
A 2015/16-os iskolaév utolsó, sor-
rendben a 2015-ös év III. tartod 
most a kezedben, amely sorrend-
ben már a TIZENHARMADIK 
szám, ami nyomtatott formában ad 
hírt az elmúlt idôk eseményeirôl, 
eredményeirôl, szeretett Egyesüle-
tünk 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

Szeptembertôl a nyári szünet után 
visszaállt a „rend”, újult erôvel 
kezdtük el a munkát. Sok célt fo-
galmaztunk meg, már elôre lehe-
tett tudni, rengeteg munka vár ránk a 
következô hónapokban. Szeptember 
elsô napjaiban került sor a kecske-
méti Kettlebell Sport Szeminárium-
ra, ahol a világ jelenlegi talán legjobb 
kettlebell versenyzôje Ivan Denisov 
osztotta meg tudását az ország szinte 

minden részérôl megjelent edzôkkel, 
versenyzôkkel. Egyesületünket Ilyés 
Gyula képviselte a képzésen. Szep-
tember 5-én került megrendezésre a 
MOZDULJ VERESEGYHÁZ ren-
dezvény, ami egy városi sportágvá-
lasztó is egyben. A rendezôk remek 
munkát végeztek, a sok látogató ked-
vére kipróbálhatta a megjelent sport-
ágak mindegyikét. A színvonalas be-
mutatókkal népszerûsítettük szere-
tet sportágunkat a judot és emellett 
folyamatosan lehetôséget biztosítot-
tunk minden érdeklôdônek, hogy ma-
guk is kipróbálják ezt a nem véletle-
nül olimpiai sportágat. Ifjú judokáink, 
versenyzôink, segítôink munkáját di-

cséri a sok mosoly-
gós gyermek akik 
örömüket lelték a 
judoban.

SZEPTEMBER 6. 
Felnôtt Judo Euró-
pa Kupa, Pozsony

Ezen a versenyen 
Kerstner Róbertért 
szoríthattunk, aki 
nagyszerû verseny-
zéssel az ötödik he-
lyig jutott. Robi egy 
hajszállal maradt le 

a bronzéremrôl, egy véleményes bí-
rói döntés fosztotta meg az éremtôl.

SZEPTEMBER 11. Kilenc éves a 
Veresi Küzdôsport Egyesület! Rö-
vid ünneplés, tortabontás, az elmúlt 
kilenc év összefoglalása jellemez-
te az igazán meghitt, bensôséges ün-
nepünket, ahova nagyszámban jöttek 
el judokáink, versenyzôink, és termé-
szetesen a szülôk. Tartalmas, ered-
ményekben gazdag éveket tudha-
tunk magunk mögött, megannyi em-
lékkel, közös élménnyel. Isten áldja 
meg EGYESÜLETÜNKET, még na-
gyon sok boldog születésnapot kívá-
nunk! Ezen az eseményen vendégünk 
is volt, Katona Ferenc korábbi Euró-
pa Bajnok, Olimpiai V. helyezett lá-
togatott el hozzánk, és tartott edzést 
judokáinknak.

SZEPTEMBER 12-én Egyesüle-
ti vezetônk Ilyés Gyula hívta életre 
a Newaza – ez a viadal Közép-Eu-
rópa legnagyobb földharc versenyé-
vé nôtte ki magát. Százhalombat-
ta ismét remek házigazda volt. Ter-
mészetesen Egyesületünk is részt 
vett a viadalon, ahol az M4 Sport-
csatorna Hajime magazinja is for-
gatott. Versenyzôink négy arany, 
három ezüst, és egy bronzérmet 
gyûjtöttek. Miközben Ilyés Gyula a 
csapat vezetôedzôje a Százhalom-
batta Sportjáért megtisztelô kitün-
tetést vehette át. 

Newaza Fesztivál, Galambos 
Márton Emlékverseny – veresi 
eserdmények:

Valkay Balázs – egy arany, egy 
ezüstérem

dr. Szigetvári József – aranyérem
Gaál Benjamin – ezüstérem

Üdvözöllek Kedves Olvasó,
Sporttárs, Szülô, Hozzátartozó, Judoka, vagy „csak” szimpatizáns!
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Szeptember 6. Sportágválasztó
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Hegyi Dávid – bronzérem
Sziklai Péter – két arany, egy ezüst-

érem
A földharc OB végelszámolásnál 

az elért eredmények alapján a Veresi 
Küzdôsport Egyesület a második he-
lyen végzett!

