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Konkoly Szabolcs, a Konkoly Electro KFT ügyvezetője meglátogatott bennünket. 
Cége felajánlott két darab napkollektort, amely nagy segítséget jelent a melegvíz 
ellátásban, költséghatékony és környezetbarát technikával. 
Ezúton is köszönjük a támogatást!

Programjaink
2016. Május
2016. április 30 - május 7. Edzőtábor 

Niederöblarn, Ausztria
2016. május 13.  Európa Bajnokság - Tbiliszi Grúzia
2016. május 19. Damashi Kupa - Siklós

2016. Június
2016. június 5. Túra a Mátrában - Ágashegy
2016. június 12. Karbantartó nap az Y házban,  

az Y Akadémia II. Szakmai DVD forgatása
2016. június 26. Össz Kyokushin Karate  

Világbajnokság - Szentes 
2016. június 28-július.03. SHSZ  

Nyári Nemzetközi edzőtábor - Balatonföldvár

2016. Július
2016. július 5. Szabó Zsófi Európa bajnok  

köszöntője - Jászberény
2016. július 5-7. Dream Cup felkészítő edzőtábor  

- Jászberény
2016. július 8-11. NSCA konferencia – USA, New Orleans
2016. július 13. olasz vendégek az Y Házban
2016. július 16. Simon Orsi és Borics Zsolt esküvője  

- Jászberény
2016. július 18-24. Edzőtábor – Horvátország-Rab sziget
2016. július 29-augusztus 11. Dream Cup – Tokió, Japán

2016. Augusztus
2016. augusztus 28. Jászberény Zagyvamenti Marathon, 

- Jászberény
2016. augusztus 29. Egyesületi gyűlés - Jászberény

2016. Szeptember
2016. szeptember 1. Budapest,  

Teljesítmény-diagnosztikai vizsgálat
2016. szeptember 2. HU-MAGO Kft csapatépítő
2016. szeptember 3. Szolnok,  

European Open Szolnok Kup
2016. szeptember 8. Budapest,  

Teljesítmény-diagnosztikai vizsgálat
2016. szeptember 15. Debrecen,  

Edzés sensei Tóth Tiborral
2016. szeptember 17. Budapest, Tek Gála
2016. szeptember 14-18. Dánia, Vojens
2016. szeptember 24. Cegléd, Erőmű Kupa
2016. szeptember 25. Jászberény Y Ház, Favágó nap
2016. szeptember 27. Jászfényszaru, Összevont edzés
2016. szeptember 28. Budapest  

Teljesítmény-diagnosztikai vizsgálat.
2016. szeptember 30. - október 2. Hegykő

  Legyen Ön is az Y Ház Partnere! Helyezze el hirdetését 
az Y Ház tetején található egységes reklámtáblákon. 

Kiadó Jászberény város egyik legnagyobb reklámfelülete, az Y Ház 
felé tornyosuló 20 m magas kémény! 
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Teremtsünk együtt értéket!
Elkészült az Y Ház melegvizet adó napkollektora

Tibi
Sticky Note
Olasz nagy O betű
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április 30. - május 7.
Külhonban kezdődött a május, leg-
alábbis ami a programokat illeti. Szabó 
Zsófi, Móczó Milán és Sensei Ausztriá-
ba utazott, hogy egy kis pihenés mellett 
külföldi terepen gyakorolják tudásukat. 

Edzôtábor Ausztriában

várt minket, amivel pár perc alatt elér-
tük a gleccser csúcsát. A szeles, ködös, 
havas időben nem túl sokat láttunk a 
környezetből, de a függőhíd és a jég-
barlang feledtette velünk az időjárás 
viszontagságait. Félelmetes volt ilyen 
magasan látni azt a mérnöki munkát, 
amivel megépítették a téli sportok sze-
relmeseinek a kiváló sípályát és közvet-
len környezetét.” – nyilatkozta Sensei 
Agócs Tibor. Hétfőtől napi két edzéssel 
folytatódott a tábor. Az edzéseken az 
utolsó élesítés történt, valamint ver-
senyszituációs küzdelmek is zajlot-
tak. Közben megérkezett a Dream Cup 
csapat is, akik különféle – kifejezetten 
a japán versenyszabálynak megfelelő- 
edzésekkel folytatták a felkészülést. 
A hét végén jutott idő egy kis kikap-
csolódásra, amely ismét aktívan telt. 
Wörschach-szurdokba látogattak el, 
majd Pürgg-be, egy pici faluba. A hely 
szépsége nagy élményt nyújtott.
Végezetül egy vasárnap reggeli futás, 
ebéd, majd hazaindulás következet.

május 13.
Minden évben megrendezésre kerül 
a junior és felnőtt Európa Bajnokság, 
amely az egyik legrangosabb esemény a 
versenyzők életében. Idén Grúzia adott 
otthont a megmérettetésnek.
Egyesületünket Szabó Zsófia képviselte, 
aki két versenyszámban is indult.
Elsőként a kata versenyzők között adott 
számot tudásáról, amely a 8. helyre volt 
elegendő. A Yakuzák SE életében egye-
dülálló ez, ugyanis az egyesület először 
indított versenyzőt EB-n kata verseny-
számban.

Európa Bajnokság - Grúzia
A nap folytatása továbbra is eredmé-
nyesnek bizonyult, hiszen Zsófi továbbra 
is helyt állt, hiszen küzdelemben a do-
bogó legfelső fokát szerezte meg, illetve 
a legtechnikásabb női versenyző címét 
is bezsebelte.  Bebizonyosodott, hogy 
a kitartó munka, a sok küzdelem és le-
mondás meghozta az eredményét. 
Azok, akik valaha versenyeztek, pontosan 
tudják, hogy egy ilyen rangos eseményre 
való felkészülés nem éppen leányálom. 
Hatalmas szerepe van az edzőnek, a 
versenyző mögött álló csapatnak, de el-
sősorban a sportolóra, és az ő hozzáál-
lására. Zsófi esetében mindezek mara-

A szállást Szántai Attila és csapata biz-
tosította, köszönet érte!
Ez első nap aktív pihenéssel telt, a há-
rom utazó túrázó bevette a Dachstein 
gleccsert, ami 2700 m magasan van. 
,,A hosszú szerpentin után egy felvonó 

déktalanul megvoltak, és meg is hozta 
gyümölcsét a példátlan csapatmunka. 
,,Mérhetetlenül büszke vagyok, nem 
győzök köszönetet mondani segítőim-
nek, hiszen egyedül az ember félkarú 
óriás. Egy támogató pár nélkül, nem 
lehet komoly babérokra vágyni. Tibi eb-
ben mindig partner.  Nem győzök hálát 
adni a sorsnak, hogy utamba sodort! 
Köszönöm!!! A családom támogatása 
felülírhatatlan. Köszönöm, hogy vagy-
tok! Hogy mellettem vagytok! Köszö-
nöm Nektek!! Az egész Yakuzák SE 
mögöttem áll, átsegít minden nehéz-
ségen, osztozunk örömben, bánatban 
egyaránt. Dr. Kovács Péter és kedves 
csapatod! Köszönöm a közös munkába 
vetett töretlen hitet, a bizalmat.” – nyi-
latkozta Zsófi.

Tibi
Sticky Note
következett.
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Mit jelent számodra az aranyérem?  
Mit gondolsz, egy „átlag ember” 
életéhez képest, neked mennyi 
lemondással járt a felkészülés?

„Régóta „üldöztem” már ezt a címet. 
Talán csak egy jó cél volt az életemben, 
de több nem. Ma már újabb célom van, 
nagyobb, mint az eddigiek, így ez eltör-
pül. Az ember csak egy napig bajnok. 
Ezt nagyon fontos megérteni és elfo-
gadni. A cím, a dicsőség, az érem, kupa 
megmarad, de már következő nap új cé-
lok vezérelnek. Újak, hiszen ez visz elő-
re és nem hagyja, hogy megelégedjek, 
talán az a pályafutásom végét is jelente-
né. Mindig van feljebb, és engem ez hajt. 
Hogy mennyi lemondással jár, azt csak 
az a két ember tudja, aki részese volt 
ennek a felkészülésnek igazán. Ilyenkor 
minden sérül. A szabadidő, a magán-
élet, a család, a párkapcsolat, MINDEN. 
De ha ezt jól kezeli a környezetem, akkor 
csak időszakos. Szerencsére az enyém 
jól állja a sarat, és támogatást élvezek 
minden oldalról. Ez pedig nagyon jó ér-
zés, és tudom, hogy amikor a dobogó 
tetején álltam, akkor az nem csak az én 
sikerem volt, hanem nagyon sok ember 
hozzáadta azt a kicsi pluszt, amire ő ké-
pes volt. Ezt nagyon köszönöm Nekik. 

Amikor holtpontod van, és úgy érzed, 
hogy eleged van, akkor mi segít abban, 
hogy tovább csináld?

Holtpontja minden embernek van. A 
kérdés, hogy tudja ezt a lehető legke-
vesebb sérüléssel áthidalni. Nálam ez 
elég nyilvánvaló szokott lenni, hiszen, 
ha elegem van, akkor elviselhetetlen 
vagyok, és minden problémát jelent, 
még az is, ami egyébként szóra sem ér-
demes. Na, ilyenkor kell az embernek 
kicsit elmenni és feltöltődni. Ez nem 
feltétlen pihenés kell, hogy legyen, van, 
hogy csak el kell menni egy moziba, 

vagy egy jót vacsorázni, vagy éppen egy 
kerékpártúrára. Engem ezek a dolgok 
nagyon feltöltenek, és újult erővel tudok 
munkába állni. Persze olyan is van, ami-
kor a holtpont az a teljesítmény romlá-
sával azonosul, na, ilyenkor van szüksé-
gem több pihenésre, és esetleg edzés 
kihagyásra, vagy teljesen más, az addig 
megszokottól teljesen eltérő mozgást 
csinálni. Általában ez segít. Nagyon kell 
figyelnie magát az embernek, hiszen a 
teste azonnal jelez, ha valami nem úgy 
történik, ahogy az normális lenne. Egy 
ilyen feszített tempóban egy betegség 
nagyon káros, hiszen több hét edzés 
munkája kárba tud veszni egy megfá-
zás, vagy vírusos fertőzés miatt. Ezekre 
nagyon oda kell figyelni és a megfelelő 
intézkedéseket azonnal elvégezni.

Mi az a következő cél,  
amit kitűztél magad elé?

A következő cél a 2017. évi Astanában 
megrendezésre kerülő Világkupa, ami 
pályafutásom csúcsát is jelentené. De 
ne szaladjunk ennyire előre, hiszen ad-
dig nagyon sok megmérettetés vár még 
rám. Nemzetközi és hazai versenyek, 
edzőtáborok, és egy Japán felkészülési 
edzőtábor is a Világkupára, valamint a 
dániai Európa bajnokság is szerepel a 
palettán. 

Hiányzik-e néha a pihenés, 
kikapcsolódás néhány edzés nélküli 
nap, vagy már teljesen azonosultál 
ezzel az életmóddal? 

Persze. Hiányzik. Főleg a párommal el-
töltött idő, de igyekszünk úgy rendezni 
a hétköznapokat, hogy mindig legyen 
időnk egymásra. 

Szabó Zsófia
Az aranyérem és ami mögötte van

Európa-bajnok 
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május 19. 
Az Európa Bajnokság hetét követően az egyesület fiata-
labb tagjai sem voltak restek, hiszen Siklósra utaztak, 
hogy számot adjanak tudásukról. Ismét kimagasló ered-
ményt nyújtottak versenyzőink, hiszen 16 fő dobogós he-
lyezést ért el a megmérettetésen.

