meg tudják mutatni rátermettségüket 
a nem a közvetlen élvonalhoz tartozó 
versenyzôk. Rendhagyó módon egy 
hétvégén az egész magyar judo hátor-
szága meg lesz szólítva! Judo ünnepre 
készülünk! Érdemes lesz kilátogatni 
Százhalombattára. Reméljük szép ve-
resi sikereknek is örülhetünk majd!