SZEPTEMBER 13. II. és III. osz-
tályú országos verseny Százhalom-
battán. Egyesületi vezetônk Ilyés 
Gyula, a Magyar Judo Szövetségnek 
azt a felajánlást tette, hogy újraélesz-
ti az alacsonyabb osztályú versenye-
ket. Ennek volt fôpróbája a battai via-
dal, ahol természetesen Egyesületünk 
is részt vett. Négy arany, és két ezüst-
éremmel vétettük észre magunkat az 
erôs versenyben.

Aranyérmes lett: Huszti András, 
Gaál Bendegúz, Széchenyi Melinda, 
és dr. Szigetvári József.

Második helyen végzett: Valkay 
Balázs és Hegyi Dávid.

SZEPTEMBER 15. Egysületünk új 
dojot nyitott gödöllôn a katolikus 
iskolában!

A szakmai hátteret a Veresi 
Küzdôsport Egyesület biztosítja, az 
edzéseket kerstner Róbert – U23-
as judo OB bronz, Felnôtt I. osz-
tályú OB bronz, Sport Jiujitsu OB 
arany, Grappling EB bronz, Baranta 

Világkupa bronz, Judo EB V. hely, 
Sport JiuJitsu világbajnok, Kempo 
Európabajnok, Kempo Világkupa 
gyôztes – vezeti.

Egyre nagyobb a médiaérdeklôdés 
Egyesületünk iránt! Büszkén mond-
hatjuk, hogy már nem „csak” a helyi 
média képviselôinek, hanem országos 
szinten is több csatornának is – M4, 
Halom Tv, HírTV, Judoinfo, Juventus 
Rádió, Lánchíd rádió, Presztizs Ma-
gazin – felkeltettük érdeklôdését.

SZEPTEMBER 19. Albertira – gyer-
mekverseny, „Jó világ” Judo Kupa. 

Kilenc veresi versenyzô mérette meg 
magát a viadalon. Három arany, két 
ezüst, és négy bronzéremnek örülhet-
tünk. Elsô lett: Molnár Balázs, Németh 
Szabolcs, Kerecseny Attila. Ezüstér-
mes: Szégner Dávid, Ignácz Balázs. 
Bronzérmes: Forgó Vince, Maros Pál-
ma, Maros Levente, és Fülöp Lackó.

SZEPTEMBER 26-án ismét egy 
Felnôtt Európa Kupa, ezúttal Belg-
rádban. Kerstner Róbertért szoríthat-
tunk, de Robi ezen a napon sajnos he-
lyezetlenül zárta a tornát.

Szeptemberi hír még, új egyesüle-
ti Cross-Training videok készültek, 
népszerûsítve Egyesületünk Cross-
Training szakosztályát.

Új „Szorgalom Kupa” tulajdono-
sok szeptemberben: Parádi Barnabás 
és Pálfavi Ábel.

Szeptember 27-én csapatostul ki-
látogattunk az ütközéses autó rodeo-
versenyre. Nagyon élveztük a ver-
senyt, sok-sok felejthetetlen élmény-
nyel lettünk gazdagabbak.

Szeptemberi hír még, hogy csapa-
tunk egy meghatározó harcosa, tehet-
séges judokája, Homoki Marci édes-
anyjával Angliába költözött, ott fogja 
öregbíteni a Veresi Küzdôsport Egye-
sület, Veresegyház, illetve Magyaror-
szág jó hírét.
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OKTÓBER elsô napjaiban új csa-
patkapitányt avattunk. Kerstner Robi 
személye, emberi tulajdonságai, szô- 
nyegen és azon kívüli magatartása 
garancia arra nézve, hogy a kapitányi 
pálca jó kezekbe került.

OKTÓBER 3. DIÁK „A” Orszá-
gos Bajnokság, Tata. Ezen a napon 
Németh Szabolcsért szurkolhattunk. 
Szabi egyenletesen fejlôdik, szebb-
nél szebb eredményeket tudhat ma-
gáénak, amit e napon egy OB bronz-
zal toldott meg. Nehézsúlyban verse-
nyezve lett 3. az év fô versenyén judo 
sportágban.