Mező Lili  I. hely
Kerekes Réka  I. hely
Szabó Liza  I. hely
Lendvai Levente  I. hely
Hegedűs Marcell  I. hely
Treba Kovács Botond  I. hely
Móczó Milán  I. hely
Móczó Márk  I. hely
Gál Barnabás  I. hely
Csibra Barnabás  I. hely
Lendvai László  I. hely
Cserepes Balázs  II. hely
Molnár András  II. hely
Bagyinszki Máté  III. hely
Danka Hunor  III. hely
Szajka Bendegúz  III. hely

Siklósi verseny

Túra a Mátrában
június 5.
Triatlon -Túra és Mountain bike szakosztályunk 
vezetője, Notheisz János szervezésében kelle-
mes  túrán vettünk részt a Mátrában. A túra kö-
zepes erősségű volt, mind a táv, mind pedig az 
emelkedő tekintetében. Mátrakeresztesről in-
dultunk Ágasvár felé.
Gyönyörű kilátás várt bennünket az ágasvári me-
redek után. A visszafelé vezető úton igazi vad-
regényes terepen, a Csörgő szurdokban haladt 
végig a csapat.
A fárasztó kirándulás után terített asztal fogadott 
minket. 
Fontos szerepe van az ilyen jellegű csapatépítő 
napoknak, hiszen az edzésen kívüli közös időtöl-
tés segít igazán abban, hogy egységes csapat-
ként működjön az egyesület.
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június 12.
Leforgattuk az Y Akadémia II. Szakmai 
DVD-jének anyagait. Ezúttal alapelvek-
ről esik szó az új DVD-n. A védekezés 
alapelvei mellett a csípő, mint erő átala-
kító rendszer mozgatásának lehetősé-
gei jelennek meg oktatási anyagunkon.
Az első szakmai DVD-vel így már hat 
témában rögzítettünk anyagot. Egye-
dülálló elképzelés a DVD megjelenése, 
hiszen nem sok egyesületben található 
ilyen mértékű szakmai munka. Mind-
azok mellett, hogy maradandó kép-, 
és hanganyagot foghatunk kezünkben, 
hatalmas segítség a sportolóknak, hogy 
edzésen kívül is tanulmányozhatják 
a mozgás kultúráját. A tervek szerint 
ezek a szakmai filmek pár év múlva egy 
módszertani könyv segédanyagai lesz-
nek. Sensei Agócs Tibor által írott könyv 
teljesen új megközelítésben és módsze-
rekkel tud majd az edzők számára se-
gítséget nyújtani.

Y napló – készül a folytatás

Készül a  
második DVD

június 12-13.
Karbantartó nap volt az Y Házban. Elkészült a 
zsákterem kibővítése. Mától 4 helyett egyszerre 8 
ember tud zsákon dolgozni. Elkezdődött az Y Aka-
démia Active Division építése is, vagyis az Y Ház 
mellett lévő szabad területen tervezünk különféle 
szerekkel speciális rendszerben edzéseket tarta-
ni külsősök számára is.

Karbantartó nap az Y házban

június 17.
Készül az „Y Napló” c. film folytatása. A film 
Szabó Zsófi sportkarrierjét örökíti meg a 
közösségünk tükrében. 
Az Y Média közben készít egy másik, na-
gyobb volumenű filmet is az utánpótlás 
versenyzőinkről. A Japán út fontos állo-
mása a filmnek. A jászberényi Lehel Film-
színházban iskolák számára vetítjük majd 
le a filmeket, hátha átfogóbb képet kap a 
fiatalság, hogy mivel is jár egy sportkarrier. 

Active Division 

AK
AD

ÉM
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Y Napló - készül a folytatás NAGY N
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június 26. 
Shihan Brezovai Sándor szervezésében 
egy kisebb szervezet Világbajnokságán 
vettünk részt, ahol kiemelkedő teljesít-
ményeket láthattunk versenyzőinktől. 
Volt, aki 4 nagyon erős küzdelmet nyert, 
de volt olyan is, aki nyertes mérkőzést 
oldott meg úgy, hogy a végén mégsem 
ő nyerjen. Összességében tanulságos 
napon vagyunk túl, a Japánba utazó 
csapat jól vizsgázott, bizakodva várjuk 
a Dream Cup-ot. Minden versenynek 
megvan az értéke, csak tudni kell hol 
kezelni. 

Világbajnokság  – Szentes
Mező Lili  I. hely
Csibra Barnabás  I. hely
Notheisz Csongor  I. hely
Hegedűs Marcell  I. hely
Kerekes Réka  II.hely
Móczó Milán  II. hely
Szajka Bendegúz  II. hely
Treba Kíra  II. hely
Fekete Farkas   II. hely
Csizmadia Viktor  II. hely
Cserepes Balázs  III. hely

június 28. - július 3. 
Balaton….  Talán ez az a tábor, amit a 
gyerekek a legjobban várnak a nyárban. 
Barátok, vízpart, trambulin, jó edzések, 
késői lefekvés. Ez jellemzi a balatoni 
tábort. A közel egy hét folyamán több 
edző is tart edzést egy-egy csoportnak, 
és külön programok vannak a felnőttek 
és a gyerekek részére is. Fekete Tamás 
tényleg minden kérést próbál maximá-
lisan megoldani. Ismét bebizonyította, 
hogy táborvezetőként is elkötelezett a 
karate és a karatésok iránt. 
Sok színes program volt idén is, a fel-
nőtteknek hajókirándulás, borvacsora, 
és még OFF Road party is a japán ven-
dégnek kedveskedve. De voltunk edző-
képzésen is, ahol a Sportkórházból jól 
ismert Dr. Kovács Péter oktatott és Zsófi 
segítségével mutatta be a gyakorlati 

SHSZ V. Nyári Nemzetközi edzôtábor 
képzésen az utánpótlás korú verseny-
zők folyamatmenedzseléséhez kapcso-
lódó legfontosabb dolgokat. 

Az SHSZ V. Nyári edzőtáborának záró 
akkordja a dan vizsga volt, ahogy Zsófi 
első danos lett.
A Dan Kollégium kiemelte a vizsgán 
nyújtott teljesítménye miatt, a leg-
szebb és legpontosabb valamint legdi-
namikusabb vizsgát mutatta be Zsófi. 

Ez a harmadik év amikor gyarapodik 
egyesületünk fekete övessel. Simon 
Orsi, Kenyó Laci és Fülöp Roland után 
most Zsófi szerezte meg a sho dan fo-
kozatot. Kenyó Laci is Dan Kollégiumi 
dicsérettel vizsgázott. 
Gratulálunk a büszkeségeinknek!
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július 5.
Fontosnak tartja az egyesület, hogy a kemény 
munka és edzések mellett időt szánjon a pi-
henésre és az elismerésre. Ennek okán került 
megrendezésre egy kisebb köszöntő, amely-
ben Szabó Zsófi EB címe állt a középpontban.
Dr. Rédei István egyesületünk elnöke vezet-
te fel a köszöntőt, majd az egyesület szakmai 
vezetője sensei Agócs Tibor tolmácsolásában 
visszapillantottak a meghívott vendégeink az 
elmúlt fél év eseményére - benne Zsófi ki-
emelkedő sikerére. Szó esett Zsófi Világkupa 
felkészüléséről, (amelyre az Európa bajnoksá-
gon elért teljesítményével kvalifikálta magát) 
és az egyesületet érintő egyéb dolgokról, így 
természetesen a Japánba utazó csapatról is.
Köszönjük a város elöljáróinak a megtisztelő 
jelenlétet.

EB köszöntô

július 5-7. 
A Dream Cup csapatának a felkészülés lassan révbe ér. 
Annak érdekében, hogy a társaság még összeszedettebb 
legyen, néhány nap erejéig beköltöztek az Y Házba, ahol 
közös edzéseken és programokon vettek részt. Reggelen-
te futással kezdtek, majd erősítő edzésen vettek részt, a 
délutáni edzésen pedig főként az időszaknak megfelelő 
zsák, küzdelmek és páros gyakorlatok voltak, és a gye-
rekek határait feszegetve „kiordítottuk” belőlük a legjobb 
teljesítményt. Rengeteg erőt és segítséget kaptak klub-
társaiktól, akik minden alkalommal jöttek és időt, ener-
giát és néha magukat sem sajnálva tettek meg mindent 
a Japánba utazókért. Két év múlva közülük biztos lesz 
olyan, aki Japánba utazik.

Felkészülés Japánra

Az edzőtábor egyik legkeményebb 
edzését Dunaújvárosban  
a lépcső soron végeztük. 
Maradandó élmény az biztos!
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július 8-11.
Az Y Akadémia szakmai vezetője, Prof. 
Dr. Dörgő Sándor részt vett a 2016. évi 
NSCA konferencián, ahol a legújabb 
kutatási és módszertani metodikákat 
és azok trendjeit figyelte meg. Profesz-
szor Dörgő saját szemeszterén többször 
is részletekbe menően oktatta, illetve 
gyakorlati anyagaiba is beemelte, azt a 
könyvet, amelyet Santana írt a küzdő-
sportban használható képességfejlesz-
tés új módszereiről. 
Dörgő Sanyi beszámolója:

„Szia Tibi! Tegnap véget ért a 39. NSCA 
konferencia. Az utolsó napon nem volt 
sok lehetőségem beülni az előadások-
ra, de e nélkül is nagyon fontos és hasz-
nos nap volt. Délelőtt volt az én poszter 
prezentációm, ami igen népszerűre si-
keredett, egy ponton egy teljes sor állt 
előttem, folyamatosan jöttek az érdek-
lődők és a kérdések. Ezen kívül nagyon 
sokan, teljesen ismeretlen emberek 
odajöttek hozzám gratulálni a bizottsági 
elnöki kinevezéshez, és hogy felajánlják 

