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Programjaink
2019. július 2. I. Y Egészségnap Tornapálya avató – Y Ház
2019. július 16. Derecske Budo SE VB. felkészülése –Y Ház
2019. július 18. Mező Lili VB. TDV. – Budapest
2019. július 20. Építsd Újra Önmagad Fesztivál – Salgótarján
2019. július 22. Dr. Rácz Levente edzése – Y Ház
2019. július 25. TSE labdarúgóinak edzőtábora – Y Ház
2019. július 29. Edzés Shihan Satoshi Yuival – Szolnok
2019. augusztus 6. Berény Sport interjú – Y Ház
2019. augusztus 8. Mező Lili VB. TDV. – Budapest
2019. augusztus 12-14. Edzőtábor lányoknak – Nagykáta
2019. augusztus 13. Edzés Shihan Furkó Kálmánnal – Szolnok
2019. augusztus 15. Megbeszélés válogatott versenyzőkkel – Nagykáta
2019. augusztus 18. Futás Karmazin György emlékére – Nagykáta
2019. augusztus 27. Mező Lili VB. TDV. – Budapest
2019. augusztus. 29. Mező Lili edzése dr. Rácz Leventével – Mátraháza
2019. aug. 30 - szept.1 „Women for World Tournament” Camp – Y Ház
2019. szeptember 4. Utánpótlás versenyzők TDV – Budapest
2019. szeptember 9. Mező Lili VB. TDV – Budapest
2019. szeptember 14. Futó verseny – Újszilvás
2019. szeptember 14. „100 küzdelem” kihívás – Orosháza
2019. szeptember 17. Megbeszélés – Nagykáta
2019. szeptember 18. Mező Lili VB. TDV – Budapest
2019. szeptember 18. Kilépés az SHSZ-ből
2019. szeptember 18. Övvizsga – Tápiószele
2019. szeptember 22. Bemutató – Jászberény
2019. szeptember 25. Mező Lili edzése Dr. Rácz Leventével – Budapest
2019. szeptember 27-29. VB. felkészítő edzőtábor – Parádsasvár
2019. október 1. Mező Lili VB. TDV – Budapest
2019. október 5. 24. Branko Bosnjak Horvát bajnokság – Samobor
2019. október 5. Nyíradony Kupa – Nyíradony

2019. október 9. Mező Lili edzése Dr. Rácz Leventével – Budapest
2019. október 12. I. Jászság Dinamikája Futó verseny – Jászberény
2019. október 15. Összevont edzés – Nagykáta
2019. október 16. Mező Lili edzése Dr. Rácz Leventével – Budapest
2019. október 17. Mező Lili VB. TDV – Budapest
2019. október 18-20. Őszi „Bentalvós” edzőtábor – Y Ház
2019. október 19. Agócs Zsófia előadása – Budapest
2019. október 23. II. EGÉSZSÉGNAP – Y Ház
2019. október 26. U16; U18; feln. U20 kumite és kata – Siklós
2019. október 30. Mező Lili VB. TDV – Budapest
2019. október 30. MST „Tokió 2020” Konferencia – Budapest
2019. október 30. Halloween party – Y Ház
2019. október 31. Sajtótájékoztató – Y Ház
2019. november 1. Utazás Japánba
2019. november 2. Edzés shihan Furkó Kálmánnal – Szolnok
2019. november 3. Futsal képzés I. – Y Ház
2009. november 6. Fürkész Óvoda látogatása az Y Házban
2019. november 9. MKSZ. Utánpótlás MB. – Budapest
2019. november 9-10. 12.WKO. Shinkyokushin VB. – Tokió
2019. november 23. Debrecen Kupa – Debrecen
2019. december 1. Székely Mihály Ált. Isk látogatása – Y Ház
2019. december 3. Megbeszélés 2020 – Y Ház
2019. december 5-11. TV2 „Az építkezők” c. műsor – Tápiószele
2019. december 8. Újraélesztési tanfolyam és edző képzés – Y Ház
2019. december 9. Mikulás ünnepség – Y Ház
2019. december 15. MLSZ továbbképzés – Y Ház
2019. december 15. Kanga Családi nap – Y Ház
2019. december 18. Narancs övvizsga – Y Ház
2019. december 21. Évzáró „Mega” Funkcionális edzés – Y Ház
2019. december 27. Önvédelmi óra – Y Ház

