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Programjaink
2015. október
2015. október 1. Tóth Tibor átogatása az Y Házban – Jászberény
2015. október 2. – III. Edzés Sopronban – Sopron
2015. október 3-4. Építkezés és félmaraton – Kassa, Jászberény
2015. október 7. Teljesítménydiagnosztika – Budapest
2015. október 8. Piroska Miklós látogatása az Y Házban – Jászfényszaru, Jászberény
2015. október 8. Összevont edzés – Jászfényszaru, Jászberény
2015. október 10. Horvát Bajnokság – Samobor
2015. október 14. Rendhagyó osztályfőnöki óra és pályateszt – Jászberény
2015. október 16-17-18. őszi „Bentalvós” edzőtábor – Jászberény
2015. október 20. shihan Brezovai Sándor látogatása az Y Házban – Jászberény
2015. október 23. Munka és bográcsozás – Jászberény
2015. Október 23-November 7.  11. Shinkyokushin VB. – Japán, Tokió
2015. Október 31. Bushido Kupa – Budapest
 

2015. november
2015. November 8. – Munka az Y Házban – Jászberény
2015. November 14 XVIII. J&S SPEED  KUPA – Tarján  
2015. November 15. Munka az Y Házban – Jászberény
2015. November 20-22. Litván bajnokság – Kedainiai
2015. November 25. Dream Cup utazócsapat kijelölése – Jászberény
2015. November 27-28. U-22, U-16 Európa Bajnokság – Lengyelország

2015. december
2015. december 3-4. Y Ház megnyitó, Yakuzák Se 25 éves jubileum – Jászberény 
2015. december 5. Y Y Akadémia I. Képzés – Jászberény
2015. december 7. Mikulás ünnepség – Jászberény
2015. december 15. Városi díjátadó – Diákolimpiai helyezettek díjazása – Jászberény
2015. december 16. Övvizsga – Jászberény
2015. december 17. Jövőépítés Pozsonyi Zsolttal – Budapest
2015. december 19. Mátra futás I. – Mátraháza
2015. december 19. Iskolapadban versenyzőink – Budapest
2015. december 19. Kellemes karácsonyi beszélgetés az Y Házban – Jászberény
2015. december 27. Karácsonyi Mátra futás II. – Mátraháza
2015. december 20. Ételosztás – Jászberény
2015. december 20. Jövőépítés Fekete Farkassal – Balatonföldvár
2015. december 28. Jövőépítés Horváth Lászlóval – Hegykő
 

2016. január
2016. január 1.  Mátra futás – Mátraháza
2016. január 3. Mátra futás – Mátraháza
2016. január 12. Teljesítménydiagnosztika – Budapest
2016. január 14. Shihan Karmazin edzése – Jászberény
2016. január 15. Sütőtöknap – Jászberény
2016. január 16. Csapatbajnokság és szuper-fight – Budapest
2016. január 17. Vasárnapi futóedzés – Jászberény
2016. január 21. Lovasíjász filmvetítés – Budapest
2016. január 22-24. Sümeg edzőtábor – Sümeg
2016. január 26. Teljesítménydiagnosztika – Budapest
2016. január 29. Samsung Adományozó Ünnepség – Jászfényszaru
2016. január 30. Dream Cup felkészítő nap – Jászberény
2016. január 31. Munkabizottsági ülés az U8-18 válogatottal kapcsolatban – Jászberény
2016. Január 31. Futóedzés – Jászberény

Kedves Olvasónk!
A 25 éves Yakuzák SE. 2007 óta félévente jelentet meg újságot a megvaló-
sult programokról és elért eredményekről. Ezek a színes kiadványok először 
nyolc-tizenhat oldalon jelentek meg, a legutolsó példányok már az ötven ol-
dalt is elérték. Szeretnénk, ha gyakrabban találkozhatna a Tisztelt Közvé-
lemény azokkal az értékekkel, melyeket egyesületünk képvisel. Ezért 2016 
februárjától havonta jelenik meg az újságunk egységes arculattal harmoni-
zálva az új létesítményünk, az Y Ház stílusával. 
Számunkra nagyon fontos az eredményeink bemutatása mellet az egye-
sületünk történetének archiválása is.  Úgy gondoljuk az általunk köz-
vetített értékrend, és ezen szemlélet által elért eredmények dinamiku-
sabb bemutatása példaértékű lehet tágabb környezetünk számára is.   
A következő oldalakon sokszor csak a küzdelmes pillanatok gyümöl-
csei láthatóak és a fel-felvillanó arcok a siker pillanataiban mutatkoznak 
meg. Pedig minden egyes program és eredmény mögött komoly élet-
vezetés, munka, szervezés, törődés és odaadás van. Talán sokat mond 
jelmondatunk is, amely az Y Ház központi edzőtermében olvasható:  
„A fájdalom elkerülhetetlen, a szenvedés választható.”
Az élet iskolája, melynek – minden négyzetméterét a tanítványok építették 
újjá – azzal a küldetéssel jött létre, hogy egészséges, felelősségteljes embe-
reket neveljen az y generáció tagjaiból, megteremtve az egyensúlyt a testi, a 
lelki és az érzelmi élet minden területén. Amennyiben kedvet kap az olvasás 
kapcsán az Y Házban folyó munkához várjuk szeretettel életkortól függetle-
nül. Jó olvasást! Agócs Tibor Y Ház vezetője
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2015 október 1. 
Az Ezüstcsikó Se. vezetője Tóth Tibor 
látogatott és „dolgozott keményen” az  
Y Ház építésén. Szó esett az U8-18 válo-
gatottról és az Y Akadémia képzési rend-
szer oktatási metodikájáról és a decem-
ber 5-i képzés szakmai anyagról is. 

Látogatás – 
Tóth Tibor

III. Edzés Sopronban 2015 október 2.

Egész hétvégén folyt a munka az Y Házban és udvarán. Elkészült a kerti lám-
pa vezetékeinek lefektetése is. De elkészült az a 14 db reklámtábla keret is, 
amely a Korcsolya úti utcafronton lesz látható. Elkezdődött a kerítés festése 
is. Ezen a hétvégén azonban más is történt.  A Yakuzák Se-ben edző gyere-
kek anyukái és apukái rendszeresen mutatnak példát. Ezúttal Reni (Kádár 
gyerekek anyukája) és Szilvi (Csibrabarnaanyuka) mutatott példát Kassán. 
Félmaratont futottak. De büszkén tudatjuk, hogy szinte minden tanítvány szü-
lője példát mutat. GRATULÁLUNK!

Harmadszor edzett együtt dr. Szepesi Csenge és Zsófia a tokiói VB. felkészü-
lésében. Csenge motiváltan készült a VB-re és sokat tudott segíteni Zsófinak! 
Köszönet edzőjének Polacsek Zoltánnak és természetesen Csengének!

Építkezés és félmaraton 2015 október 3-4. 
Teljesítmény- 
diagnosztika
2015 október 7.
Zsófi, Bendegúz és Farkas teljesít-
ménydiagnosztikai vizsgálaton vettek 
részt. Zsófi VB felkészülésének követ-
kező kontrollvizsgálatán vett részt, míg 
Bendegúz és Farkas teljeskörű telje-
sítménydiagnosztikai vizsgálaton estek 
át. Kiemelt versenyzőink folyamatosan 
szem előtt vannak. 
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2015 október 8. 
A megyei közgyűlés alelnöke Piroska 
Miklós nézte meg az építkezést. Köz-
gyűlés elnöke Kovács Sándor támoga-
tásával valósul majd meg az ünnepélyes 
megnyitó.