Y Akadémia hírekY Akadémia hírek

az együttműködésüket. Egy kicsit a hir-
telen jött népszerűség érzése kelt ben-
nem. Délben belenéztem egy gyakor-
lati előadásba, ami a helyes guggolási 
technikákat és a hibajavítást elemezte, 
illetve egy másikba, ami a sprint rajt és 
gyorsítás fázisainak oktatását taglalta.
A délután nagyon fontos volt az NSCA-n 
belüli pozíciómat tekintve, ugyanis be-
hívtak egy rögtönzött bizottsági ülésre, 
amin csak az NSCA elnöke, ügyvezető 
igazgatója, illetve az elnöki bizottság 
volt jelen, plusz jómagam. 
Az ülés az esetleges Brazil NSCA meg-
alakításáról szólt, illetve arról a törek-
vésről, hogy az NSCA világszinten is 
vezető professzionális szervezet legyen 
a sporttudományok területén. Az NSCA 
UK, NSCA Ausztrália, és az NSCA Ja-
pán után ez a következő legfontosabb 
lépés a nemzetközi terjeszkedésre, 
nem beszélve az óriási brazil piacról, 
egy 200 milliós országban. Felvetettem, 

hogy miután ezt a feladatot sikeresen 
elvégeztük, a következő lépés az NSCA 
Europe kialakítása lehetne, amivel min-
denki egyet is értett. Úgy gondolom né-
hány éven belül már dolgozhatnánk az 
NSCA Hungary megalapításán is.
A jövő évi 40. NSCA konferencia ismét 
Las Vegasban, a szokásos helyszínen a 
Paris hotelben lesz megrendezve. Na-
gyon várjuk, hogy sensei Agócs Tibor, 
talán néhány tanítványa kíséretében 
részt vehessen ezen a fontos sporttu-
dományos értekezleten, és hogy tovább 
mélyítsük munkakapcsolatunkat az Y 
Akadémia hosszútávú sikeressége ér-
dekében.” 
Sanyi (Prof. Dr. Dörgő Sándor NSCA)

július 14-17.
Mondhatni szokásos „bentalvós” edző-
táborunkat júliusban is megrendez-
tük, ám most egészen rendhagyóra 
sikeredett. A tábor csütörtökön kez-
dődött, hiszen a nyári szünet volt, így 
nem okozott gondot hétköznapi kez-
dés. Csütörtökön Fekete Farkas veze-
tésével indult a tábor, hiszen Sensei 
és Zsófi szervezetünk vezetője, shihan  
Dr. Karmazin György 50. születésnap-
jára utazott Tiszafüredre. A kellemes 
party után másnap 5:45-kor indult a 
csapat a Mátrába futni. A Dream Cup 
csapat ezúttal nem futotta meg az öreg 
hegyet, helyette résztávos sprint edzé-
sen vettek részt szintén Farkas veze-
tésével. Vendégeink is voltak, Nyíregy-
házáról Berencsik Tímea és Sopronból 
a Kiss testvérek látogattak el Jászbe-
rénybe. Az egyesület lány tagjai szá-
mára külön előadás volt, melyet Ördög 
doktor úr, szülész-nőgyógyász tartott 
a tudatos életvezetés jegyében. Foly-
tatjuk a doktor úrral a közös munkát 
tanítványaink lelki és érzelmi életének 
kiteljesítése érdekében, úgy ahogy az 
az Y Házhoz, az Élet Iskolájához mél-
tó. Köszönjük Doktor Úr! Péntek este 

„Bentalvós” edzôtábor
becsomagoltuk a Japánba szánt aján-
dékokat és begyűjtöttük a befőttes 
üvegeket, melyekben apró pénz gyűlt 
az utazók számára. Ezúttal is sikeres 
volt az akciónk, hiszen több mint két-
százezer forintnyi apróval segíti közös-
ségünk a motivált versenyzőinket. A 
szombat délelőtti edzés után menyasz-
szony és vőlegény érkezett az Y Házba 

fotózásra. Sensei első tanítványainak 
egyike Simon Orsi és vőlegénye a szin-
tén karatés Borics Zsolt jöttek hozzánk.  
Orsi és Zsolti életének fontos része a 
karate, ezt az esküvői meghívó is el-
árulta. A tábor záró akkordja Zana Zoli 
15. születésnapi köszöntése volt.  Iga-
zi családi hangulatban, közösen éne-
keltük el számára a születésnapi dalt. 
Délután a karatésaink sorfala között 
vonult be a menyasszony és a vőlegény 
a templomba. Szép keretet adott az ifjú 
párnak!  
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július18-24.
Az egy hetes edzőtábor a pihenés és 
nyaralás helyett, a megmérettetés-
ről, és a versenyzők határainak átlé-
pésről szólt, hiszen a közel egy éves 
felkészülés utolsó egy hete volt ez. Itt 
mindenkinek maximumot kell nyújta-
ni. Közös programok, beszélgetések, 
úszás a tengerben, mind-mind benne 
volt a programban. De jutott idő a szó-
rakozásra is, hiszen meglátogattuk a 
sziget egyik legkedveltebb homokos 
strandját, valamint elmentünk kagy-
lókat szedni, ahol nagyon szép dara-
bokat találtunk. Volt egy különleges 
programunk is, Rab város főterén egy 
rögtönzött edzést csináltunk, volt aki 
élvezte a nyilvánosságot, volt aki kicsit 

Edzôtábor Horvátország

szégyenlősen kezdett, de a végén min-
denki széles mosollyal az arcán hagyta 
maga mögött az edzéshelyszínt.

A kis csapatnak hatalmas gratuláció 
jár, hiszen időt nem sajnálva, végig 
csinálták a mögöttük álló egy évet. 
Minden szabadidejüket erre áldozták, 
és alárendelték magukat a hosszú út-
nak. Összesen hét hazai és két külföldi 
edzőtáborban vettek részt. Gratulálunk 
a becsületes felkészüléshez!

Köszönet támogatóinknak,  
külön köszönet a  
Csizmadia és Társa Kft.-nek
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július 29. - augusztus 11.
Az első nap Japánban...
Gál Barnabás beszámolója:
Reggel fél nyolckor várt bennünket a 
hotelünkben a japán reggeli, ahol pék-
sütemények, saláták, tojások voltak 
megtalálhatóak.
Ezt követően elsétáltunk a metrómeg-
állóba és felszálltunk a metróra. Rövid 
utazás után meg is érkeztünk, szétnéz-
tünk a környéken, majd megcsodáltuk 
a Császári Palotát, ahol találkoztunk a 
csapat többi tagjával a soproni Kiss csa-
láddal. Gergő, a Kiss testvérek unoka-
testvére itt élt Japánban és jól beszéli a 
nyelvet, így sokat tudott segíteni nekünk 
a nap folyamán. Köszönjük!
Újabb metrózás következett, hogy meg-
tekinthessük a Meiji szentélyt. Jellegze-
tes japán shinto kapun kellett átmenni 
és egy kis séta után látható volt a cso-
dás szentély. Találkoztunk közben japán 
papokkal is, akiknek nagyon érdekes ki-
nézetű ruhájuk volt.
A délutáni program pihenés volt a ho-
telben, közben hatalmas solo partykat 
játszottunk. Jó volt látni hogy mindeki 
élvezi és a győzelemre törekszik. Na-
gyon jó a csapat!
Az este amerikai étterembe men-
tünk, ahol nagyon ízletes ételek vártak 
bennünket. A desszert rendkívül fi-
nom volt. Vacsora után ismét izgalmas 
kártyaparty volt, majd lefeküldünk. 

JapánJapán

Második nap Japánban...
Mező Lili beszámolója
A mai napunk egy rövid futással indult a 
városban. Ahogy visszaértünk a hotelbe 
gyors zuhanyzást követően mentünk is 
le az étkezőbe, ahol finom és változatos 
reggeli várt bennünket. Rövid egyezke-
dés után eldöntöttük, hogy a délelőtti 
program a halpiac meglátogatása lesz. 
Így mindenki összeszedte a hátizsákját 
és indultunk a buszmegálló felé, ahon-
nan busszal mentünk a metróhoz. Kö-
rülbelül 20 perc után megérkeztünk a 
„Tsukiji station”-re, és onnan már csak 

pár perc séta volt a halpiacig. Renge-
teg érdekes halat, rákot, csigát, polipot 
láttunk. Itt találkoztunk a csapat másik 
felével, a Kiss családdal, majd jött a vár-
va várt ebéd. Egy Sushi Bárban ebédel-
tünk. Szerintem finom volt a sushi és 
én jól is laktam... a fiúknak nem jött be 
annyira ez a japán étel, eléggé viccesek 
voltak. Ahogy végeztünk az ebéddel, in-
dultunk vissza a hotelbe és pihenő kö-
vetkezett. Négy órától egy közeli kick 
box teremben edzettünk, ahol annak 
vezetője kedvesen fogadott bennünket. 
Pozitív élmény volt hogy az első edzés, 
nagyon jól ment mindenkinek. 
A vacsora különleges volt, hiszen ma 
van Sensei 35. születésnapja – rendkívül 
finomak voltak az ételek az amerikai stí-
lusú étteremben. Most megyünk vissza 
a hotelbe és folytatódnak a hatalmas 
SOLO partyk.

Harmadik nap Japánban..
Móczó Milán beszámolója:
A mai napot is a hotelben reggelivel 
kezdtük. Most a napot a versenyzők nem 
reggeli futással vagy koordinációs tor-
nával indították, ugyanis most a kétsze-
res világbajnok Norichika Tsukamoto 
várt minket dojojában edzésre. Reggeli 
után a csapat felkerekedett és elindult 
a belvárosba a világbajnok edzőtermé-
be. Reggel különösen tele van a metro 
Tokióba, amivel mi is szembesültünk, 
különösen én aki egy olyan ember 
mellett álltam, aki nem igazán isme-
ri a tusfürdőt. A dojót keresve sokat 
bolyongtunk városba. Az utolsó pilla-
natban csak sikerült odaérni időben, 
ahol a bajnok nagy örömmel fogadott 
minket. A dojóban voltak még más ka-
ratésok is Kazahsztánból akiknek le-
mondta az edzését Tsukamoto Sensei, 
azonban őket ez nem nagyon hatotta 



www.yakuzakse.hu   12

meg, és mégis odamentek. Nagyszerű 
volt a hangulat a kicsi párás dojoban. 
Az edzést rúgásokkal kezdtük, ami nem 
volt szerencsés ilyen helyszűkében, az 
előttem lévőt majdnem lerúgtam há-
romszor. Jött aztán a japán dojokban 
közkedvelt nagy kék pajzs, aztán a világ-
bajnok és tanítványai beöltöztek védő-
felszerelésekbe, hogy küzdelemszerűvé 
tegyék a kondicionális munkát, végül a 
küzdelem utolsó tíz másodpercét gya-
koroltuk, amivel nagyon könnyen lehet 
küzdelmet nyerni Japánba. Az edzés 
fárasztó volt, azonban minden percét 
élveztem plusz lökést adott, hogy egy vi-
lágbajnok biztatott miközben csináltuk 
a gyakorlatokat. Az erős edzés után el-
mentünk Shibuya városrészbe ebédelni, 
ahol szét is néztünk. Mindenhol színes 
reklámok, zene minden üzletben, ha-
talmas ember tömeg. A kis túra után 
visszaindultunk a szállásunkra pihenni. 
Egy órás alvás után azonban csak még 
álmosabban ébredtem amikor menni 
kellett megvenni a vacsorát, és kimos-
ni a ruháinkat. Solo party követte a va-
csorát. Én az első körbe ideges lettem 
és kiszálltam, később Sensei is így tett. 
Nem lesz a kedvenc játékom úgy érzem, 
de nagyon jól éreztem magam közbe. 
Fantasztikus nap volt a mai nap is, jó egy 
ilyen csapathoz tartozni!:)

Negyedik nap Japánban...
Csibra Barnabás beszámolója:
Kezdhetném a beszámolómat azzal is, 
hogy reggel, amikor felkeltem és le-
mentem a parkolóba már szinte vártam 
a futást, de sajnos ez nem igaz. Reggel 
mikor felkeltem nagyon fáradt voltam 
és semmi kedvem se volt futni, de vé-
gül a futás közben megjött rá a kedvem, 
mikor egy gyönyörű parkban futottunk 
és edzettünk egy picit. Visszaértünk a 
szállásra és a lehető leggyorsabb mó-
don megreggeliztünk, mert már csak 
15 perc volt a reggeliből. Felmentünk 
a szobánkba és soloztunk egy picit, az-

tán mindenki elvonult a saját szobájába 
aludni. Én sajnos nem tudtam aludni. 
Ezt követően megebédeltünk a szállá-
sunktól nem messze lévő Royal Host 
amerikai jellegű étteremben, amiben 
ismét nem csalódtunk. Elmentünk a 
nem messze lévő boltba is ezek után 
jégkrémért, ami állítólag a legfinomabb 
jégkrém Amerikában, vagy legalább is 
Zsófi azt mondta. Kipihentük a kaját és 
14:15-kor indultunk edzeni. Az edzés 
összességében jól ment mindenkinek, 
mondjuk nálam voltak hibák is, de ezen 
is túl kell lendülni, amit én meg is fo-
gok tenni. Edzés után lefürödtünk majd 
tanyácskoztunk egy picit hétvégéről. Mi 
lesz? Hogy lesz?, stb... megjegyzés a té-
pőzárat soha ne tépkedjétek Tibi előtt. 
Mikor vége lett a tanácskozásnak egy-
ből indultunk a Sky Tree-be Tokyo egyik 
felhőkarcolókilátójába. Miközben oda 
tartottunk szegény Anitát majdnem el-
hagytuk a metró állomáson, mikor nem 

akarták átengedni a kapun. De végül, 
csak átjutott. A metró állomástól a Sky 
Tree-ig nagyon sok szép és érdekes 
dolgot láttunk, többek között Pikachu 
plüsött is (meg persze egy szép templo-
mot is). És eljött a pillanat mikor 345 m 
magasba emelkedünk. Nagyon szép volt 
a kilátás a Sky Tree tetejéről, ahonnan 
egész Tokyo-t belátni. Megvacsoráz-
tunk egy amerikai jellegű étteremben. 
A metrón hazafele sok érdekes embert 
láttunk, majd a hotelbe érve aludni 
mentünk.