OKTÓBER 4. U23 Országos Baj-
nokság, Budapest. Kerstner Robi-
ért szurkolhattunk, aki a verseny esé-
lyeseként lépett szônyegre a nehézsú-
lyúak mezônyében. Sajnos nyerni ma 
nem sikerült, de bronzérme jelzi, hogy 
a hazai mezôny egyik legjobbja.

OKTÓBER 5-én judo bemutatót tar-
tottunk Bagon az Arany János Álta-
lános Iskolában. Nagy sikerrel mu-
tattunk ízelítôt szeretett sportágunk 
mozgásanyagából. A jelenlevô taná-
rok, gyerekek nagyon élvezték a be-
mutatót, ami nagyon színvonalasra 
sikeredett.

OKTÓBER 9. Egyesületünk, a Veresi 
Küzdôsport Egyesület új DOJO-t nyi-
tott Bagon az Arany János Általános 
Iskolában. Köszönjük az iskola ve-
zetésének a fogadtatást, köszönet tá-
mogatásért, a sok segítségért. És vé-
gül, de nem utolsó sorban köszönet az 
MJSz-nek hogy Bag is bekapcsolód-
hatott a Szövetség Sportágfejlesztési 
programjába. A szakmaiságot a Veresi 
Küzdôsport Egyesület biztosítja, az 
edzéseket Kerstner Róbert vezeti.

OKTÓBER 10. Diák „B” OB Tata 
Egyesületünket Molnár Balázs kép-
viselte a versenyen. Balázs vitézül 
küzdött, a megtisztelô 5. helyet sze-
rezte meg a nemzeti bajnokságon.

OKTÓBER 11. Giri-Sport (Kettle-
bell) Hosszú ciklus verseny, Buda-
pest. Egyesületünk Cross – Training 
szakosztályát ketten képviselték: 
Némethné Kovács Rozália, és Karacs 
Erika is fantasztikus teljesítménnyel 
lett kategóriájának gyôztese, míg Eri-
ka a csapatbajnoki aranyéremnek is 
örülhetett.

A szeptemberben elkészült cross-
training videók heti rendszerességgel 
kerülnek fel az Egyesület facebook-
oldalára. Rengeteg „like”, és megosz-
tás jelzi, hogy jó úton jár a szakosztály.

Októberben dôlt el, hogy a Fitness 
Akadémia által szervezett, Ilyés Gyu-
la által életre hívott Cross Training 
Instuktori képzés november 21-22-én 
lesz Budapesten az X-GYM-ben.

Új szorgalom kupásaink október 
hónapban A Forgó testvérem Vince 
és Lôrinc!

Néhány csoport a hatékonyság ér-
dekében átalakítottunk, így edzése-
ink még változatosabbak, eredmé-
nyesebbek lehetnek!

OKTÓBER 13-án került adásba az 
M4 Sportcsatornán a Hajime maga-

zinban a Newaza Fesztiválról készült 
összefoglaló, illetve a fôszervezôvel, 
egyesületi vezetônkkel készült interjú.

OKTÓBER 17. Serdülô „B” OB, 
Cegléd. Németh Szabolcs jóvoltából 
voltunk érdekeltek, aki vállalta, hogy 
a sajátjánál egy korosztállyal feljebb 
is megméreti magát. Szabi remekül 
küzdött, ez a végelszámolásnál a he-
tedik helyhez volt elég a nagyon erôs 
mezônyben.

OKTÓBER 31. IUKL Budapest 
Open Kettelbell-Sport verseny a 
hónap utolsó napján. A veresi szí-
neket Karacs Erika és Burányi Vik-
tor képviselte a rangos viadalon. Eri-
ka megnyerte súlycsoportja küzdel-
meit, tovább gyarapítva tekintélyes 
éremgyûjteményét, míg Viktor ezút-
tal a negyedik helyet szerezte meg.