Látogatás - Piroska Miklós és  
összevont edzés Jászfényszarun
Összevont edzésünk volt Jászfényszarun. A második őszi összevont edzésen senpai 
Fülöp Roland dojójában jártunk. A szorgalmas és kitartó munkának köszönhetően 
hamarosan versenyzők is lesznek Jászfényszaruról. Hajrá!

2015. október 10. 
Három versenyzőnk képviseli egyesüle-
tünket a 20. Branka Bosnjaka Memorial 
versenyen. Szabó Zsófi, Fekete Farkas 
és Szegedi Gábor léptek tatamira azon 
a bajnokságon, amely 20 év alatt erős 
nemzetközi versennyé nőtte ki magát. 
Zsófi számára különösen tétje nem volt 
ennek a nemzetközi versenynek, hiszen 
a VB felkészülési programjába beillesz-
tett ún. gyakorló versenyként szerepelt 
ez a megmérettetés. A VB közelsége 
és a sérülésveszély miatt nem kockáz-

Horvát Bajnokság - Samobor

tathatott, ezért a szakmai feladatokon 
túl vigyáznia kellett magára a tatamin. 
Mindkét ellenfelét magabiztosan utasí-
totta maga mögé és pozitív élményekkel 
zárta a versenyt, melyet mellesleg így 
meg is nyert. Zsófi október 22-én utazik 
Japánba a súlycsoport nélküli Világbaj-
nokságra. Fekete Farkas Mór két felnőtt 
versenyzőt utasított maga mögé junior-
ként és mindezt úgy tette, hogy közben 
elkezdődtek számára az egyetemi ta-
nulmányok is. Harmadik helye biztató 
a jövőre nézve, és jó felkészülési lehe-
tőség volt számára a novemberi U22-es 
EB-re. Szegedi Gábor, alias „Indi” ro-
mán ellenfelével szemben jól bizonyított 
és majdnem sikerült a győzelem. Leg-
közelebb sikerülni fog Indi. 
Gratulálunk! 
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Rendhagyó 
osztályfônöki óra 
és pályateszt
2015 október 14. 
Móczó Milán osztályában jártunk, ahol 
rendhagyó osztályfőnöki órán mutattuk 
be Milán osztályának az egyesületünk-
ben folyó munkát. A bemutató a mozgás 
és az életvezetés közötti kapcsolatra 
hívta fel a figyelmet. 
Ugyanezen a napon délután pályateszt-
re utaztunk Budapestre. Az utolsó vál-
tott ellenfeles és speciális pályatesztjé-
re került sor Zsófinak a Japán út előtt. 
A teszt után stílusosan Japán étterembe 
ültünk be megbeszélni a történteket. 

2015 október 16-17-18. 
Több mint tíz éve, évente négy alkalom-
mal bent alszunk a dojóban, hogy közö-
sen gyakoroljunk, és együtt töltsük az 
időt hasznosan. Ez alkalommal külön-
leges táborunk volt. Legközelebb az új 
Y Házban lesz bentalvós edzőtáborunk 
kiváló körülmények között. De más miatt 
is különleges volt ez az edzőtábor. Zsófi 
Vb-felkészülésének utolsó edzőtábora 
volt ez, amelyből Budapestre utazott a 
válogatott többi tagjával edzeni. De na-
gyon jót moziztunk együtt a táborban és 
közben az Y Ház is épült szépen. A tábor 
végén pedig a Jászberényi futó napon 
edzettük az utolsót. Ezen a futó verse-
nyen a táborozók hozták el a legtöbb ér-
met a városból. A karatés szülők pedig 
ismét példát mutattak gyerekeiknek. Ba-
lázs Eszti, Lendvai Laci, Danka Józsi is jó 
időt futottak. Yakuzák se mindent vitt.

Ôszi „Bentalvós” edzôtábor

Futó verseny eredmények:
Ovis lányok kategória: Baráth Zille Vero-
nika 1. hely. • Gyerek I. lányok: Notheisz 
Janka 1. hely, Kádár Borbála 2. hely, Jó-
nás Kitti 5. hely. • Gyerek I. fiúk: Danka 
Hunor 2. hely, Lendvai Levente 4. hely, 
Gál Dominik 5. hely. • Gyerek II. fiúk: 
Notheisz Csongor 2. hely. • Gyerek III. 
kategória lányok: Treba-Kovács Kíra 2. 
hely. • Gyerek III. kategória fiúk: Csibra 
Barnabás 3.hely. • Serdülő fiúk: Móczó 

Milán 3. hely • Felnőtt női abszolút: Sza-
bó Zsófia 1. hely • Szenior női: Balázs 
Eszter 1. hely • Felnőtt férfi: Fülöp Dá-
niel 3. hely
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Október 23-November 7. 
Első nap Japánban
Sikeresen megérkeztünk Japánba ok-
tóber 24-én. 25-én vasárnap pihenéssel 
telt, hiszen az 1 napos utazás jelentősen 
megviseli az izmokat és az idegrend-
szert. Reggel útra keltünk és elmentünk 
Ikebukuróra, hogy megnézzük a Honbut. 
Azt a helyet, ahol Sosai Oyama élt és 
tanított. Ezúttal be is tudtunk menni. 
Sajnos nem engedtek tovább, hogy szét-
nézzünk. Ezután a temetőbe látogattunk 
a Nagymester sírjához. Mindig megható 
pillanat a sírnál állni, ahol az az ember 
nyugszik, aki sok millió ember életét 
változtatta meg a Kyokushin karatéval, 
így sokunkét is. De voltunk Ikebukuron 
a Budoshop-ban is, melyet Sosai Oyama 

11. Shinkyokushin VB. Japán
alapított. Sok régi fotó és ereklye talál-
ható itt. Korán visszaértünk a hotelbe, 
hiszem most a pihenésé a főszerep. 
Holnap először edzünk.
 
Második nap Japánban
Második nap már edzettünk a késői 
kelés után. Zsófi láthatóan pihentebb 
állapotban kelt, mint előző nap. Az akk-
limatizációs „nanociklus” a felkészülés 
egyik legfontosabb és legérzékenyebb 
része. Itt pár órán múlhat, mikor mit 
edz a versenyző, hiszen átrendeződött 
a versenyző bioritmusa és így nem az 
edző terveihez, hanem a versenyző bio-
ritmusához kell igazítani az edzést.
Az edzés jól sikerült, majd egy kellemes 
nyugodt sétára mentünk a közeli ten-

gerparti parkba. Ezután pihentünk, majd 
vacsorázni utaztunk Tokió szívébe. Zsófi 
közben mentálisan hangolódik a VB-re. 
Köszönet illeti Karmazin Shihant, hogy 
támogatta ennyi idővel a kiutazásunkat 
és a hotel, étkezés költségeit! Osu!