Ötödik nap Japánban...
Kerekes Réka beszámolója:
A reggelünk futás nélkül indult. Óra nél-
kül keltünk, ami szerintem mindenkinek 
jól esett. A Mester mindenkit külön leül-
tetett, és mondott egy pár motiváló szót, 
segítő szándékkal az apró hiányossága-
inkat, amikre a délutáni edzésen külö-
nösen figyeljünk oda vagy gyakoroljuk. 
KÖSZÖNJÜK SZÉPEN! Ebédelni ismert 
helyre mentünk. Elérkezett az edzés, 
nekem fontos edzésnek számított, mert 
még gyakorolhattuk a favorit dolgainkat 
vagy csak apró hiányosságainkat amiket 
segítségnek kaptunk. Visszafele úton a 
Mestertől kaptunk egy feladványt, amit 
a Dubai leszállásig (a kerekek leérkezé-
séig, pontosan) oldhatunk meg. 
Edzés után elmentünk a tengerbe fü-
rödni. Hát ez a rész nem a legtisztább 
volt, de nagyon szép volt a naplemente.  
Vacsorázni indultunk egy új Olasz étte-
rembe, ahol a verseny után is fogunk 
közösen vacsorázni.
Várom a holnapot!

Norichika Tsukamoto világbajnok 
dojójában is edzettünk

Tibi
Sticky Note
www.yakademia.hu
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Hatodik nap Japánban...
Szajka Bendegúz beszámolója:
A mai napunk a tegnapihoz hasonlóan 
szintén egy ütős reggelivel kezdődött, 
de némi késéssel. Fontosnak tartot-
tuk, hogy ma megnézzük Sosai Oyama 
síremlékét és a Honbut. Ki is mentünk 
a buszmegállóba, de a buszok amik a 
metróhoz vittek volna teljesen megvol-
tak tömve. Nagy nehezen sikerült mind 
a tizenegyünknek felszállni a buszra, de 
a buszsofőr úgy gondolta, hogy nem in-
dul el amíg ki nem állunk az ajtóból, per-
sze ezt mind japánul közölte velünk. Így 
kénytelenek voltunk elsétálni a metró-
megállóhoz. Mikor kijöttünk a Gokokuji 
megállónál a Kiss család és a nagykátai 
szurkolóink már vártak bennünket. Így 
az egész csapat együtt ment az Alapító 
sírjához. Mikor odaértünk mindenki el-
csendesült és még civil ruhába köszön-
töttük Sosai Oyamát. Leírhatatlan érzés 

váltotta fel a vidám hangulatot, valami 
nyugodt, de egyben új érzés járt át ben-
nünket. Mikor átöltöztünk igazi karatés-
ként barna övvel a derekunkon álltunk 
oda ismét köszönni. Eztán elkezdődött a 
fotó sorozatok tömkelegének elkészíté-
se. Igaz, hogy korán mentünk a jó fény-
viszonyok miatt, de a fények mégsem 
úgy érték az arcunkat, ahogy azt Sensei 
kívánta volna. Egy órán belül sikerült 
minden fajta és féle fotót elkészíteni. 
Mikor mentünk a kis templomba egyre 
több karatést láttunk a síremlék felé 
menni. A kis szentélybe mindenféle jó-
kívánság kártyát lehetett venni a hosszú 
élettől a jó tanuláson keresztül a baleset 
mentes vezetéséig. Ezek persze japánul 
voltak írva, de szerencsére Gergő lefor-
dította nekünk az összeset. Még a teme-
tő kijáratánál találkoztunk azzal a kazah 
férfivel és csapatával, akik jövőre a Vi-
lágkupát fogják rendezni. Utána átmet-

róztunk a Honbu-hoz Sosai dojo-jához, 
ahova számításunk szerint nem tudtunk 
bemenni. Az ebédet egy kellemes olasz 
étterembe fogyasztottuk el, ahol egy 
új ízvilágot kóstolhatunk meg. Egy sült 
piskóta szerűségbe ami csokival volt 
leöntve. Az étteremből azonnal indul-
tunk a szamuráj sisak alakú csarnokba. 
Innen egyre több ismerős arcot láttam, 
így a bolgárokat is. Nagyjából szétnéz-
tünk a csarnokba és kinéztük a vasár-
napi helyünket is. Mérlegelni egyáltalán 
nem mérlegeltünk, csak leadtuk a gi 
felsőnket, hogy rávarrják a számainkat. 
Amikor végeztünk elkezdtünk edzeni. 
Tibi előre szólt, hogy ne nagyon muto-
gassuk a tudásunk, csak játszunk. Túl 
sokat amúgy sem edzettünk. Koordinál-
tunk, egy kicsit küzdöttünk védő nélkül, 
majd összeraktuk a hasizmot a combo-
kat egy kis erősítés keretében. Mivel a 
Dream Cup-on csak Isami-s védőben le-
het küzdeni, ezért megvettük a védőket 
páronként. Vacsora gyanánt elmentünk 
a közeli boltba és svéd asztal szerűen 
mindenki megvette azt, amit szeretett 
volna enni. A vacsora után újabb solo 
party vette kezdetét.

Tibi
Sticky Note
svédasztal 



Kilencedik nap Japánban...
Réka, Cs. Barna, G. Barna
Reggeli után Osakába indultunk az új 
szállásunkra. 
Több mint 200 km/h utaztunk, így elég 
gyorsan és érdekesen telt el az a két és 
fél óra, amíg a Shinkansenen ültünk. 
Mikor megérkeztünk Osakába egy kis 
eligazítás után taxiba ültünk, és indul-
tunk a szállásra. A szálláson a szobáink 
nagyobbak, mint az előző hotelben.(en-
nek mindenki nagyon örült) Ezek után 
indultunk körülnézni a városban. Meg-
néztük és bejártuk a várkastélyt. A kas-
tély környékén láttunk egy időkapszu-

lát, amit 6970-ben terveznek kinyitni. 
A többi Japán dojohoz képest egy nagy 
Kendo edzőtermet láttunk, ahol éppen 
edzés folyt. Felmentünk a kastélyba 
ahol beláttuk az egész terület. A régi 
hagyományokat bemutató épületben 
sok dolgot láttunk a samurairokról. A 
vár területén vacsoráztunk egy sörfesz-
tivál közepén. A mellette lévő szabad-
téri aquapark mindenkinek felkeltette 
az érdeklődését. Valaki a hagyományos 
utat választotta a belépésre, valaki a 
kerítést vette igénybe. Belépőnek vi-
lágítós karkötőket kaptunk, a végére 
a medencében is találtunk párat. Az 

est fénypontja a labdás medence volt. 
Senseinek is nagyon tetszett. A másik 
medencében világító jégkocka utánza-
tokat gyűjtöttünk. 
Hazafele úton megismertük a környé-
ket. Ez volt egy csodálatos nap csodála-
tos befejezése.
Tizedik nap Japánban...
Lili, Milán, Bendegúz beszámolója:
Az eléggé fárasztó tegnapi nap után, ma 
reggel korán keltünk, mert már nyolc 
órakor Kyoto utcáin sétáltunk, hála a 
japán gyorsvonatnak. Útba ejtettünk 
egy hangulatos kis pékséget, ahol friss 
péksüteményeket tudtunk venni. A terv 
az volt, hogy meglátogatjuk a Nijo kas-
télyt, de ez nem valósulhatott meg, mert 
felújítás miatt zárva volt. Gyorsan taxi-
ba pattantunk, hogy meg tudjuk nézni a 
Kinkaku-ji templomot.
Páratlan élmény volt sétálgatni abban a 
parkban, ahol annak idején a császár és 
a szamurájok jártak. Gyönyörű képeket 
tudtunk készíteni, hiszen a fényviszo-
nyok rendkívül jók voltak. Sétánk vége 
felé rátaláltunk egy japán kis házra, 
ahol részt vettünk egy érzékszerveket 
kényeztető teaszertartáson. Érdekes és 
felejthetetlen élmény volt.
Ezt követően egy másik parkba sétál-
tunk, ahol fantasztikus környezetben 
fogyasztottuk el az ebédünket. Egy tó-
ban lévő hangulatos kisház lett az étter-
münk. Ebéd után már indultunk is a he-
gyi fürdőbe. Itt megtanulhattuk a japán 
fürdő szokásait. Ezután vissza vonatoz-
tunk Osakaba és mindenki kiválasztotta 
a vacsoráját. Tartalmas nap volt ez is...:)
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Három világbajnokkal a Tokyo Metropolitan Gymnasium-ban
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Köszönjük a rengeteg gondolatot, 
biztatást, jóindulatot, szeretetet, tá-
mogatást! A verseny napja rendkívül 
jól sikerült Japánban, Kerekes Réka 
és Mező Lili a legjobb 4-ben végzett, 
míg a fiúk helytállásukkal bizonyítot-
ták hogy hová tartunk. Hiszen ez még 
csak a kezdet, nem pedig végcél! Most 
az értékelésé és a pihenését lesz a fő-
szerep! Még egyszer köszönjük, hogy 
végig velünk voltatok!