A novembert nagy várakozás elôzte 
meg.
NOVEMBER 7. Sport Jiu Jitsu Or-
szágos Bajnokság Jászberényben. 
A viadalt a Világbajnokság fôpróbájá- 
nak szántuk. Négy veresi judos in-
dult, mivel Hegyi Dávid betegsége 
miatt nem lehetett velünk. Több, mint 
400 (!) nevezés érkezett, sokan tet-
ték próbára erejüket, ügyességüket. 
A mi veresi négyesünk három arany-
érmest, és négy ezüstöt jegyzett a nap 
végén, így téve számunkra felejthetet-
lenné a nemzeti bajnokságot. Kerstner 
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Október hónap judOkáI

Mándi Vince, Kasó Márk, Ignácz 
Balázs, Juhász Gergô, Kerecseny 
Ankttila, Németh Szabolcs, Horváth 
Flóra, Grapputo Sára, Vári Ágoston, 
Fülöp László, és Parádi Barnabás.

Október 3. Diák „A” Országos Judo Bajnokság
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Robi a nehézsúlyt, és az open kategó-
riáját is megnyerte. Sziklai Péter egy 
arany, és két ezüstérmet gyûjtött, míg 
Gaál Bendegúz, és Németh Szabolcs 
egy-egy ezüsttel lettek gazdagabbak. 
(Szabi ismét tanubizonyságot tett bá-
torságból, hiszen újra egy korosztály-
lyal feljebb versenyzett.)

Új „Szorgalom Kupa” tulajdonosok 
novemberben: Fóthi András, és Ju-
hász Gergô. 

NOVEMBER 14. Diák „C” OB Bu-
dapest Körcsarnok. Egyesületünk két 
meghatározó judosáért szoríthattunk 
a mai napon: Parádi Barnus, a „Csi-

ga” és Fülöp Lackó is egyértelmûen 
korosztályuk legjobbjai közé tartoz-
nak országos szinten. Ez a verseny 
sajnos nem sikerült, bár példásan fel-
készültek, remekül harcoltak, de nem 
sikerült helyezést elérniük. 

NOVEMBER 20-22. Ju Jitsu 
Világbajnokság, Lengyelország

Újabb világbajnoka,  
VB érmese, helyezettje van 

egyesületünknek.

Lengyelországban három fôt dele-
gáltunk a magyar válogatottba. Há-
rom remek embert, kiváló judost, 
nagyszerû versenyzôt. Hegyi Dávid 
kezdte a sort, a döntôig simán beve-
rekedte magát, de ott a már hétszeres 
világbajnok, a címvédô várt rá. Dávid 
megalkuvást nem ismerve küzdött, 
ûzte, hajtotta ellenfelét, aki azon-
ban megôrizte nehezen megszerzett 
aprócska elônyét és rutinjával meg-
védte címét. Gyönyörû mérkôzés 
volt! Aztán jött Gaál Bendegúz, aki 
a döntôbe jutásért vívott küzdelem-
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November 20-22. Ju Jitsu Világbajnokság, Lengyelország.

November 7. Jászberény Sport-Jitsu OB

Megszületett egyesületünk 800. érme!  
Sziklai Peti nyerte jászberényben a sport-jitsu országos bajnokságon! 

 
És hogy milyen színû

a 800. érmünk: ARANY!!!
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ben a címvédôvel csapott 
össze, és meg is sérült. 
Bendegúz emberi tartásá-
ról annyit, hogy gyakorla-
tilag fél kézzel is vállalta a 
bronzcsatát, de sajnos sé-
rült könyökkel, egy kézzel 
nem sikerült a bravúr. Ke-
vés különbséggel, de alul-
maradt ellenfelével szem-
ben, így a negyedik helyen 
zárta a versenyt. És jött a 
végére Kerstner Robi, aki hatalmas 
dobásokkal, akciókkal masírozott be 
a döntôbe, ahol hol okosan, hol har-
cosan keményen küzdve lett arany-
érmes. Versenyzôink nem „csak” a 
magyar csapatot kápráztatták el pél-
damutató magatartásukkal, küzde-
ni tudásukkal, technikai repertoár-
jukkal, hanem a nemzetközi mezôny 
is meghajolt nagyságuk elôtt. Robi 
népszerûségére jellemzô, hogy szin-
te mindenki vele fényképezkedett a 
viadal után. Valóban parádés teljesít-
ményt nyújtottak.