Harmadik nap Japánban
A reggeli „aerob ébresztő futás” után a 
hoteltől nem messze lévő cukrászda kí-
nálatát próbáltuk ki:) majd rövid pihenő 
után edzeni mentünk a közeli kick-box 
terembe, ahol a termet vezető japán fia-
talember készségesen és segítőkészen 
várt már minket, hogy megérkezzünk. 
Az edzésen a főszerepet pontkesztyű, 
speciális zsák terhelés, szituációs küz-
delmek kapták ezúttal.  Zsófi jól telje-



www.yakademia.hu 7

sített annak ellenére, hogy az átállás 
okozta fáradtságot még látni rajta. Ven-
déglátóinknak kis ajándékkal kedves-
kedve köszöntük meg a lehetőséget. 
Edzés után metróval utaztunk vacso-
rázni a nem is annyira közeli Asakusa-
ba. A finom olasz ételek után a Tokió 
Skytree-hez mentünk (közel 500 m-es 
torony), ahová sajnos a nagy szél miatt 
nem tudtunk felmenni, de lesz még rá 
időnk, hogy Tokió csodás panorámáját a 
toronyból megtekinthessük. 

Negyedik nap Japánban
Negyedik napon ismét hasonló menet-
rendben zajlottak a dolgok, mint előző 
nap. A reggeli aerob futó edzés után 
pihenéssel, illetve mosoda látogatásá-
val telt az idő. Majd terv szerint délben 
mentünk edzeni. A közeli box teremben 

edzettünk, ami elképesztően felsze-
relt és láthatóan komoly munka folyik 
benne. Igazán jó körülmények között 
tudtunk edzeni, és sikerült mindent el-
végeznünk, amit szerettünk volna. Zsófi 
láthatóan jó formában van és motivált. 
A jetlag azért látszik rajta, de pozitív a 
kép. Zsófi a második legkönnyebb ver-
senyző a súlycsoport nélküli VB-n. So-
kan vannak, akik nem merik vagy mer-
ték felvállalni a nagyobb súlycsoportban 
való versenyzést, így Zsófit csak elisme-
rés illeti! Az estét Asakusa-ban töltöttük 
közös vacsorával. 

Ötödik nap Japánban
Az ittlétünk ötödik napja a VB első hi-
vatalos napja is egyben. Ezen a napon 
október 29-én foglalják el helyüket a 
versenyzők a központi hotelben. A Tokyo 
Dome Hotel impozáns környezetet ad 
a VB-nek. A Dome fölé tornyosul. A 18. 
emeleten kaptunk szobát (1821) :))
A regisztrációt viszonylag gyorsan elvé-
geztük. Zsófi pihent ezen a napon. Már 
csak két nap és itt a VB!

Utolsó edzés a VB előtt
Zsófi éles. Összefogott. Pontos. Mindent 
megtettünk. Október 31-én kezdődik a 
11. Világbajnokság.

Köszönet minden támogatónak segítőinek, aki velünk volt!
Köszönet Shihan Karmazin Györgynek és az SHSZ-nek!
Köszönet Jászberény Város Önkormányzatának!
Domoszló Önkormányzatának ahonnan Zsófi származik. 
Köszönet az egyesületi társainak, akik segítették a felkészülést!
Köszönet a lelkes szülőknek, akik biztatnak a legnehezebb időkben bennünket!
Köszönet Kovács Viktornak, Vonnák Andrásnak, hogy mindig számíthatunk rájuk!
Köszönet dr. Kovács Péternek és csapatának, dr. Rácz Leventének, akik  
szakmailag mögöttünk vannak biztos háttérként a sportkórházban!
Gratulálunk Zsófi szüleinek, hogy ilyen gyerekeik vannak!
Köszönettel: sensei Agócs Tibor

KÖSZÖNET NYILVÁNÍTÁS!
Kedves Érdeklődők, Szurkolók!
Hosszú út vezet el az első lépésig a 
VB tatamiján. Zsófi négy évet tett érte. 
Könnyűsúlyú versenyzőként súlycsoport 
nélküli Világbajnokságon szerepelni ta-
lán még egy fokkal nehezíti az amúgy is 
kemény mezőnyben a szereplést. 
Zsófi első ellenfele az orosz Irina volt. 
Az az Irina, aki közel egy hónapja a KWU 
világbajnoka lett. Tizenöt kilóval nehe-
zebb, mint Zsófi.
ZSÓFI NÉGY PERCBEN MEGVERTE  
A VILÁGBAJNOKOT.
A következő ellenfele japán volt. Ag-
resszíven kezdett Zsófi ellen és jól 
használta a lábát. Zsófit el is találta.
Iszonyatos másodpercek következtek 
Zsófi számára, aki állva végig csinálta a 
küzdelmet, de nyerni nem tudott. 
Zsófi számára ezzel befejeződött a VB., 
és ez kis kirándulás is a súlycsoport 
nélküli világba. 
Zsófit a 2017-és kazahsztáni súlycsopor-
tos Világkupára készül a továbbiakban.
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2015 október 20. 
Shihan Brezovai Sándor a Honkyokushin 
International Karate Organization veze-
tője látogatott el hozzánk, hogy átbe-
széljük az Y Házban helyet kapó Nippon 
Zengo  szakosztály dolgait. Mint isme-
retes a Nippon Zengo szakosztály Antal 
Regina vezetésével már működik, de az 
ezzel kapcsolatos terveket és lehetősé-
geket tárgyaltuk meg a mesterrel.

2015 október 23. 
A munka nem állt meg az ünnepna-
pon sem. Nagyon sokan dolgoztak 
az Y Házon, hogy az átadó időpontját 
tartani lehessen. Hegedűs Imre bog-
rácsban főzött ebédet a csapatnak! 
Köszönjük Imre!

Október 31. 
Miközben a tokiói VB-n Zsófi szerepelt 
azt utánpótlás csapatunk otthon tette a 
dolgát az MKSZ Magyar Bajnokságán. 
A legeredményesebb egyesület a 
Yakuzák SE lett!
Eredmények:
1. hely: Móczó Milán, Treba Kovács 
Kíra, Kerekes Réka, Csibra Barnabás, 
Gál Barnabás, Treba Botond 
2. hely: Csizmadia Viktor, Notheisz 
Csongor
3. hely: Mező Lili, Hegedűs Marcell, 
Cserepes Balázs, Szabó Liza

Látogatás –  
shihan Brezovai Sándor

Munka és bográcsozás

Bushido Kupa - Budapest

GRATULÁLUNK MINDENKINEK! KÖSZÖNET A SZÜLÔKNEK A SEGÍTSÉGÉRT !
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Munka  
az Y Házban
November 8. 
Az Y Ház átadó előtti finisében sokat 
dolgoztunk. Megy a takarítás és persze 
van még mit tenni bőven. 25 nap múlva 
kinyitja kapuit az Y Ház.
November 15. 
Sok munka ismét. A december 3-i meg-
nyitó miatt sokat dolgoztunk. Nagyon 
sokat. Köszönet Hegedűs Imrének a fi-
nom ebédért osu!

November 14. 
Hét arany, egy ezüst és két bronzérem-
mel utaztunk haza a dunántúli Tarján-
ból. Többen okoztak meglepetést azzal, 
hogy ügyesek voltak. De voltak kelle-
metlen meglepetések is. A legeredmé-
nyesebb csapat ismét a Yakuzák SE lett, 
több mint negyven egyesület közül. 