Rendkívül nagy érzelmi hullámok és 
nagy elvárások fogalmazódnak meg 
egy ilyen nagy utazással kapcsolatban, 
a dolgok természete, a távolság, a nagy 
kihívás és a hatalmas anyagi befekte-
tés miatt. Ha szakmai szemmel nézzük 
a Japánban történő megmérettetése-
ket, akkor különösebb konzekvenciá-
kat nem lehet, és nem szabad levonni 
kifejezetten csak a versenyeredmények 
alapján, főleg utánpótlás korban. 2015-
ben az osakai várkastélyt sétáltuk 
körbe, és akkor egy videó üzenetben 
a tanítványoknak erről hosszasan be-
széltem. „Isten ments, hogy kupákat 
gyűjtögessük Japánban” címmel – 
idézte fel Sensei. A folyamatmenedzse-
lésen alapuló utánpótlás nevelés nem 
azonos az utánpótlás versenyeztetés-
sel. A kettő között hatalmas különbség 
van, és semmiképpen nem szabad ösz-
szetéveszteni. Azok a versenyzők, akik 
Jászberényből utaztak most Japánba, 
több mint 5 éve a folyamat menedzse-
lés útján járnak, és a hazai versenyeken 
túl bejárták Ausztria, Belgium, Litvánia, 
Lengyelország, Szlovákia versenyeit, és 
van olyan aki Kazahsztánban és már 
Japánban is járt. Az utánpótlás nevelés 
tehát egy folyamat részeként kezeli az 
ilyen versenyeket, és a lelkiismeretes 
és becsületes felkészülés után a tata-
min nyújtott teljesítmény alapján lehet 
kijelölni a fejlesztés további irányait. 
Jól látható, hogy az utánpótlás korban 
hatalmas különbségek tudnak kiala-
kulni a pillanatnyi testi fejlettségi szint, 
és az ezzel párhuzamosan megjelenő 
biomechanikai változások miatt. Ezért 
a versenyeredmények objektivitása fi-
noman szólva megkérdőjelezhető, il-
letve hektikus lehet. Természetesen 
ez nem jelenti azt, hogy nincs szükség 
eredményekre, de ez inkább a motivá-
ció fenntartása érdekében lehet fon-
tos különböző paraméterek mellett.  

A magyar karate talán legnagyobb 
problémája a helyes értékelés és a 
visszacsatolás hiánya. Egy ilyen verse-
nyen több szakmai szempont alapján 
lehet értékelni egy versenyzőt a fizikai, 
a mentális, technikai és egyéb terüle-
teken kb. 20-30 modulban. Ezek fej-
lődésének üteme és iránya, valamint 
az életkor függvényében megjelenő 
képességek interrakciói alapján lehet 
egy versenyzőről elmondani, hogy va-
lójában fejlődik, avagy sem. Ráadásul 
a japán és európai jelentősen eltérő 
versenyszabályok, és bírói szemlélet 
miatt sokszor téves következtetéseket 
vonnak le az edzők a versenyzők tel-
jesítményéről, ami szintén komolyan 
befolyásolhatják a versenyző karrierjét. 
Az utánpótlás nevelés akkor sikeres, 
ha a versenyző felnőtt korban is eljut a 
nemzetközi versenyek különböző szín-
tereire, és ott kimagasló eredményeket 
ér el kontinens és világversenyeken. 
Tehát ha „egy műtét sikerül, de a beteg 
belehal” ez nem tekinthető pozitív min-
tának, vagyis az ifjúsági és junior EB 
címek akkor nyernek értelmet, ha azok 
építő kockái az eredményes felnőtt EB, 
Világkupa, VB szereplésnek. A most 
Tokióban megrendezésre került ver-
senyről úgy utazunk majd haza, hogy 
érdemi információink vannak verseny-
zőinkről a különféle szakmai modu-
lokban történő képességek, készségek 
fejlesztéséről, illetve azok irányairól. 
Mindemellett a versenyzői személyiség 
kialakítása szempontjából olyan fon-
tos impulzusok érték versenyzőinket, 
melyeket otthon elmondva nem lehet 
átadni és ezek a későbbiekben komoly 
töréseket okozhattak volna. Most azon-
ban belülről motiváltan önmaguk látják 
az előrelépés irányait. A most tizenéves 
korban lévő versenyző sportkarrier ter-

vezésénél kijelölt fő versenyek valami-

kor 2023-2029 között következnek be. 
Ezekhez a fő versenyekhez szereztünk 
most tapasztalatot a legérzékenyebb 
és legbefogadóbb korban. Versenyző-
ink ebből a szempontból többségében 
kiválóan teljesített ezen a megméret-
tetésen, és van olyan közöttük, aki tel-
jesen új arcát mutatva a szemünk előtt 
bújt át a tű fokán és más emberként jött 
le négy perc után a tatamiról. Ezt a hő-
fokot nem tudjuk biztosítani a magyar 
mezőnyben és ezért is volt fontos repü-
lőre ülnünk. A világelithez – a japánok-
hoz – történő felzárkózást jól láthatóan 
rengeteg akadály nehezíti, és az otthon 
megszerzett fényesen csillogó érmek 
tévútra tudják vinni az edzőket és a ver-
senyzőket. Mindamellett, hogy a klub 
menedzselése szempontjából felmu-
tatott eredmények fontosak a rend-
szer fenntartásához, ezeket szakma-
ilag nagyon erős határvonallal el kell 
választani. Az „út sokszor fontosabb, 
mint a cél” és ebben a tekintetben min-
denképpen nagy haszonnal tesszük a 
dolgunkat, mert versenyzőink életko-
rukhoz képest rendkívül fejlett szemé-
lyiségűek. Kitűnő tanulmányi eredmé-
nyeiket mutatnak fel – ilyen terhelés 
mellett – biztosan, dicséretekkel. Véget 
ért egy nyolc hónapos felkészülési so-
rozat, amelyben több, mint 10 edzőtá-
bor, 3 hazai és 2 nemzetközi verseny is 
volt. Azt gondolom, erőn felül teljesített 
mindenki ebben az embert próbáló fel-
készülésben, amely jó alapokat adhat a 
továbbiakhoz. Köszönöm minden szü-
lőnek, támogatónak és szimpatizáns-
nak, hogy velünk volt ezen az úton és 
bizakodva várom az újabb kihívásokat, 
melyek erősítik közösségünket és épí-
tik tanítványainkat! 
Osu! Agócs Tibor

Kedves Klubtársak! Kedves Szülôk!  
Kedves Támogatók! Kedves Szimpatizánsok!

Sosai Masutatsu Oyama sírjánál
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Milyennek látjátok a 
japán versenyre történő 
felkészülést a család 
oldaláról?
„Két éve amikor a Mező Lili készült a 
Dream Cup-ra egy kicsit beleláttunk 
abba, hogy hogyan zajlik egy ilyen fel-
készülés. Ezért nem ért váratlanul ben-
nünket ami következett… Próbáltuk ezt 
a nyolc hónapot úgy végigcsinálni, hogy 
Barna időbeosztása szerint éltünk, és 
hozzá alkalmazkodtunk. Próbáltuk őt 
mindenben támogatni, biztatni. Szá-
momra a legnehezebb, az együtt eltöl-
tött idő hiánya volt, amihez hozzá kellett 
szoknom, és talán ez így is van rendjén, 
meg kellett tanulnom elengedni…” 
Gálné Györgyi és Gál Csaba

„Mint szülő a felkészülést több szem-
pontból is látnom, néznem kellett. 
Szakmai oldalról nem fogom értékel-
ni, hiszen megfogadtam anno, hogy ez 
az edző és a versenyző feladata, bele-
okoskodni szülői részről butaság lenne. 
Erről csak azt mondom, amit láttam. 
Hihetetlen profi... Érzelmi oldala is van 
rendesen a dolognak. Habár csak sze-
rényebb szinten sportoltam, meggyő-
ződésem, hogy a szemlélete ugyanaz a 
sportnak, ha profi vagy ha csak amatőr 
vagy. Ezt azért írom le, mert szerintem, 
aki valaha is szerette a sportot amit csi-
nált, az megértette, megérti és átérzi, 
hogy mit is csináltatok. Többen mond-
ták, hogy jaj szegények mennyit kell 
edzeni, szenvedni. Na, a sajnálatot kell 
elfelejteni itt először. Mert ezeknek a fi-
atal embereknek erre nincs szükségük. 
Akaratlanul is kiemelte Őket a többiek 
közül, és ahogy telt a felkészülés ez 
a kiemelkedés „kiszélesedett“. Hogy 
mire gondolok? Már nem csak a Dojo-
ban voltak a fókuszban, hanem a város-
ban, az országban is. Én nem is tudom 
volt-e olyan nap amikor valaki, valahol 
ne kérdezte volna meg tőlem, hogy hogy 
állnak a felkészülésben a gyerekek, és 
hogy folyamatosan figyelik ám őket!!! 
Sokszor volt felemelő érzés látni egy-
egy pillanatot és átérezni a fontosságát 
a pillanatnak. Sok ilyen volt. Amikor már 
Japánban a verseny napja volt, felmen-
tünk a Mátrába futni egy páran, oda, 
ahol január 1-én jelképesen elkezdté-
tek a felkészülést. Valószínűleg nem 
egyedül voltam, és nem szégyenlem 
bevallani, de amikor a Kékes kövét 
megérintettem elérzékenyültem, mert 
rátok gondoltam. Szóval azt gondolom, 

hogy a Móczó család jól kezeli a felké-
szülést érzelmileg és semmilyen hisztit 
nem csinál dolgokból. Gondolok itt olya-
nokról, amikor hirtelen hopp, Milánnak 
menni kell valahová akár több napra is, 
és nem tud a családdal lenni. Ez inkább 
örömmel és büszkeséggel tölt el ben-
nünket, hogy olyan ember a gyerekünk, 
aki ilyen dolgok részese és szükség van 
rá sok helyen. Az anyagi rész a követ-
kező. Nehéz... Mindenemet odaadnám, 
hogy részese legyenek a gyerekek min-
den ilyen fantasztikus dolognak. Vala-
ki ezt mellényzsebből kifizeti ( ez nem 
irigység, csak tény), van, akinek nehéz, 
és van, akinek nagyon nehéz. Nekünk 
nehéz. Előteremtettük és elő is fogjuk 
teremteni remélhetőleg mindig a ráva-
lót. Viszont azt sem szabad elfelejteni, 
hogy van egy másik gyerekem is, aki 
ugyanolyan támogatást fog kapni tőlünk, 
nincs különbség. És itt nagyon könnyen 
belecsúszhatunk a nagyon nehéz, vagy 
a lehetetlen kategóriába is. Erre kell va-
lami megoldást kitalálni nekünk is, és 
ha fontos nekik, a szövetségnek is. Az 
egyesületet azért hagytam ki, mert úgy 
érzem, maximálisan hozzáteszi a ma-
gáét. Közhelynek tűnik, de itt szeretném 
mindenkinek megköszönni az anyagi 
segítséget is. Nélkülük nem sikerült 
volna. Mivel erre nagyon érzékeny va-
gyok, higgyétek el, nem könnyű ezeket a 
nemes felajánlásokat elfogadni.” 
Móczó Krisztián 

„Én úgy láttam, nagyon nagy kitartás, 
akaraterő kellett ahhoz, hogy a ver-
senyzők a nyolc hónap felkészülést vé-
gig csinálják. Az edzők szakmai tudása 
profizmusa nélkül ez biztosan nem va-
lósulhatott volna meg.“ 
Móczóné Heni

„Mielőtt belevágtunk a felkészülésbe 
tudtuk, hogy ezek a hónapok lemondá-
sokkal járnak a család részéről, illetve 
rugalmasságot és rendkívüli szerve-
zettséget kíván meg tőlünk, az iskolától 
és a gyerekektől is. Mindezt úgy kellett 
összehangolni, hogy a tanulmányok ne 
sérüljenek és ott is a korábban meg-
szokott színvonalon tudjon teljesíteni 
Barnabás. Ezeknek az összehangolása 
a család és a szülők részéről türelmet 
és rugalmasságot igényeltek, mind-
emellett tudomásul kellett vennünk azt 
is, hogy sokkal kevesebb időt tudunk 
együtt tölteni Barnabással. Nagyon sok 
kompromisszumot követelt meg a Bar-
nabás részéről is, hogy nem tudott olyan 

családi programokon részt venni, me-
lyek a normál élet természetes részei.“  
Kolozsvári Szilvia és Csibra Zoltán

„A Mi családi életünk nagyrészt az egye-
sület életéhez alakul, ezért változást az 
intenzitásban éreztünk. Tavaly reggel 
este ment az Y házba most reggel ment, 
este jött. Nyilván életkorból adódóan 
már az önállóság és az elszakadás felé 
tart Bendegúz, amiből most a sok távol-
lét miatt ízelítőt kaptunk Ő is és Mi is.” 
Szajkáné Anita és Szajka György

„A felkészülés eleje nehezen indult szá-
momra és Réka számára is. Részem-
ről annyival volt nehezebb, hogy a saját 
programjainkat úgy szervezni, hogy ne 
ütközzön edzőtáborral, edzéssel.” 
Kerekes Antal

„ Családunkban nem csak Lili de neve-
lőapja és testvére is karatés, így nyu-
godtan mondhatom, hogy a mi életünk 
a karate körül forog. Mivel eddig is min-
den programunkat ehhez igazítottuk, 
így ebben nagy változást nem hozott a 
Japán felkészülés. ” 
Balázs Eszter

Miközben kitűnő tanuló 
a gyermek, hogyan tudja 
teljesíteni a versenyzői 
karrier építésével járó 
feladatokat az edzéseket, 
versenyeket, edzőtáborokat? 
Milyen szervezést igényel ez 
a háttérben?