Ilyen volt 2019
A Yakuzák Se / Y Akadémia 2019-ben is rendkívüli évet zárhat.
A sokrétű, szerves munkát, és az év eredményeit
az Y Ház és egyesület szakmai vezetője értékelte.
Csak tegyük fel a kérdést magunknak
mennyire volt villanás szerű a 2019.
év? Azt hiszem mindannyiunk számára gyorsan elrepült, és ilyenkor év
végén lehet, és talán kell is mérleget
vonni, hogy milyen tartalommal teltek
a napok, hetek, hónapok, amelyek végül egy évet tükröznek vissza.

Sportszakmai értékelés

2019 az egyesület 29 éves fennállásának legösszetettebb, legszervesebb,
legtartalmasabb és semmiképpen
nem túlzás, a legsikeresebb éve volt.
Az előző években lerakott sportszakmai alapok apróbb és nagyobb gyümölcseit tudtuk kosárba gyűjteni és

www.yakuzakse.hu

további befektetéseket eszközöltünk,
mind az utánpótlás nevelés, mind pedig a folyamatmenedzselés és létesítményfejlesztés területein.
Az év elején elhatározott és célként
megfogalmazott valamennyi versenyen részt vettünk. Nemzetközi szintű versenyzőink ismét teret kaptak és
eljutottak Lengyelországba, Horvátországba, Japánba, Litvániába, megmérethették magukat kontinens és világversenyen is. Ugyanebben az évben
újabb gyermek és serdülő korúak folyamatmenedzselése is elindult, horvátországi bajnoki címek kíséretében.

mivel egyesületünk közel 30 ország
200 egyesülete közül a legeredményesebb lett a prágai EB-n. Csak
ebben az évben 9 EB érmet szállítottunk Jászberény városának,
amelyből egy különösen értékes,
ugyanis Mező Lili súlycsoport nélküli felnőtt EB címe a kyokushin
karate sportág történetébe is emlékezetes marad. Minden idők legfiatalabb súlycsoport nélküli Európa bajnokként tért haza az akkor
még 19 évét sem betöltő versenyzőnk. Első éves felnőttként ezzel a
teljesítménnyel kvalifikálta magát a
12. WKO Shinkyokushin Világbajnokságra, ahol helyt állt és arról kaptunk
információt, hogy van keresnivalója a
nemzetközi elitben.

Öröm, hogy az egyéni képzésen alapuló személyes program keretében Mező
Lilit tudtuk delegálni a lengyel válogatott táborba, Móczó Milánt pedig Thaiföldre tudtuk küldeni edzőtáborozni,
melynek hátterének nagy részben
egyesületünk tudta megteremteni. De
A 2019. évi kontinens bajnokság évti- folytatódott a hagyomány is. Sikerezedek múlva is pozitív emlék marad, sen, célorientáltan szerveztünk több

évértékelő

„bentalvós” edzőtábort és két nagy
volumenű nemzetközi edzőtábort is.
Mátraházán és Jászberényben láttunk
vendégül nemzetközi szintű versenyzőket és biztosítottunk számukra professzionális körülményeket, profes�szionális edzői stábbal.
Mások is profitáltak és értek el sikereket munkánk kapcsán, hiszen Inga
Mikstaite velünk készült tavasszal és
nyáron is, valamint az előző években
is. Az ő sikeréhez hacsak egy százalékkal tudtunk hozzájárulni, már akkor is büszkék lehetünk a súlycsoport
nélküli VB ezüst tükrében. Ebben az
évben sikeresen rendeztünk nyári
napközis tábort és két egészségnapot
is.
A 2019. évi minősítési pontversenyben 1105 pontot szereztünk 73 ponttal
többet mint 2018-ban, ami a második helyre lett elegendő. Hosszú évek
után előzött meg bennünket a debreceni Shogun SE, egész éves párharc
után 46 ponttal, amit, ha a 3. helyezett
565 pontjához viszonyítunk kap igazán
megfelelő megvilágítást. Vagyis egyesületünkben és a debreceni Shogun
egyesületében is két egyesület ereje
lakozik a tabella 3.-8. helyén szereplőkhöz viszonyítva. Ez mindenképpen
beszédes.