Tarján - XVIII. J&S SPEED KUPA

Eredmények:
Treba Kíra 1. hely
Kerekes Réka 1. hely
Mező Lili 1. hely
Gál Barna 1. hely
Csibra Barna 1. hely
Szajka Bendegúz 1. hely
Móczó Márk 1. hely

Hegedűs Marcell 2. hely
Treba Botond 3. hely
Cserepes Balázs 3. hely

November 20-22. 
Európa legnagyobb utánpótlás verse-
nyére utaztunk, hogy számot adjanak 
tudásukról az utánpótlás korú kiemelt 
versenyzőink. Nyolc versenyző 4 arany 
és két ezüstérmet szerzett. Tehát hat fő 
a döntőig menetelt. 
Eredmények:
Mező Lili I. hely
Kerekes Réka I. hely
Gál Barnabás I. hely
Móczó Milan I. hely
Treba Kira II. hely
Csibra Barnabás I.I hely
Szajka Bendegúz nem tudott triplázni. 
Ezúttal érem nélkül utazik haza. 
Szabó Liza is ügyes volt. 
„A sikerrel nincs dolgunk. 
Jelzést kaptunk hol tartunk. 
Ennyi, nem több...” sensei

Litván bajnokság – Kedainiai
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U-22, U-16 Európa Bajnokság
November 27-28. 
Tóth Zsófi és Fekete Farkas a válogatot-
tal Budapestről indultak, míg Mező Lili, 
Szabó Zsófi, Kóber Laci és Danka Józsi 
Nagykátáról az egyesületi kisbusszal, 
a közel 500 km-re lévő lengyelországi 
Bytomba, ahol idén az U-16 és U-22-es 
Európa bajnokságot rendezték. 
Kalandos utunk végén megérkeztünk 
a mérlegelésre, ahol mindenki súlya 
rendben volt, így minden adott volt, hogy 
versenyzőink sikeresen vehessék a pén-
teken, illetve szombaton rájuk nehezedő 
akadályokat. 
Pénteken az ifi korosztály mérette meg 
magát, ahol Mező Lili is bizonyíthatott. 
Korán érkeztünk a csarnokba, hogy Lili 
alaposan be tudjon melegíteni és ne 
nyomja majd meg az első küzdelem. Ae-
rob ébresztő után szoktattuk Lilit a két 
perchez, így több blokkot is megcsinál-
tunk, és össze raktuk a véghajrá mozgá-
sát is. Majd kis pihenő következett. 
Az ünnepélyes megnyitó után egyből 
melegíteni kezdtünk ismét, hiszen Lilié 
volt az 5. küzdelem. Csináltunk 2 perces 
blokkokat, átbeszéltük a taktikát és ah-
hoz mérten fejrúgásokat gyakorolt pont-
kesztyűn. Az első küzdelem előtt időben 
felvette Lili a védőfelszereléseket, hogy 
meg tudja szokni. Első küzdelmét végig 
irányította és az előzetesen begyakorolt 
leforgás utáni fejrúgással pontot szer-
zett ellenfelén. 

Ezután levezetés, majd kis pihenő követ-
kezett, és átbeszéltük min kell javítani.
A második küzdelem is hasonlóan zaj-
lott az elsőhöz, szép fejrúgással ismét 
pontot szerzett. A küzdelem után leve-
zetés és taktikai megbeszélés.
Harmadik küzdelme első mozdulata egy 
gyönyörű forduló rúgás testre, ami pon-
tot ért, majd egy rövid sorozatot követő-
en ismét pontot ért el Lili fejrúgással. 
Lili ezzel bejutott a döntőbe. 
A döntő előtt látszott Lilin, hogy hatá-
rozott, így mindenki biztos volt a győ-
zelmében. Lili egyértelműen nyerte 
az ifi Európa bajnokságot, kétséget 

sem hagyva. Az eredményhirdetésen 
hallhattuk a magyar himnuszt, és nem 
meglepetésünkre Lili lett a nap legjobb 
női küzdője. Gratulálunk!
Másnap Fekete Farkas és Tóth Zsófi kö-
vetkezett. Aerob ébresztő után hasonló-
an Lilihez két perces blokkokat csinál-
tunk és összeraktuk a véghajrát. Rövid 
pihenőt követően pontkesztyűn rakták 
össze saját kombinációjukat. Mindkét 
versenyző az elsők között küzdött súly-
csoportjában, bár külön tatamin, de pont 
egyszerre. Farkas mögött Szabó Zsófi 
ült, míg Tóth Zsófi mögött a válogatot-
tat irányító sensei Váczi Zoltán, amit ez-
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Lengyelország

úttal is köszönünk. Farkas agresszíven 
kezdett és ponterős technikái majdnem 
wazarit is értek ellenfelén. 2 perc után 
egyértelműen Farkast juttatták tovább. 
 Zsófi jól kezdett, de a bemelegítéskor 
gyakorolt stratégiát nem tudta betarta-
ni, így első körben búcsúzott. Több hittel 
és akarattal kell küzdenie a későbbiek-
ben és talán a felkészülést is komolyab-
ban kellene vennie. Szerencsére fiatal 
és sokat változtathat a jövőben. 

Farkas második ellenfele ellen jól kez-
dett és szaltós rúgása is közel volt el-
lenfele fejéhez, majd a holland küzdő 
térde egy rúgást követően kiment, így 
Farkas wazarival nyerte küzdelmét. 
Farkas keze egy régi sérülés miatt nem 
gyógyult még meg, így a harmadik küz-
delem előtt a könyék-térd kombinációt 
raktuk össze.
A négy közé jutáshoz egy spanyol el-
lenfelet kapott „Fari”. A fiatal spanyol 

agresszíven használta kezét és folya-
matosan a belharcot erőltette. Farkas 
egy térdrúgással majdnem eltalálta a 
fejét, de a kezét nem tudta használni. 
Kiegyenlített küzdelemben a spanyolt 
juttatták a négy közé a bírók. Ezzel Far-
kas nyolc között fejezte be az U-22-es 
Európa bajnokságot 18 évesen.
Gratulálunk!

1. Mennyire motivált, hogy végre hivatalos Európa baj-
nokságon vehetsz részt az utánpótlás korúak között if-
júsági kategóriában?

Nagyon örültem, hogy megkaptam a lehetőséget, hogy 
elinduljak életem első Európa Bajnokságán, és azt hi-
szem, hogy a felkészülést is ennek tükrében csináltuk 
meg és úgy gondolom nagyon jó sikerült.

2. Mennyiben volt más ezen a versenyen elindulni, hi-
szen te már megjártad Európa, Ázsia és Japán legna-
gyobb versenyeit, és felsorolni is sok, hogy milyen or-
szágokban léptél már tatamira?

Rengeteg külföldi megmérettetésen voltam már, de a 
verseny napjáig mégis egy külön fogalomként kezel-
tem ezt, hiszen mégis ez volt az első az életemben. 
Amikor a csarnokba értünk már nem foglalkoztam ez-
zel és csak a küzdelmekre koncentráltam.

3. Mit jelent számodra, hogy Európa bajnok lettél és ho-
gyan képzeled el a jövődet?

Persze örülök neki, de abban a módszerben és rend-
szerben ahogyan készülünk ez úgy gondolom nem volt 
meglepetés. Megyünk tovább.

4. A Lehel Vezér Gimnázium tanulója vagy, hogyan 
fogadták osztálytársaid és osztályfőnököd Berkóné 
György Ildikó az örömhírt, hogy megnyerted a konti-
nensviadalt?