„Nem könnyű feladat edzésekre, edzőtá-
borokba, versenyekre járni, és közben az 
iskolában is jól teljesíteni. Ehhez szükség 
van egy kompromisszumképes kapcso-
latra „edző-pedagógus-szülő” között. E 
nélkül nagyon nehezen menne és a gye-
rekek helyzetét nehezítenénk meg. Ezek 
a gyerekek abba nőttek fel, hogy megta-
nulták az idejüket hasznosan beosztani. 
Előre tanulni, és előre gondolkozni és 
megtervezni: hogy „Mi is lesz holnap?” 
„Hová kell menjek?” „Miket  kell megcsi-
nálnom?” Ez nem könnyű feladat, még 
nekünk felnőtteknek sem!” 
Gálné Györgyi és Gál Csaba

„Kicsit visszafordítom az első kérdést. 
Miközben edz, versenyez, edzőtábo-
rozik, szóval sportol a gyerek, sokkal 

Szülôk szemével – azaz a japán út másik oldala
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könnyedebben lesz jó tanuló. Mert ez a 
sport, ez ahogy ebben él, ezt eredmé-
nyezi. Könnyebben tanul, fogékonyabb 
és kitűnően osztja be az idejét. Tapasz-
talatból mondom, hogy rengeteg felnőtt 
ember küzd ennek a fajta szervezett-
ségnek a hiányával. Szerintem az ilyen 
rendszerben a szülőnek csak egy dolga 
van. A megfelelő mederben tartani és 
támogatni a dolgokat. Nem nehéz úgy 
szervezni az életünket, ha tudjuk, mi 
célból tesszük. Még valami. Téved, aki 
azt mondja, hogy élsportolni és tanul-
mányokat végezni nem lehet egyszerre. 
Az vagy nem hisz a gyerekében, vagy 
nem látja, hogy mi folyik a világban. És 
talán önző is egy kicsit…“ 
Móczó Krisztián

„Milán hamarosan tizenöt éves lesz. A 
korához képest érettebb gyerek. Maga 
ossza be az idejét. A tanulóidőt az edzé-
seket és a pihenést is. Nagyon jól össze-
tudja ezeket egyeztetni, így mindenhol jól 
teljesít. Az iskolából is elengedik ha edző-
táborba, vagy versenyre megy mert elis-
merik mint jó tanuló jó sportoló. Milánnak 
a karate nagyon fontos! Nekem pedig az 
a feladatom, hogy szülőként támogassam 
ebben és szívesen teszem ezt.“ 
Móczóné Heni

„Az iskolai kötelezettségek és a ta-
nulmányi eredmények nem mehetnek 
a sport rovására, ebben már évekkel 
ezelőtt megegyeztünk, és ehhez tart-
juk is magunkat. A gyerekek renge-
teg programon vettek részt, edzőtá-
borok, versenyek, edzések, utazások, 
amik időnként tanítási napra estek és 
késő éjszakába nyúltak. Ilyenkor kü-
lönösen nehéz volt összehangolni azt, 
hogy tanítás után rögtön indultak akár 
az ország másik részére, ahol szigorú 
elvásároknak kellett megfelelniük, fizi-
kai terhet kellett elviselniük az edzések 
alatt, majd másnap ennek ellenére ki-
pihenten és felkészülten kellett, hogy 
az iskolában megjelenjen. Rendkívül 
pontos időbeosztást követel meg ez 
az életmód, amit egyetlen apró, előre 
be nem tervezett változás teljesen fel 
tud borítani. Kompromisszum képes 
hozzáállást követel meg ez az életmód 
a gyerek, a szülő, a tanárok és az edző 
részéről is.“ 
Kolozsvári Szilvia és Csibra Zoltán

„Pontos időbeosztással és a Mi támo-
gatásunkkal, alkalmazkodással vala-
mint állandó egyeztetéssel teljesíti a 
feladatait. Amikor időben értesülünk 
a programokról könnyebb szervez-
ni, egyeztetni a dolgokat, ha hirtelen 
jön valamilyen esemény, akkor nyilván 

az egyéb elfoglaltságokat lemondjuk, 
mert mások életét nem boríthatjuk 
fel.” 
Szajkáné Anita és Szajka György

„A legnehezebb feladat a programok 
mellett az iskolában is ugyanúgy tel-
jesíteni. Amikor hétvégente edzőtábo-
rok voltak, nehezebb volt bepótolnia és 
mellette megtanulnia, mint a táborban 
jól teljesíteni. De ez mellett nagyon sok 
tapasztalatot és rutint szerzett az idő-
beosztásban.” 
Kerekes Antal

„Nekünk nem volt idegen ez a helyzet. 
Lili gyakorlatilag évek óta ilyen inten-
zitással edz, az ő életében első helyen 
szerepel a karate. Amikor három évvel 
ezelőtt kiderült, hogy indulhat a 2014. 
évi Dream Cup-on, akkor leültünk vele 
egy komoly beszélgetésre. Tudatosí-
tottuk benne, hogy sok ember fektet 
rengeteg időt, energiát és pénzt a fel-
készülésébe. Természetesen a tanu-
lást sem hanyagolhatta el, így szinte 
minden egyébről le kellett mondania. 
Szerencsére az edzőtársai egyben a 
legjobb barátai is, valószínűleg nem is 
tudna működni egyébként ez a rend-
szer.” 
Balázs Eszter

Milyen személyiség 
változáson ment át a 
gyermeketek a felkészülés 
alatt és mi az, ami a 
későbbiekben nagy 
segítségére lehet az 
életben?

„A változás nálunk nem most kezdő-
dött. A legnagyobb probléma Barnánál  
a szorgalom hiánya, ami folyamatosan 
javult a felkészülés során. Ha kikéne 
emelnem egy pillanatot, ami a szemé-
lyiségváltozása szempontjából fontos 
akkor az a Horvátországi edzőtábor, 
ahonnan egy egészen más Gál Barna 
érkezett haza! Pontos, precíz, céltuda-
tos, átgondolt, megbízható, észreveszi 
a rá váró feladatokat, talán ezek azok 
a tulajdonságok, amiben a legtöbbet 
fejlődött. A szorgalom alakul.., de még 
van hová fejlődni! :) A felkészülés alatt 
sokat utaztak, sokat voltak tőlünk távol, 
még magabiztosabbá, önálóbbá váltak. 
A korukhoz képest sokkal érettebbek, 
tapasztaltabbak az értelmi és az érzel-
mi intelligenciájuk sokkal magasabb, 
mint a kortársaiké. Úgy gondolom, 
hogy olyan tulajdonságokkal lettek ez-

által gazdagabbak, amelyek megköny-
nyítik majd a felnőtté válást, illetve az 
életbe való boldogulásukat!” 
Gálné Györgyi és Gál Csaba

„Felelősségteljesebb lett. Picit felnőt-
tebb. Rengeteget edzett. Ahogy Ő fo-
galmazott: „nem akarok kérdéseket, 
ha hazajövök, hogy mit nem tettem 
meg“. Ez egy gyerektől óriási dolog ki-
mondva, de Milán nem csak kimondta, 
hanem meg is csinálta.  Átérezte, hogy 
a Japán út nem Móczó Milánról szól. 
Hanem mindenkiről az egyesületében, 
a karatés berkekben és mindazoknál, 
akik figyelemmel kísérik, hogy mit csi-
nál. Meggyőződésem, hogy ez Milánnál 
egy kicsit túlzásba is ment, a szó jó ér-
telmében, viszont túl sok terhet pakolt 
a saját vállára. Tudja , hogy példakép-
ként hogyan kell viselkedni, így válik 
vezetővé az ember. Viszont 14 évesen 
ezt megcsinálni nehéz. Sok-sok fel-
nőttnek nem is sikerül soha, csak sze-
retné, ha sikerülne…Ezért lehetett Ő 
jobban elkeseredve a kiesése után mint 
a többiek. Tévesen azt gondolta, hogy a 
fent felsoroltakhoz neki meg kell nyer-
nie a versenyt. Persze mi tudjuk, hogy 
ez nem így van.. Ezek a dolgok nem így 
hatnak…Egy kis idő elteltével ezt már 
Ő is világosan látja.. És akkor megint 
lépett egy nagy lépést a személyiség 
fejlődésében. Így lehet valaki bajnok az 
élet minden terén….“ 
Móczó Krisztián

„Céltudatosabb, határozottabb és ma-
gabiztosabb lett. Nagyra értékelem az 
önuralmát, amit sok felnőtt megirigyel-
hetne. Ezek mind olyan jellemzők, amik 
nagy hasznára válnak majd.“ 
Móczóné Heni

„A legfontosabb talán az, hogy megta-
nulta ezalatt az idő alatt, hogy a hatá-
rait folyamatosan tudja tágítani és min-
dig tud fejlődni. Megértette azt, hogy 
helyes és pontos időbeosztást követel 
meg, ha tisztességgel helyt szeret-
ne állni az élet különböző területein. 
Ezek a gyerekek a korosztályukhoz ké-
pest sokkal önállóbbak, érettebbek és 
olyan tapasztalatra tettek szert, amik 
az életük folyamán a hasznukra vál-
nak. Kitartásban és alkalmazkodó ké-
pességben is messze megelőzik a kor-
osztályukat. Barnabás megtanulta azt, 
hogy a negatív kritika ellenére se adja 
fel, hanem hittel és alázattal haladjon 
tovább az útján. Látható az is , hogy az 
önállósodás felgyorsult és a családból 
gyerekként történő kiválása sokkalta 
intenzívebb lett.“ 
Kolozsvári Szilvia és Csibra Zoltán
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„Bendegúz határozottabb lett, a látókö-
re szélesedett és önállóbbá vált. Mégis 
a legnagyobb plusz talán az alkalmaz-
kodása, mert egyke gyerek, ezért eddig 
ez nem volt ennyire gördülékeny. Most 
11 nap után is szívesen maradt volna 
a csapattal pedig Tibi felkészített, hogy 
megunják egymást a nyolc hónap fel-
készülés végére. Mivel hosszabb volt a 
felkészülés higgadtabbnak tűnt végig 
mentálisan.” 
Szajkáné Anita és Szajka György

„Nagyon sokat nyílt a személyisége. 
Könnyebben fejezi ki magát több em-
ber előtt. Majd felnőtt korában is bát-
rabban, magabiztosabban fog kiállni és 
beszélni.” 
Kerekes Antal

„Ezalatt a nyolc hónap alatt jóval maga-
biztosabb és kitartóbb lett. A változatos 
felkészülésnek köszönhetően sok új 
embert ismert meg és nyitottabbá vált a 
személyisége.” 
Balázs Eszter

Mit tanultatok Ti szülők 
látva a gyermeketek 
felkészülését ezalatt  
az idő alatt?