NOVEMBER 21-22. Cross-Trai-
ning Instruktori képzés a Fitness 
Akadémián. Ez gyakorlatilag egy 
edzôtovábbképzés. A programot, 
a technikákat Ilyés Gyula álmodta 
meg, és hozta tetô alá Zala György 
barátjával. Az intézményi hátteret a 
Fitness Akadémia biztosítja. A két 
nap remekül sikerült, igazi tudás-
megosztás jellemezte. Az ország szá-
mos pontjáról érkeztek a résztvevôk, 
az edzô kollegák, akik rengeteg új tu-
dással, igazi élményekkel térhettek 
haza.

Párhuzamosan, de még mindig no-
vember hónapban, Egyesületünk-
ben is volt edzôtovábbképzés – agár-
di vitorlás-edzôk jelentkeztek, és ren-
geteg hasznos dolgot, elvet, gyakor-
latot, szisztémát tanulhattak, ter-
mészetesen vitorlázásra adaptálva. 
Cross-trainingen használt gyakorla-
tok, eszközök sokasága, mind – mind 
a hajózást szolgálva. Remek edzôkkel 
töltött nagyszerû napok voltak.

NOVEMBER 25-én Övszerzô vizs-
ga volt Egyesületünkben. 12 fô vizs-

gázott VI. kyu (sárga csík) fokozatra, 
míg egy judoka V. kyu (sárga öv) – ra 
jelentkezett. Csodás vizsgának lehet-
tünk szemtanúi. A gyerekek fegyel-
mezettek voltak – mint mindig –, fel-
készültségükben sem volt hiba.

A sikeres vizsgázók névsora: 
Badinszky Máté, Békési Alfréd, For-
gó Vince, Forgó Lôrinc, Horváth Fló-
ra, Ignácz Balázs, Ilyés Gyula, Juhász 
Gergô, Szabó Dávid, Szégner Dániel, 
Vári Ágoston.

V. kyu: Horváth Máté

NOVEMBER 28. Küzdôsport hét-
vége a Pestszentlôrinci Kassa SE 
szervezésében. A versenyen több, 
mint 200-an adták le nevezésüket. 
Veresrôl 11 harcos indult a viadalon. 
Versenyzôink nagyszerû küzdelmek-
kel, gyôzelmekkel jelezték, hogy van 

helyük az erôs mezônyben. 
Tizenegy versenyzô, tizen-
egy éremmel tért haza.

Aranyérmet nyert: Ignácz 
Balázs, és Forgó Vince

Ezüstérmes lett: Bal-
lon Andrea, Jakab Kata, 
Badinszky Máté, és 
Planzner Ákos

Bronzérmes lett. Szégner 
Dávid, Kiss Bence, Hor-
váth Máté, Németh Máté, 

Gelle Panna.

November elején már elkezd-
tük szervezni az 5. Hepe-Hupa Ku-
pát. Ez a verseny kifejezetten kezdô, 
judoval még nem oly rég ismerkedô 
judokáknak szól. Ôk is kapjanak 
versenyzési lehetôséget, hogy saját 
bôrükön érezhessék a versenyzés örö-
mét, a dobogó varázsát. Ez a Verseny 
lesz Kerstner Robi barátunk elsô, sa-
ját szervezésû versenye, és hol? Hol 
máshol, mint Bagon. az idôpont 2015. 
december 19.

 December 3. Kempo EB

Giri-Sport Világbajnokság Pécs

nOvember hónap judOkáI

Horváth Máté, Lovász Levente, 
Bujtás Viktor, Kasó Márk, Zoltán 
Dávid, Vári Ágoston, Ilyés Gyula, 
Németh Máté, és Pfanzner Ákos.
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A DECEMBERt egy újabb világ-
versennyel kezdtük. Ez az idei ötö-
dik (!!!) világverseny, ahova elju-
tottunk, öt különbözô sportágban. 
Kezdtünk egy Grappling EB-vel. 
Kerstner Robi bronzérmet hozott 
Olaszországból. Aztán jött a Judo 
Masters’ EB. Három fôt adtunk a 
keretbe, egy bronzéremnek (Huszti 
András), és egy VII. helynek (Ko-
vács Gábor) örülhettünk. A Giri-
Sport Világbajnokság Pécsett volt, 
ahol hét veresi versenyzô volt a vá-
logatott tagja. Pécsett együtt ren-
dezték a Világ- és Európa Bajnok-
ságot, csakúgy, mint régen a súly-
emelésben. Itt nyertünk 10 VB ér-
met, amibôl 8 arany, és szert tettünk 
két Európa Bajnok címre is. Aztán 
jött a Jitsu VB. Arany, ezüst, és IV. 
hely, és a 2015ös évet a Kempo Eu-
rópa Bajnoksággal zártuk a világ-
versenyek tekintetében.