Az osztályfőnököm és az osztálytársaim is mindig tá-
mogatnak. Ezért itt is szeretném nekik megköszönni, 
hogy mindig mellettem vannak.



www.yakuzakse.hu   12

November 25. 
A 2016. évi japán utánpótlás bajnokság-
ra, a Dream Cup-ra a következő ver-
senyzők kezdhetik meg a felkészülést 
2016. január 1-től:
Mező Lili
Kerekes Réka
Gál Barnabás
Csibra Barnabás
Szajka Bendegúz
Móczó Milán

A 8 hónapos felkészülést az iskolával 
és a szülőkkel egyeztetve kezdik meg 
a versenyzők. Az utánpótlás verseny-
zőinket folyamatmenedzseléssel kíván-
juk eljuttatni a legmagasabb szintre, a 
felnőtt világversenyek dobogóira. De 
mit is jelent ez a szó, hogy folyamatme-
nedzselés? Mező Lili már másodszor 
utazhat Japánba versenyezni a világ 
egyik legnagyobb korcsoportos verse-
nyére 15 évesen, de már háromszor 
indult a Litván bajnokságon, szerepelt 
az Ázsia bajnokságon, valamint egyéb 
nemzeti bajnokságokon Ausztriában, 
Lengyelországban, Belgiumban is. Az 
eredmények tulajdonképpen lényeg-
telenek, hiszen visszajelzést kívánunk 
kapni egy utánpótlás versenyzőről, hogy 
hogyan és milyen módon tud helytállni 

Dream Cup utazócsapat kijelölése – Jászberény

kortársai között különféle színtereken. 
Persze csak olyan versenyzőt lehet me-
nedzselni, aki oda is tud jutni az emlí-
tett bajnokságokon a dobogóig, mert 
csak ebben az esetben lehet a fejlődést 
mérni és visszacsatolni azokat a felké-
szülésbe.  

„Életkoruktól függetlenül komoly hazai 
és nemzetközi tapasztalatokkal ren-
delkező versenyzők kapták meg a le-
hetőséget eljutni a karate őshazájába.  
A felkeszülés, vagyis a neheze még hát-
ra van. Gratulálok minden versenyző-
nek és szüleiknek.” Osu! Sensei

Az elkötelezettség a hit és  a cselekvés esszenciája.  
Sokkal több, mint szeretni valamit…

AK
AD
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IA
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2015. december 3-4.  
A Yakuzák SE. ebben az évben ünnepli 
fennállásának 25.éves jubileumát. 
Különösen aktív év volt ez, hiszen az 
egyesület tagjai az MKKSZ valamennyi 
versenyén részt vettek és emellett több 
nemzetközi versenyen is jelen voltak 
Lengyelországban, Belgiumban, Auszt-
riában, Litvániában. 
Minden korcsoportban indítottak Euró-
pa Bajnokságon versenyzőt. Szabó Zsófi 
a felnőtteknél a döntőig menetelt majd 

Y Ház Ünnepélyes megnyitó
25 éves egyesületi jubileum

az amerikai NSCA (www.nsca.com)  
38. Konferenciájára Orlandóba utazott 
és ott kapcsolatokat épített és új mód-
szerekkel tértek haza.
A Yakuzák SE. utánpótlása több éve 
a legeredményesebb az országban. 
Az MKKSZ. minősítési pontversenyé-
ben az élen végezett az egyesület több 
mint száz pont előnnyel több mint ötven 
egyesület előtt. 

nak „Az élet iskolájának” neveztek el. 
A munkálatokról készült film megta-
lálható a YouTube-on „Ilyen volt, ilyen 
lett” címmel. A munkálatok során egy 
európai létesítmény jött létre 600 négy-
zetméteren, modern „okos” épületgé-
pészettel, informatikai és audiovizuális 
rendszerrel. A távoktatásra alkalmas 
rendszer az amerikai University of Texas 
El-Paso-val köti össze az Y Házat.

MINDEMELLETT: 
Teljesen új szakmai tartalmat és ar-
culatot alakítottak ki a létrejövő Y Ház 
számára. Elkészültek az új többfunkci-
ós professzionális sporttáskák és egyéb 
felszerelések, öltözékek.
Az Y Házban elsőként helyet kapott a 25 
éve működő sportegyesület a Yakuzák 
Se, amely 4 szakosztálya 3 megyében 
(Pest, JNKSZ, Heves) 8 településen re-
gionális módon fejti ki tevékenységét 
kortól, nemtől társadalmi hovatartozás-
tól függetlenül. Az egyesületben orszá-
gosan is elismert karate szakosztálya 
mellett Triatlon-Túra és Mountain bike 
szakosztály, illetve Nippon Zengo szak-
osztály (hölgyek számára aerobik jelle-
gű önvédelmi mozgásforma), és Funk-
cionális képességfejlesztő szakosztály 
működik.

a tokiói VB-n a KWU 15 kilóval nehezebb 
világbajnokát búcsúztatta a további küz-
delmektől. Mező Lili U16-os Európa 
Bajnok lett és a legjobb női küzdő díját 
is elhozta az EB-ről. Fekete Farkas a ju-
nior  EB bronz érmével és U-22-es EB 
szereplésével tette le a névjegyét és a 
felnőttek között is remekelt Ausztriában 
és Horvátországban.
Emellett a tavaszi  lengyelországi ver-
senyen Rzeszowban legeredményesebb 
egyesületként tértek haza a versenyről, 
csakúgy, mint Belgiumból. Európa leg-
nagyobb utánpótlás versenyén a Litván 
Bajnokságon is hasonlóan szerepeltek. 
Edzőtáboroztak Nagykátán, Jászberény-
ben, Balatonföldváron, Veszprémben, 
Ausztriában, Horvátországban összesen 
több mint tizenöt alkalommal. Az SHSZ 
balatonföldvári nyári táborának szakmai 
programját is a Yakzák SE. prezentálta. 

TANULMÁNY ÚTON: 
A Yakuzák SE. két tagja a folyamatos 
sporttudományos fejlődés érdekében 

EKÖZBEN: 
Több ezer munkaórával 296 tonna épí-
tési törmeléket hordtak ki konténerek-
be, és építkeztek MINDEN NAP pihenő 
nap nélkül MINDEN HÉTVÉGÉN az új 
edzőtermük kialakításán, melyet Y Ház-

HÁ
Z

Az élet iskolája
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Másodikként létrejött az Y Házban egy új 
iskola, az ún. Y Akadémia, amely sport-
tudományos előadásokat, edzőképzé-
seket, továbbképzéseket, személyiség 
fejlesztő tréningeket valósít meg. Veze-
tője Dr. Dörgő Sándor a texasi El-Paso 
egyetem professzora és az NSCA szak-
embere lett. A Testnevelési Egyetem re-
ferencia terme lesz a létesítmény. Az I. 
Y Akadémia képzés sikeresen lezajlott 
december 5-én. www.yakademia.hu
Az Y Akadémia kidolgozta az U8-18  nevű 
országos utánpótlás nevű programot.
Harmadikként létrejönnek az ún. Y Ge-

nerációs programok, amelyben kulturá-
lis, képzőművészeti, kézműves foglalko-
zások mellett a fiatalok értelmi-érzelmi 
fejlesztése is folyik, helyes mederbe 
terelve a számítástechnikai eszközök 
használatát. Az Y Generációs program-
jainkban kiemelt szerepet kap a drog 
prevenció, életmód tanácsadás, illem-
tan és egyéb a hétköznapi élet gyakorla-
ti tevékenységek bemutatása, oktatása.
A Yakuzák SE. szakmai vezetője a 
Shinkyokushin Harcművész Szövetség 
két szemináriumát is vezette Hegykőn 
és Siklóson. 