„Szerintem mindannyian megtanul-
tunk lemondani és félretenni a saját 
kívánságainkat, vágyainkat egy sokkal 
fontosabb ügy érdekében, amelynek a 
főszereplői nem mi vagyunk, hanem a 
gyerekek. Megtanultuk, hogy csak erős 
hittel és alázattal képes az ember fej-
lődni, és hogy minden ember életében 

kell egy olyan ember akiben hisz és 
aki számára példakép. Nagyon örülök, 
hogy gyermekem részese lehetett en-
nek a felkészülésnek, mert a fejlődése 
szempontjából nagyon hasznos és ered-
ményes 8 hónap van mögötte. Nagyon 
büszkék vagyunk rá, és arra amit eddig 
elért, mert saját erejéből jutott el idáig!
És köszönöm neked Tibi, hogy Te segí-
tettél neki ebben!” 
Gálné Györgyi és Gál Csaba

„Folyamatosan tanulunk, amióta itt 
sportolnak a gyerekek. Ez a sport, ez a 
szemlélet bennünket is átitatott. És eh-
hez nem kell beállnom karatézni, de a 
helyemet meg tudtam találni ebben a 
közösségben. A gyerek tanul a szülőtől. 
De nem szégyen ám, ha ez fordítva is 
megtörténik néha. Sok mindent tanul-
tam én is. Csodálom Őket, amikor edze-
nek, amikor felállnak egyedül a tatamira 
és küzdenek. És ha nem is mindig sike-
rül nyerni, de szinte rögtön felállnak és 
mennek tovább. Az élet is erről szól…” 
Móczó Krisztián

„Végig csinálni valamit, amit az ember 
eltervez, hatalmas kitartás szükséges.
Milán nagyon sokat segített nekem eb-
ben az elmúlt hónapokban!” 
Móczóné Heni

„Nap, mint nap látni őt, ahogyan dolgo-
zott a céljaiért, helyt állt az edzéseken, 
az iskolában, összeszorította a fogát és 
akkor is ment tovább, amikor nehéz volt, 
nekünk is erőt ad a mindennapokhoz. 
Megtanultuk azt is, hogy a teljesítményt 
nem érmekben mérik, a fejlődését min-
denkinek önmagához képest kell nézni.
„Azt is tudom, hogy a győzelem nem 

mindig egyenlő az első hellyel, hanem 
azt jelenti, hogy a legtöbbet hozod ki 
magadból.“ (Meb Keflezighi) Nagyon 
büszkék vagyunk rá, és arra, amit eddig 
elért, ezt a tudást már soha senki nem 
veheti el tőle. Köszönjük neked Tibi, 
hogy te kíséred és segíted ezen az úton 
a gyermekünket!“ 
Kolozsvári Szilvia és Csibra Zoltán

„Megtanultuk milyen lesz, ha nem él ve-
lünk, hiszen ez a nyár ilyen volt, és a vál-
tozások követésében is leckét kaptam, 
ahogyan a fiunk kezelte. Számomra is 
motiváló volt, ahogy láttam a gyerekek 
felkészülését és kitartását. Külön je-
gyezném meg, hogy napi szinten meg-
állítottak ismerősök és ismeretlenek 
az utcán, boltban egyéb helyeken, hogy 
látják, holnap indulnak, oda értek már, 
hogy tetszik a gyerekeknek Japán, iz-
gulnak a verseny vagy az utazás miatt, 
hogy sikerült a verseny, mik a tapaszta-
latok, az időeltolódás milyen volt, hogy 
a gyógyszertáros lány ismeretlenül 
megszólított, mert Ő is karatézott régen 
és szorít a csapatnak! Rengetegen kö-
vették az eseményeket és érdeklődnek 
még mindig hogyan érezték magukat!” 
Szajkáné Anita és Szajka György

„Mindenben támogatni és segíteni kell 
neki. Biztatni a nehezebb pillanatokban.” 
Kerekes Antal

„Elsősorban türelmet. Mivel nekünk 
kell nyugodt hátteret biztosítani Lilinek, 
ezért fontos, hogy tudjuk „elviselni“ ak-
kor is, ha fáradt és ingerült, és tudjuk 
motiválni, ha nem úgy sikerül valami, 
ahogy Ő elképzelte.” 
Balázs Eszter

A nagykátai szakosztályunk ven-
dégeiként Olaszországból közel 
60 fő érkezett megnézni az Y Há-
zat. Nagykáta testvérvárosából 
Alfonsinéből érkeztek vendégeink. 
Judo bemutatóval kedveskedtek 
nekünk és bemutatták az ott mű-
ködő egyesület szakmai munká-
ját. Természetesen mi is megmu-
tattuk az Y Házat vendégeinknek, 
akik elismerően nyilatkoztak a lé-
tesítményről és az ott folyó mun-
káról is. A judo bemutatót funk-
cionális edzés show követte, ahol 
néhányan kipróbálták eszközein-
ket is. Kellemes hangulatban telt 
a délelőtt. 

Testvérvárosi látogatás...
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szeptember 1.
Zsófi teljesítménydiagnosztikai vizsgá-
laton vett részt. Ezek a vizsgálatok ezút-
tal egy messzire vezető út első lépései. 
Zsófi 2017. július 2-ára készül. Akkor 
lesz Astanában a súlycsoportos Világ-
kupa. Elkezdődött a közel egyéves fel-
készülés Zsófi számára. Hajrá!

Szabó Zsófi teljesítmény- 
diagnosztikai Vizsgálata

szeptember 2. 
Ladánybenén kellemes cégépítő rendezvényen karate bemutatót prezentáltuk tá-
mogatóink felkérésére. Köszönet Horváth Attilának a kedves meghívásért. Igazán 
élveztük a bemutató utáni kellemes perceket a medence partján.

szeptember 3.
Az ősz első komoly megmérettetését a hazai kyokushin alapító 
mestere, shihan Furkó Kálmán rendezte. Litvánia, Oroszország, 
Kazahsztán, Ukrajna, Románia, Lengyelország, Horvátország, 
Szlovákia harcosai mellett a magyarok is természetesen tatamira 
léptek Szolnokon, a Tiszaligeti Sportcsarnokban.
Egyesületünket két versenyző képviselte ezen a viadalon. Szegedi 
Gábor és Fekete Farkas. 
Sajnos Gábor első orosz ellenfelétől kikapott, így Farkason volt a 
sor bizonyítani. 
Farkas ipponnal mutatkozott be első küzdelmben. Ukrán ellen-
felét ütötte le testre. Második orosz ellenfelét három percben fö-
lényt mutatva bírói döntéssel utasította maga mögé. A döntőben 
orosz ellenfele nem tudta vállalni a küzdelmet, így Farkas meg-
nyerte a tornát! Gratulálunk Farkas! Jó úton vagy a novemberi 
U-22 EB dobogója felé! Hajrá! 
A továbbiakban Farkas  edzőtáborban vesz részt Hegykőn, majd 
október 21-én a horvátországi Samoborban küzd az U-22 EB-re 
készülve. November 25-én Szófiában a 22 év alattiak kontinens 
viadala az év legfontosabb versenye számára. Sok sikert! Osu!

HU-MAGO Kft csapatépítô

European Open Szolnok Kup

European Open Szolnok Cup 2016
RESULTS – MAN -65 kg
1. Fekete Farkas Mór (Hungary / Yakuzák SE)
2. Magurdumyan David (Russia)
3. Havrylets Taras (Ukraine) 
4. Fefelov Vladislav (Russia)
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szeptember 14-18. 
36-an utaztunk Dániába, hogy eleget 
tegyünk Tommy Mikkelsen iskola igaz-
gató meghívásának.  Dán vendéglá-
tóink mindent megtettek azért, hogy 
a legjobban érezzük magunkat az elit 
sportiskolában. Minden nap kellemes 
szervezett programokon vettünk részt, 
együtt edzettünk a VGIE Sportiskola nö-
vendékeivel, és szó szerint belaktuk az 
iskolát.  A kitűnően  felszerelt iskolában 
több tornaterem is található, de van egy 
terem ami mindannyiunk számára nagy 
élmény nyújtott.  A trambulin center-
ben  mindenki felelőtlenül élvezhette a 
gyerekkorát és veszélyek nélkül gyako-
rolhatta a különféle szaltókat. Vendég-
látóink külön oda figyeltek arra is, hogy 
a  legegészségesebb ételek kerüljenek 
az asztalunkra, és sok meglepetéssel 
kedveskedtek. Az egyik ilyen meglepe-
tés az egyik este 21 féle süteményből 

Dánia, Vojens

állt.  A dániai szokás szerint ennyi süte-
ménnyel kell köszönteni a vendéget. De 
kirándultunk Odensebe is.  Megnéztük 
a híres mesemondó HC.Andersen szü-

lőházát és egy régi több száz éves falut 
is. Nagyon sokat tanultunk  és tapasz-
taltunk  a dán oktatással kapcsolatban, 
amely teljesen más, és nyugodtan ki-
mondhatjuk, hogy jelentősen magasabb 
színvonalú, mint a magyar oktatás. Azok 
a szülők akik velünk voltak, most élőben 
láthatták azt a különbséget, amely a két 
kultúra között van, és ennek hangot is 
adtak. Sokat tapasztaltunk, mellyel épí-
teni kívánjuk az Y Házat a jövőben. Több 
szinten kívánunk együttműködni a jövő-
ben a dán elit sportiskolával, melyekről 
ezúttal konkrét szó esett, és már ebben 
az évben megtesszük az első lépéseket 
az Y Akadémia és az iskola között lét-
rejövő  szakmai munka felé. Három te-
rületen kívánunk együttműködni a jövő-
ben. Az oktatás, a funkcionális edzés és 
a  diagnosztika területén is. „Thousand 
tak Tommy! Det var fantastic ferie i 
Danmark.” Tibor fra Ungarn

Tibi
Sticky Note
Tommy Mikkelsen a VGIE iskola igazgatója és sensei Agócs Tibor

Tibi
Sticky Note
sensei Dániában tanít...

Tibi
Sticky Note
"A négy éve kezdődő szakmai kapcsolat mára kölcsönös tiszteleen alapuló baráti kapcsolat lett.."
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szeptember 8.
Farkas a sikeres Szolnok Kupa után el-
kezdte a konkrét felkészülését a novem-
ber 25-i U22-EB-re. Szófiáig azonban 
több kiemelt edzőtáborban és időközi 
versenyeken vesz részt. A most végzett 
teljes vizsgálat sok támpontot adhat 
Farkas további fejlődéséhez. Távolab-
bi kiemelt cél a 2017. évi felnőtt EB-n 
eredményesen szerepelni Koppenhágá-
ban. Hajrá Farkas!