DECEMBER 3. A Kempo EB-n 
öten képviselték Egyesületünket. 
Öten, három arany, egy ezüst, és egy 
bronzérmet nyertek!

ÚJABB EURÓPA BAJNOKI 
ARANYAK, ÚJABB EB ÉRMEK 

EGYESÜLETÜNKNEK!

Aranyérmet nyert és ezzel Európa 
Bajnok lett Kempo sportágban: Né-
meth Szabolcs, Gaál Bendegúz, és 
Kerstner Róbert. Ezüstérmet nyert: 
Hegyi Dávid, és bronzéremnek örül-
hetett Rácz Balázs.

Egyesületünk csodás évet zár! 
Csak világversenyrôl, világ- és Eu-
rópa Bajnokságokról huszonhét (27!) 
érmet hoztunk Egyesületünknek Ve-
resegyháznak. Kilenc VB arany, 
kettô VB ezüst, kettô VB bronz és 
mellé még egy nagyszerû negyedik 
helyezés!

Európa Bajnokságokról 10 ara-
nyat, 1 ezüstöt és három bronzot 
gyûjtöttünk, és szereztünk még egy 
értékes hetedik helyezést is.

És nem beszéltünk még a Világ-
kupákról, ahol eredményesen sze-
repeltünk, nem írtuk be a statiszti-

kába a temérdek OB érmünket, és 
a gyerekversenyen szerzett érme-
inket sem. A december 12-i álla-
pot szerint Egyesületünk a VERESI 
KÜZDÔSPORT EGYESÜLET mi-
óta versenyzünk, szereztünk 838 ér-
met, amibôl 392 aranyérem!

Ez azt jelenti, hogy 838-szor szólítot-
tak a Veresi Küzdôsport Egyesületbôl 
versenyzôt a dobogóra! Ebbôl pedig 
közel 400-szor, pontosan 392-szer 
gyôztesként ünnepelték, ünnepeltük!

DECEMBER 5. Mikulás Kupa, Du-
nakeszi. Tíz veresi harcos kelt útra, 
hogy megmérkôzzön az érmekért, 
helyezésekért. A csapat többször volt 
kénytelen „furcsa” körülmények kö-
zött küzdeni, de mindenki megtette a 
magáét, így az összesítésben két ara-
nyat, két ezüstöt, és hat bronzot nyer-
tek a veresi judokák. Aranyérmes 

lett: Ballon Andrea és Fülöp Lackó. 
Ezüstérmet vehetett át Ignácz Ba-
lázs és Badinszky Máté, bronzérmet 
szerzett Juhász Gergô, Németh Máté, 
Fóthi András, Planzner Ákos, Molnár 
Balázs, és Forgó Vince.

Szeptembertôl december elejéig 17 
versenyen voltunk érdekeltek! Óriási 
szám, és két viadal még hátra van az 
év végén!

Szívbôl gratulálunk a versenyzôk- 
nek az elért eredményekhez, nagy- 
szerû munkát végeztek! A szívüket 
adták egy-egy gyôzelemért, helye-
zésért. Gyuszi bácsi mondta nem is 
olyan régen, hogy megtiszteltetés egy 
ilyen CSAPATOT vezetni! És bizony 
igaza van.

Akiknek az elért sikerekben ré-
szese volt, mint az edzô: Ilyés Gyu-
la, Kerstner Róbert, Gaál Bendegúz, 
és Valkay Balázs. Aki pedig a hátte-
ret biztosítja nem más, mint Gyuszi 
bácsi felesége, Dorka néni. Nélküle 
nem menne.

Köszönettel tartozunk az SZMK-
nak a segítségért, figyelemért!

Köszönjük barátunknak Marosits 
Istvánnak a Kariatida Stúdió veze- 
tôjének az erkölcsi és anyagi támoga-
tásért, segítségért!

Nagyra nôttünk, eredményesek 
lettünk, Istennek hála  

maradjon ez így!

December 3. Kempo EB

Az „ellenfelek”
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Szépek az elért eredmények, de ön-
magában kevés. Mitôl különleges a 
mi Egyesületünk? 