EZT KIEGÉSZÍTENDŐ: 
Az újonnan létrehozott Y MÉDIA a Szol-
nok kupa teljes média munkáit ellátta. 
Elkészült az Y NAPLÓ címmel a Yakuzák 
SE. életét bemutató 141 perces HD mi-
nőségű mozifilm,melyet december 4-én 
vetítek le a jászberényi Lehel Filmszín-
házban. Írott anyag is megjelent decem-
ber 2-án a szokásos Yakuzák SE. újsága 
52 oldalon olvasható.
Új elnökkel vágunk neki a kihívásoknak 
2015-től Dr. Rédei István személyében. 
Azt hiszem őt nem kell bemutatni külö-
nösebben. A neve minőséget fémjelez.
Létrejött az Y Brand Kft. amely az Y Aka-
démia és az Y Ház ügyeit hívatott intézni.
A jászberényi Yakuzák SE. „Y Projektje” 
elindult még több kihívást keresve.
Képek a december 3-i ünnepélyes meg-
nyitóról Fekete Tamásnak és Majzik 
Zoltánnak köszönhetően készültek. Kö-
szönet Mészáros Máriának a képzésről 
készített fotókért, videókért. 
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2015. december 5.
Négy sportág huszonöt edzője tanult 
Jászberényben. Szeged, Kapuvár, Hegy-
kő, Sopron, Nyíregyháza, Debrecen, Sá-
toraljaújhely, Derecske, Hajdúszobosz-
ló, Budapest, Miskolc, Balatonföldvár, 
Nagykáta és Jászberény városból voltak 
jelen az első oktatáson. Prof.dr.Dörgő 
Sándor az El Paso egyetem kitüntetett 
oktatója délelőtt két etapban elméleti 
képzést tartott a gyorserő témakörben. 
Délután gyakorlati képzésen oktatta azt 
a szemléletet, mely az USA ill. NSCA 
legmodernebb tudományos vonala. Az 
oktatáson válogatott edzők, nagy nevű 
szakemberek is részt vettek. Dr. Rácz 
Levente a Testnevelési Egyetem tudo-
mányos munkatársa mellett Bódi Ist-
ván, Rácz Csaba, Orehovszki Zoltán és 
több komoly szakember is jelen volt.

Y Akadémia I. képzés

2015. december 7.
Nálunk járt a Mikulás bácsi... Mint minden évben, idén is ellátogatott hozzánk 
a Télapó. A sok jó gyereknek csomagot is hozott, hiszen Mikulás bácsi tudja, 
hogy mennyit dolgoztak azon, hogy az Y Házban vehessék át az ajándékot. Közös 
énekkel jó hangulatban telt a délután. Köszönjük a Télapónak hogy nem felejtett 
el bennünket sem.

Mikulás ünnepség
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2015. december 15. 
A diákolimpiai helyezettjeink a Jászbe-
rény városi díjátadón vettek részt, ahol 
elismerést kaptak ez évi diákolimpiai 
helyezésükért. Gratulálunk!

2015. december 16. 

Harminc vizsgázó...
Egyesületünk minden év végén övvizs-
gát tart, ahol azok a pici gyerekek tel-
jesíthetik eddigi életük legnagyobb kihí-
vását, akik alig 1 éve karatéznak.Eljött 
a várva várt nap. Izgulva lépték át az új 
Y Ház ajtaját. Nagy próbatétel vár rájuk, 
hiszen övvizsga van. A szülők is kíván-
csian várták,hogy teljesít csemetéjük, 
és a vizsga végére könnyek is szöktek a 
féltő szülők szemébe. 

Sikeres övvizsgát tettek, és ezentúl 
büszkén viselhetik a narancssárga övet:
Baráth Lőrinc
Baráth Veronika
Csombor Bence
Nemes Lóránt
Bánföldi Noel
Baráth Benjámin
Mukri Zalán
Fekete Bertold
Polyák Péter
Zelena Ádám
Deák Mihály

Diákolimpiai  
helyezettek  
díjazása

Övvizsga – Jászberény

Gál Dominik
Piroska Bálint

Sikeres versenyzői övvizsgát tettek:
Langó Bea
Langó Csenge
Horn Tamás
Kovács Kristóf
Nagy Ádám

Gratulálunk Mindenkinek és köszönet 
illeti a felkészítő edzőket, Simon Orso-
lyát, Borics Zsoltot, Szegedi Gábort, Fü-
löp Rolandot, Kenyó Lászlót! Osu!

Deák Janka
Besenyei Gyula Bálint
Sas Zsolt
Varga Viktor
André Botond
Kövér Orsolya
Makai Lili
Fejős Kristóf
Csibra Botond
Kocza Barnabás
Bátonyi Bendegúz
Pintér Kristóf



www.yakademia.hu 17

Jövô építés I.
2015. december 17. 
Szakmai megbeszélés  
Pozsonyi Zsolttal – Budapest
A mai napon fontos szakmai megbe-
szélés zajlott az R-Med oktatójával, 
Pozsonyi Zsolttal, aki a hazai TRX és 
funkcionális edzés kiváló szakembe-
re. Az R-Med referenciatermét mutatta 
meg és felvillantak az Y Akadémia és az 
R-Med közötti együttműködés lehetősé-
gei is. Február 28-án TRX tanfolyamot 
és továbbképzést vezet Zsolt az Y Ház-
ban dolgozó szakemberek szakmai elő-
relépésnek érdekében.

2015. december 19.  Köszöntünk a Hegynek... 
Elkezdtük a már hagyományos futásokat a Mátrában. A téli szünetben többször 
nekivágtunk, hogy legyőzzük a hegyet. Ezúttal is többen először vágtak neki a 
csúcs felé vezető útnak. Gratulálunk Nemes Józsefnek, aki 54 évesen kezdett el 
futni velünk a Mátrában.

Mátra futás – Mátraháza

Iskolapadban
2015. december 19. 
Zsófi és Gábor Budapesten tanul-
tak. Sportedző kararte szakon vé-
geznek majd. Sok sikert!

Karácsonyi ünneplés az Y Házban 
2015. december 19.  Kellemes Ünnepeket Kívánunk!
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2015. december 20. 
Kellemes Karácsonyt Jászberény!
Advent, Szeretet ebédje.
Köszönet Szántai Attilának!
Gratulálunk! Jó látni! 
Jó Jászberényinek lenni!

Ételosztás – Jászberény

Jövô építés II.
2015. december 20. - Balatonföldvár
Fekete Farkassal és szüleivel Tündével 
és Tamással beszéltük át Farkas 2016-
os terveit. Mint ismeretes Farkas egye-
temen tanul. A Tesnevelési Egyetem 
hallgatójaként különösen fontos Farkas 
a magánéleti és sportkarrierjének fo-
lyamat menedzselése.
Gratulálunk Farkas 2015. évi teljesítmé-
nyedhez és köszönjük szüleinek támo-
gatását! Szép volt Fekete Család!

Mátra futás

2015. december 27.
Karácsonyi futás a Mátrában. Több mint negyvenen vágtak neki a karácsonyt 
követő első napon a Mátrának. 6 éves kortól 54 éves korig mindenki futott. Szü-
lők, gyerekek, versenyzők is legyőzték a gyönyörű napsütéses Mátrát. Sensei 
Mátrafüredről futott Mátraházáig, a többiek a Mátraháza Kékestető távon bizo-
nyítottak. Fantasztikus CSAPAT! GRATULÁCIÓ MINDENKINEK! Osu!