Farkas teljesítmény-
diagnosztikai  
vizsgálata

szeptember 15. 
Sensei Tóth Tibor az Ezüstcsikó KHE.  
vezetője tartott edzést sensei Rácz 
Csaba invitálására Debrecenben. Egy 
kisbusszal utaztak le egyesületünkből, 

hogy találkozzanak sensei Tóth szemlé-
letével, és közösen gyakoroljanak a ke-
leti régió klubjaival a mieink! Köszönet 
Kóber Lacinak és Treba Antalnak, hogy 
segítették az utazó csapatot szervező 
munkájukkal. Köszönjük a lehetőséget 
a Shogun Se-nek és köszönet sensi Tóth 
Tibornak a tanításért! Osu! sensei

TEK gála

szeptember 17. Budapest
A Jászfényszarun tréningező Háfra Tamás Fülöp Roland tanítványa. Munkája 
és családja mellett rendszeresen edz, és élete első karate versenyén sikeresen 
helyt állt. Gratulálunk Tamásnak és Rolandnak! Büszkék vagyunk Rád Tomi!

Edzés sensei Tóth Tiborral

Háfra Tamás a  
TEK bajnokságon  
bronzérmes lett.

Debrecenben is edzettünk.
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szeptember 24. 
A kvalifikációs torna a novemberi Szó-
fiában megrendezésre kerülő U-22 és 
U-16 Európa bajnokságra válogatta ki a 
nemzetközi tatamira aspiráló verseny-
zőket. A versenyen értékes kvalifikáci-
ós helyeket szerzett öt versenyzőnk, de 
talán annál is többet, fontos tapasztala-
tokat a kontinens viadalra. Közben Zsó-
fi ünnepélyesen vehette át azt a fekete 
övet és a hozzá tartozó Dan Diplomát, 
mely Japánból érkezett. Gratulálunk 
versenyzőinknek a sikeres kvalifikáció-
ért! Jó felkészülést az U16, U22 EB-re!

Eredmények:
Mező Lili  I. hely
Kerekes Réka  I. hely
Móczó Milán  II. hely 
Cserepes Balázs  II. hely
Fekete Farkas  II. hely

Cegléd, Erômû Kupa

szeptember 25. 
...avagy a közös munka értéke…
Az egy akaratban lévők, vagyis az „egyesületünk” tagjai szá-
mára különösen fontos a közösen végzett fizikai munka. Az 
Y Ház „Az élet iskolája” épp ezt tűzte ki célul. Megmutatni a 
gyerekek számára a valós értékeket, a munka becsületét, és 
a közösségben rejlő fantasztikus lehetőségeket. Persze min-
denki érzi, hogy magáért is csinálja a nehéz munkát, hiszen 
a megspórolt gáz költségét sportszakmai célokra használjuk 
2017-ben. 
Lili ezen a napon ünnepelte 16. születésnapját. Boldog szüle-
tésnapot Lilike! 
A karatés anyukáknak külön köszönet a nagytakarításért!!
Köszönet a raklapokért melyet Birgés Tibortól, a Ferro Press 
Kft. tulajdonosától kaptunk önzetlen felajánlásként. De kö-
szönet jár a Rian-Up Kft-nek és a Szatmári Kft-nek is a téli 
tüzelőért, hiszen ők is nagy mennyiségben ajándékoztak 
egyutas raklapokat számunkra. Emellett folytattuk az udva-
ron az „Y Akadémia Activ Division” pálya építését is Hegedűs 
Imre közbenjárásával a kinti bordásfalak kerültek tető alá. 
Köszönet a példa értékű közös munkáért! Osu!

Favágó nap

szeptember 27. 
Hagyományokhoz híven évente több al-
kalommal közösen edzünk. Ezúttal Fülöp 
Roland dojoját látogatta meg a másik há-
rom dojo, ahol kihon edzés zajlott nagy-
szerű hangulatban. A sűrű programok, 
a versenyek, edzőtáborok miatt talán 
kicsit kevesebb idő jut a kihon gyakorlá-
sára, mely elengedhetetlen egy komoly 
babérokra törtető versenyző életében. 
Ezúttal ilyen apropóból, és az idősebb 
korosztály múltat idéző hangulata miatt 
is érezte magát mindenki feltöltődve, 
amint elhagyta az edzőtermet. Gratulá-
lunk Rolandnak a folyamatosan fejlődő 
jászfényszarui csoportjához. Osu!

Összevont edzés, Jászfényszaru

Tibi
Sticky Note
U-16 U-22
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szeptember 30 - október 2. 
Az Y Akadémia szervezésében hetedszer 
utaztunk Hegykőre, hogy az első edző-
táborban megfogalmazott magas szintű 
sporttudományos alapokon nyugvó kép-
zésen vegyünk részt. 
Ezúttal is több mint százan vettek részt, 
három szervezetből, melynek gerincét 
az SHSZ klubjai adták. Jelen voltak Nyír-
egyházáról, Debrecenből, Kapuvárról, 
Sopronból, Pápáról, Jászberényből, Szé-
kesfehérvárról, Győrből, Répcelakról, 
Sátoraljaújhelyről és természetesen a 
hegykői dojo is képviseltette magát. Az 
Y Akadémia II. szakmai DVD-je ebben az 
edzőtáborban került bemutatásra, mely 
szakmai anyagai bekerültek az edzőtábor 
programjába gyakorlati képzést nyújtva a 
tábor célkitűzéseivel egyetemeben. Lej-
jebb a tábor résztevői elmondják gondo-
lataikat. 

Teljesítmény-diagnosztikai vizsgálat
szeptember 28. 
Móczó Milán készül az U16 EB-re.
Az egyesületben nemcsak az egészségmegőrzés céljából járnak a tagok rendsze-
resen orvosi vizsgálatokra, hanem vannak, akik komoly versenyekre készülnek. 
Így történt ez Milánnal is, aki komoly versenyzői karrier előtt áll, és élete első 
teljeskörű vizsgálatát pont egy Sportorvosi kongresszus előtt csinálhatta meg, 
mely így extrán jól sikerült és az eredmények pedig önmagukért beszélnek. Ha 
komoly célokat tűz ki az ember maga elé, akkor meg kell találni azokat az esz-
közöket, amik ezeket segítik. 6 évvel ezelőtt Dr. Kovács Péterrel kezdődő közös 
munka akkor még a felnőtt versenyzőket segítette, ma már pedig az utánpótlás 
versenyzők is komoly információkat tudhatnak meg Tőle, és válhatnak saját ma-
guk professzoraivá. Gratulálunk Milánnak is az elhatározáshoz, és kívánjuk, hogy 
maradjon azon az úton ahová most tart.

Hegykô
„Mindig nagy örömmel jövünk Hegykő-
re, mert mindig új tapasztalatokkal és 
információkkal gazdagodunk. Az eddigi 
évekhez hasonlóan a Tornácos Panzió-
ban szálltak meg a tábor résztvevői, ki-
emelt körülmények között. Az edzések 
magas színvonalon, illetve magas hő-
fokon zajlottak és ismeretelen ellenfe-
lekkel tudtunk gyakorolni. A résztvevők 
hozzáállása fantasztikus volt, látszott, 
hogy mindneki azért jött, hogy tanuljon. 
Jó volt látni, hogy a más dojo mesterei 
ilyen alázatosan próbálták megvalósíta-
ni a gyakorlatokat. Csapat összetartás 
szempontjából is hasznos volt. Szá-
munkra, akik ismerték a gyakorlatokat, 
mi is új impulzusokat kaptunk, új part-
nerekkel, új környezetben tudtunk gya-
korolni. Örülünk, hogy ekkorára nőtte ki 
magát a tábor és közösen tudunk tenni 
egymás fejlődése érdekében. Az utolsó 
edzés méltó lezárása volt a tábornak, 
nagyon intenzív és magas hőfokon folyt 
az edzés.”
Szegedi Gábor, Móczó Milán, Csere-
pes Balázs, Gál Barnabás, Móczó Márk, 
Bagyinszki Máté beszámolója

Köszönet a Tornácos Panzió tulajdo-
nosának és minden dolgozójának a 
kimagasló minőségű szállásért és ét-
kezésért. Köszönet Horváth Lászlónak 
és feleségének, Andreának a szervező 
munkáért. Köszönet a megjelent dojók 
vezetőinek, hogy elhozták tanítványaikat 
alázattal, nagy figyelemmel csinálták 
végig a tábort. Külön köszönet az SHSZ-
nek és Shihan Dr. Karmazin Györgynek, 
hogy az SHSZ tagjai számára támogatta 
az edzőtáborban való résztvételt.
Abban a reményben utazunk haza, hogy 
találkozunk még Hegykőn, hiszen 2017. 
tavaszán minden eddiginél különlege-
sebb tábort tervezünk Hegykőre. Az Y 
Akadémia III. szakmai DVD-je a szer-
munkák közül a boxzsákot fogja bemu-
tatni. Megjelenés várható időpontja 2017 
február. A tavaszi edzőtáborra kifeje-
zetten erre a célra készítünk egy mobil 
vasszerkezetet, melyen közel 30 boxzsák 
lesz felakasztható. Így egyszerre vál-
tásban közel 70-80 ember tud majd – a 
hegykői sportcsanok bordásfalait is be-
leértve – szermunkát végezni. Folytatód-
nak az Y Akadémia magas szintű képzé-
si, melyre várunk mindenkit szeretettel.



Pillér  
Élelmiszer üzletek

Jászberény Város Önkormányzata

Támogatóink:

A Yakuzák Se lapja
Készült 1000 példányban

Felelős szerkesztő: Agócs Tibor, Csík Flóra
Fotók: Egyesületi Archívum,

Fekete Tamás, SHSZ

Nagykáta Város Önkormányzata

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: 18:00-19:00-ig
Alakformáló torna: kedd, csütörtök: 17:00-18:00
Személyi funkcionális edzések: hétfőtől szombatig: 7-8 óráig, illetve 8-9 óráig
Délutáni csoportos és személyi edzések: hölgyek számára is Szabó Zsófi vezetésével
Aikido edzések : kedd 19:00-20:30-ig, szombat 8:00-9:30-ig
Body Art edzések: kedd 17:30-18:30-ig
Jumping World edzések: kedd, csütörtök: 19:00-20:00-ig
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Jászberény, Korcsolya út 5.
Telefon: +36 70 633 1007
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 „Hatékonyság növelése a funkcionális edzésben”

„USA. legújabb trendjei a funkcionális edzésben”

Képzés vezetője: Dr. Rácz Levente a Testnevelési Egyetem  
Biomechanikai tanszék vezetője, tudományos főmunkatárs 

Skype konferencia: Prof. Dr. Dörgő Sándorral USA University of Texas  
at El Paso Kineziológia Tanszék  Egészségtudományok Kara,  
NSCA oktatási és kutatási bizottság vezetője

A képzéssel kapcsolatos  
további információkért  
keresse fel honlapunkat!

Y Akadémia II. képzés • 2016. december 4.

Rendelje meg az Y Akadémia  
megjelent képzési anyagait DVD-n!

Megrendelés és bôvebb információ: 
+36 70 633 1007, info@yakademia.hu 

A sorozat harmadik része várhatóan  
2017. februárjában jelenik meg  
„Szermunka I., Boxzsák” címmel.

Észlelés-döntés-végrehajtás
Sportágspecifikus koordináció
Cselek fajtái
Atoshibaraku

Védekezés alapelvei
Csípő, mint katalizátor

Az Y Akadémia képzési 
anyagai már DVD-n is!

Tibi
Sticky Note
USA nem kell a pont az USA után