Mert:
•  gyermekektôl  a  szeniorokig  van 

versenyzôje, 
•  a  nemzetközileg  jegyzett  ver- 

senyzôk száma folyamatosan nô
•  hat különbözô sportágban értünk 

el eredményeket
•  önálló  Cross-Training  szakosztá-

lyunk is van
•  gyermekvárót  alakítottunk  ki, 

színezôkkel, foglalkoztató, fej- 
lesztô füzetekkel

•  saját könyvtárunk van
•  motivációs rendszerünk országos 

szinten is egyedülálló
•  tanulóköröket  mûködtetünk  az 

ideiglenesen az iskolában gyen-
gébben teljesítôk felzárkóztatá-
sára

•  ingyenesen használható a hozzánk 
járóknak a dojo iskolaidô után, 
mint egy jó minôségû napközi

•  sok  kallódó  gyermek  nálunk  ta-
lálta meg második otthonát

•  rendszeressé tesszük az egyesüle-
ti rajzversenyt

•  rendszeresek az ellenôrzô – ellen- 

ôrzések – mert a prioritás mindíg 
az iskoláé

•  az  Egyesület  élen  jár  a  sport-in-
novációban, csak úgy mint az ok-
tatásban. Több fajta képzés indult 

2015. december 18-án pénteken 
délután 4-kor minden judokát, és 

családjátszeretettel várunk!!!

A belépô, mint mindig  
3 db saját készítésû dísz!
A karácsonyfát közösen 

díszítjük fel, majd bemutató, 
rövid értékelés után, néhány 
egyedületi jutalom átadása 

következik.

Kedves Szülôk! Az általatok 
hozott üdítôket és sütiket együtt 
faljuk fel – hagyományainknak 

megfelelôen!

Karácsonyi ünnepség
a Veresegyházi Judo Iskolában

TÉLI MENETREND
2015. december 21–2016. január 04.

A téli szünetben a szokásoknak megfelelôen  
LESZ EDZÉS!

Ez alól kivétel a december 24-25-26. (Karácsony), 
illetve december 31. (Szilveszter),  

és 2016. január 01. (Újév)
Az elsô tanítási naptól – 2016. január 04-tôl –  újra  

a megszokott rendben zajlanak az edzések.

Áldott Békés Karácsonyt,  
és Sikerekben Gazdag Új Évet Kívánunk  

Sok Szeretettel!!!!
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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, fi gyelemért, háttér munkáért.
Köszönettel tartozunk Marosits Istvánnak, a Kariatida Stúdió vezetôjének 

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

megkönnyítik napi tevékenységünket.

Egyesületünkbôl, melyek 
ma már országos mérete-
ket öltenek

•  egyre  több  szülô  kapcso-
lódik be nálunk a testmoz-
gásba, igyekszünk létre-
hozni egyfajta családi mo-
dellt

•  a versenyzés nálunk opcio-
nális, nem kötelezô

•  saját  újságunk  van,  egye-
sületi naptárunk (a 2016-
os A/3 méretben renge-
teg fényképpel illusztrál-
va megrendelhetô (+36-30) 
982-7759, dubeczdorka@
gmail.com, ára 3300 Ft/db, 
egyesületi pólóink is na-
gyon népszerûek

•  a  dojo  gyermekrajzokkal 
van „kitapétázva”

•  edzés  végén  ásványvizet, 
szôlôcukrot adunk tanít-
ványainknak

•  megvalósítjuk  a  test  –  lé-
lek – szellem harmóniáját

•  egyre  több  klub,  egyesü-
let alakul ma már a Veresi 
Küzdôsport Egyesület min-
tájára

•  az elmúlt közel 10 évben a 
Veresi Kistérség meghatá-
rozó, iránymutató Egyesü-
letévé váltunk.

Akik a sporttal foglalko-
zunk, a sportnak élünk, tud-
juk, hogy nem könnyû pá-
lya, amit választottunk. De 
értéket adni, illetve teremte-
ni felemelô érzés. Formálni 
a jövô nemzedékét hatalmas 
felelôsség. De az összes ne-
hézség, leküzdésre váró fel-
adat ellenére valljuk, hisszük, 
hogy lehet. A rengeteg mosoly, 
szeretet, ölelés megéri a befek-
tetett munkát.