2015. december 27.
Az Amerikai Egyesült Államokban élő 
prof. Dr. Dörgő Sándor, az Y Akadémia 
vezetőjével a 2016-os évet terveztük. 
El-Pasoban most rendkívüli időjárás 
van, és így fehér karacsonyuk volt. Az 
ünnepi pihenés mellett szóba kerültek 
a 2016-os év tervei is. Sok újdonság, 
fejlesztés és komoly szakmai céljaink 
vannak a jövő évben.

Boldog új évet kíván minden  
Y Akadémia hallgatónak a professzor!

Y Akadémia  
hírek
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Jövô építés III.
2015. december 28. – Hegykő
Hegykőn beszéljük át 2016. év prog-
ramjait. Mint ismeretes Horváth Laci 
a hegykői dojó vezetője régi barátja 
senseinek és évente két alkalommal 
képzést, edzőtábort szervez mostmár 
hagyományosan a Jászberényieknek 
és persze a soproni, kapuvári stb dojok 
számára. Szakmailag kiemelten fontos 
év előtt állunk hiszen EB. és Dream Cup 
felkészülést és részvételt is tervezzük.
Ezek szinkronizálása és a jövő évi ter-
vek megbeszélése zajlott. A Waido 
Fight Academy vezetője Shihan Zsolt 
Demeter is csatlakozott a találkozóhoz, 
hiszen sok közös célunk lesz 2016-ban.

2016 Az év első napján elkezdődött a 2016.évi  Dream Cup utazó csapat felkészülése az 
augusztusi  tokiói versenyre. Zsófi szintén fordulatszámot váltott a felkészülésé-
ben. Harmadik alkalommal voltunk futni a télen. Jön a negyedik, az ötödik, a hato-
dik, a hetedik, a nyolcadik, stb. A Dream Cup felkészülők az újévi futást zömében 
háttal teljesítették felfelé. 

Mátra futás 2016. január 1. – Mátraháza

Mátra futás
2016. január 3. - Mátraháza
Mínusz 12 fokban futottunk de nem 
szegte kedvünk. December 19, 27, 
január 1 után 3-án is nekivágtunk a 
hegynek. Ezúttal röpködtek a mínu-
szok. A szél miatt a hőérzet -20 fok is 
volt állítólag. A Dream Cup csapat ne-
hezített futást csinált senseiel. A forró 
tea jól esett mindenkinek a célban, kö-
szönet Csík Anitának!
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2016. január 12. – Budapest
Program szerint kezdte el az évet Sza-
bó Zsófia és Fekete Farkas Mór. Az év 
első vizsgálatai pozitív képet mutatnak. 
A napokban megtörténik a teljes kiér-
tékelése a két versenyzőnek, majd ob-
jektív alapokkal elindul a felkészülésük. 
Farkas számára az EB kijutás a cél, míg 
Zsófi számára a kontinens bajnokság 
megnyerése.

Teljesítménydiagnosztika

2016. január 14.  – Jászberény
Shihan Karmazin György edzése az Y 
Házban, Nippon Zengo, vacsora. Fan-
tasztikus estét töltöttünk együtt Shihan 
Karmazin Györggyel az SHSZ elnöké-
vel. Övvizsga felkészítő edzés, majd 
vacsora közben pedig Regina brutális 
Nippon Zengo edzése zajlott. Ez volt az 
Y házban. Beszéljenek a képek!

Shihan  
Karmazin edzése

2016. január 15. – Jászberény
Különleges bio vacsoránk volt az edzés 
után. Soós András és kedves felesége 
Anita sütőtökkrém levessel, krumplis-
tökös tócsnival, salátával várt bennün-
ket. Közben Treba Tóni ünnepelte a szü-
letésnapját. Boldog születésnapot Tóni! 
Osu!

Sütôtök nap



www.yakademia.hu 21

Csapatbajnokság és szuper-fight
2016. január 16. - Budapest
A 2015. évi csapatbajnokság januárra 
került át. Eredetileg nem terveztünk 
ezzel a versennyel, de felkérés érke-
zett a nyírbátori csapattól, hogy Zsó-
fi szerepeljen velük egy csapatban. 
Móczó Milán pedig Karczub Donáttal 
küzdött egy bemutató mérkőzésen. 
Ezt a versenyt abszolút edzésnek te-
kintettük, sok értékes tapasztalattal 
gazdagodtunk, külön öröm, hogy Zsófi 
Szepesi Csengével is mérkőzhetett. 
A nyírbátori csapat végül a második 
helyen zárta a versenyt. Móczó Milán 
pedig jól teljesített a 2x2 perces küz-
delemben. 

Vasárnapi  
futóedzés
2016. január 17. - Jászberény
Körbe futottuk Jászberényt...
Nem a Mátrában futottunk, hanem 
Jászberényt futottuk körbe az elkerülő 
úton. A közel 10 kilométeres távon kö-
zepesnél erősebb tempóban futottunk.  
Szabóné Czigány Csilla forró teával várt 
bennünket, ami nagyon jól esett a nyúj-
tás-lazítás után. Köszönjük! 

2016. január 21.  – Budapest
Kassai Lajos meghívására Kaszás Géza 
Lovasíjász c. filmjének  premierjére uta-
zott sensei és Zsófi. A film magáért be-
szél. Hamarosan érkezik Jászberénybe 
is Az Y Ház pedig bekapcsolódik a prog-
ramba. Nyáron utat szervezünk Kapos-
mérőre a Kassai völgybe. 

A lovasíjász  
filmbemutató
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2016. január 22-24. – Sümeg
Az év első edzőtáborában több mint 
ötven fő utazott, hogy kiemelt körül-
mények között készüljünk fel a tavaszi 
megmérettetésekre. A kiemelt szállás 
és étkezés valamint a regenerációs le-
hetőségek miatt erős, de ugyanakkor 
minőségi edzéseken tudtak tanulni, fej-
lődni versenyzőink és segítőik. Kiváló 
csapat volt együtt három napot. Rend-
hagyó módon a szülők is velünk jöttek, 
akik maximálisan tisztelték gyermekük 
munkáját és azt, hogy a táborban az 
edzésé a főszerep. Köszönet érte! 

Sümeg edzôtábor

„Nagyon jól éreztük magunkat! Köszön-
jük, hogy Veletek tarthattunk! Ritkán 
van lehetőségünk ilyen típusú kikapcso-
lódásra!” Györgyi, Csaba

„Nagyon jól éreztük magunkat a hét-
végén. Minden szuper volt, kaja, fürdő, 
szállás (mi kaptuk meg a „nászutas” 
lakosztályt. Köszönjük a lehetőséget 
,hogy mi is ott lehettünk!Remélem lesz 
még sok ilyen! Heni”

„Mindig szívesen veszek részt a Yakuzák 
Se programjain. Ezúttal is remek tár-
saságban, csodálatos környezetben 
töltöttünk el egy hétvégét Sümegen.
Büszkeség látni a gyerekeket, kicsiktől 
a nagyokig ahogyan egy ilyen környezet-
ben is megállják a helyüket. A kemény 
edzések mellett mindig jut idő a kör-
nyék felfedezésére és persze a mókára 
is. Köszönöm, hogy ezúttal szülőként én 
is részt vehettem a táborban, ahol ismét 

sikerült újabb embereket kicsit jobban 
megismernem. Edzőtábor, ami sokkal 
több.”

Osu! Számomra megint egy óriási él-
mény volt a sümegi tábor. Sok élmény-
nyel lettem gazdagabb és az edzések 
mellett a  legjobb az volt, hogy ilyen so-
kan együtt tudtunk lenni ezen a hétvé-
gén!” Lili

„Nagyon jól éreztem magam és úgy ér-
zem, hogy sikerült azt a célt végbe vinni 
amiért elmentünk Sümegre. Ebben a 
táborban több hibát is felfedeznünk amit 
megpróbálok minél előbb kijavítani. Na-
gyon örülök, hogy egy ilyen jó csapattal 
edzhetek.” Osu Bendegúz

„Osu! Itt van az élménybeszámolóm: 
Felejthetetlen tábor volt. Minden töké-
letes! Remélem jövőre is itt kezdjük az 
évet.” Muhari Márk

„Osu! Ismét köszönöm ezt a felejthetet-
len tábort, nagyon jól éreztem magam. 
Örülök hogy ennek a közösségnek a tag-
ja lehetek és együtt tölthettünk el egy 
ilyen remek hétvégét. Remélem jövőre 
is ugyan itt kezdjük az évet! Patrik”

Köszönet Varga Barbarának, Papp 
Lászlónak és a sümegi várkapitánynak 
Papp Imrének a támogatást és a ven-
déglátást.
Köszönet Fekete Tamásnak a kiváló fo-
tókért! Amellett, hogy fantasztikus ké-
pek készültek az archívunkba sok kép 
nagyon rávilágít a különböző technikai 
javítani valókra. Köszönet érte! Osu! 

Néhány vélemény a táborról: 

„Osu! Köszönjük a Sümegi kalandot! 
Természetesen a versenyzőkről szólt 
ez a hétvége, de mi szülők is nagyon 
fontosnak éreztük magunkat. Igyekez-
tünk nem zavarni a versenyzőket, mégis 
a közeletekben lehettünk...Talán erre 
mondják: „ jelenlétünkkel emeltük a 
tábor színvonalát smile hangulatjel „Jó 
volt látni testközelből, hogy milyen is egy 
ilyen kemény edzőtábor a Yakuzáknál, 
és mégis mennyire jól érzi magát min-
denki. Köszönjük!” Móczó Krisztián

„Osu!Nagyon jó volt ismét ellátogatni 
Sümegre.Nagyon jó minőségű edzések 
voltak,nekem a szombat délutáni koor-
dináció edzés tetszett a legjobban. Jó 
szálloda,jó kaja,jó társaság,jó edzések! 
Kell ennél több?” Gál Barnabàs
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2016. január 26. – Budapest
Diagnosztikai vizsgálaton vett részt a 
2016.évi Dream Cup csapat. A nyolc 
hónapos felkészülés alatt több kont-
roll vizsgálaton esnek át a versenyzők.  
A teljesítmény diagnosztikai támogatás 
kiemelten fontos ebben a korosztályban.

Teljesítménydiagnosztika

2016. január 27. – Szentes
Shihan Brezovai Sándor dojójában tet-
tünk látogatást. A Honkyokushin szer-
vezet központja egyben a hazai Nippon 
Zengo szülőháza is. Mint ismeretes a 
Yakuzák Se Nippon Zengo szakosztá-
lyát Antal Regina sikeresen vezeti és ta-
vasszal az Y Házban, illetve az udvaron 
egészségnapot szervezünk. Az egész-
ségnapon természetesen főszerepet 
kap majd a Nippon Zengo is, mint élet-
mód sportág, de a különböző mozgásos 
programok mellett tervezünk egészség-
ügyi méréseket, véradást és bolhapiacot 
is ugyanerre a napra. Az egészségnap 
tervezett időpontja 2016. május 28. 

Szentesi látogatás

Köszönjük vendéglátónknak a szíves fo-
gadtatást és a melegvizes fürdőt. Osu!

2016. január 29. – Jászfényszaru
Az Y Ház építése közben a teljes infor-
matikai csomag kialakítása érdekében 
pályázatot nyújtottunk be a Jászfény-
szarun működő Samsung Electornics 
Magyar Zrt.-hez. A támogatási kérel-
müket pozitívan bírálta el a világhírű 
cég, és 3 db televíziót adományozott az 
Y Ház számára. Az ünnepség keretein 
belül beszédet mondott a magyarorszá-
gi Samsung elnöke, Hyun Jun Jung és 
prezentálásra került a Samsung filozó-
fiáját bemutató kisfilm is. A társadalmi 
szerepvállalás programjában mi is ré-
szesültünk a Samsung értékeiből. Gyár-
látogatással zárult az ünnepi program. 
Köszönjük a támogatást!

Samsung Adományozó Ünnepség

2016. január 30. – Jászberény
A Japánba készülő utánpótlás korú ver-
senyzőinknek folyamatos kihívást és 
motivációt kell biztosítani a felkészülés 
során, ezért rendszeresen ún. Dream 
Cup felkészítő edzések leszenek az 
edzőtáborok és az egyéb felkészítő ver-
senyek mellett. Ezeken az edzéseken 
mindig más egyesület versenyzőivel kö-
zösen edzenek, hogy a komfortzónából 
minél többször ki tudjanak lépni. 

Dream Cup felkészítô nap
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Pillér  
Élelmiszer üzletek

Jászberény Város Önkormányzata

Támogatóink:

A Yakuzák SE lapja
Készült 1000 példányban

Felelős szerkesztő: Agócs Tibor
Fotók: Egyesületi Archívum,

Fekete Tamás, SHSZ

Nagykáta Város Önkormányzata

2016. január 31.  
Munkabizottsági ülés az U8-18 válogatottal kapcsolatban – Jászberény
Az Y Akadémia kezdeményezésére munkabizottság jött létre az utánpótlás stratégia 
és az utánpótlás válogatott ügyében az SHSZ közgyűlésének felkérésére. Ennek a 
munkabizottságnak az ülésére az Y Házban került január 31-ére. A több órás meg-
beszélés programja érintette a teljes utánpótlás stratégiát, valamint az utánpót-

Munkabizottsági ülés

lás válogatottat, és azontúl a szervezet 
egyéb területeit is. Konstruktív megbe-
szélésen vagyunk túl, mellyel kapcsola-
tos munkák már 2016 II. félévétől elkez-
dődhetnek. A munkabizottság tagjainak 
köszönjük a részvételt. Osu!

Január 31. – Jászberény
Jelképes volt a január 31-i futás, hiszen 
amíg az Y Házban U8-18 munkabizott-
sági ülés zajlott, addig az utánpótlás 
korú versenyzőink, -akik életük legna-
gyobb kihívására készülnek- körbe fu-
tották Jászberényt.

Futóedzés

Karate:
Óvodás - előkészítő csoport: hétfő, péntek 16 - 17 óráig
Gyerek haladó csoport: hétfő, szerda, péntek 17 - 18 óráig
Felnőtt csoport: hétfő, szerda, péntek 18 - 19:30-ig
Nippon Zengo: Kedd, csütörtök: 18:30-19:30-ig
Alakformáló torna: Kedd, csütörtök: 17:30-18:30
Személyi edzések: Hétfőtől csütörtökig: 7-8 óráig, illetve 8-9 óráig
Délutáni csoportos és személyi edzések: márciustól
Női, férfi önvédelmi csoportok: márciustól

HÁ
Z

Az élet iskolája

HÁ
Z

Az élet iskolája

Jászberény, Korcsolya út 5.