Szerves munkánk eredményeként
több területen vállaltunk felelősséget és segítettünk embertársainknak példaértékű módon. Jásztelken
halmozottan hátrányos helyzetű és
kiemelten veszélyeztetett gyerekeket oktattunk és adománygyűjtéseket
szerveztünk számukra. Ugyanebben
az évben sok millió forintos támogatást kapott egy négy gyermekes család
a mi közreműködésünkkel és mozgássérülteken is segítettünk. Ákost talpra állítottuk. Jól látható tehát, hogy a
szakmai munkánk és az a tudástár,
amit az évtizedek alatt létrehoztunk a
társadalom és szűkebb környezetünk
javát szolgálja.

Y Akadémia

Sporttudományos
képzési
rendszerünk a mátraházi EB felkészítő edzőtábor és a Women for World
Tournament edzőtábor szakmai hátterét biztosította új fejlesztésű szerekkel és módszerekkel. Ezek közül a
„körring” fejlesztését a télen fejezzük
be a hozzá tartozó metodika kidolgozásával együtt. Az Y Akadémia sikeresen működött együtt más sportágakkal is. Két képzést valósítottunk meg a
jászberényi Tehetség Sportegyesülettel. Mindemellett természetesen mi
magunk is részt vettünk konferenciá-

kon és saját edzőink képzését is biztosítottuk. Új edzőt is integráltunk Tóth
Benjamin személyében a stábunkba.
Több hónapos gyakorlati képzés után
lejár a tanulmányi szerződés és 2020.
januárjától teljes értékű edzőként erősíti az „Y” csapatot.

Y Ház

2019-ben is Önkormányzati segítséggel fenn tudtuk tartani létesítményünket. A fenntartás mellett befejeződött a közel 5 millió forint értékű
fejlesztésünk, és átadtuk az udvaron
a 150 négyzetméteres tornapályánkat.
A létesítmény emellett közel egymillió
forint értékű sportszerrel lett gazdagabb amit sokszázan használnak nagy
örömmel nap mint nap.

Y Média

Az Y Média Gedei Gábor vezetésével
elképesztő munkát végzett. Ennek a
nagy volumenű munkának köszönhetően tudtuk biztosítani a nyertes pályázatunk 5,5 millió forintos önrészét.
Mészáros Mária, Szilvási Zsuzsanna,
Németh Máté megfeszített munkával
pontosan tartották a pályázat rendkívül szigorú feltételeit. Így az Y Média
11 millió forintos eszközberuházást
valósított meg. Emellett 21 minőségi filmet tudott készíteni rólunk.

www.yakademia.hu
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évértékelő

Sikerült több helyszínre edzőtáborokba, versenyekre és a prágai EB-re is
eljuttatni a médiánkat. Szintet lépve az
országos médiákban is jelen voltunk
a kiválóan előkészített filmjeinkkel.
Az Y Média szlogenje az „Arcot adunk”
valóban igazzá vált 2019-ben.

Közösség

2019 az átrendeződés és átalakulás
éveként vonul be a közösségünk történetébe. A nagyobb elvárások és a
különböző fejlődési fokozatok sokak
számára elviselhetetlen nyomást jelent. Ezért az aktíva, a belső mag is átalakulni látszik. Sokan megrettennek
ennek a nyilvánvalóan természetes
folyamatnak a láttán, de szeretném
megnyugtatni őket, hogy 1990 óta több
ilyen folyamat lezajlott és mindig pozitív következményei voltak. Az ilyen
típusú közösségek levedlik belső dinamikájuknak köszönhetően a mozdulni nem képes réteget, mint a kígyó a
bőrét. A pozitív hozzá állás és az aktív
szerepvállalás az, ami mindenki hasznára válik. Biztatok tehát mindenkit
aki velünk van, hogy támogassa célfilozófiánkat és segítse szárnyra kelni a
gyerekeket.

2020. évi tervek

Másképp szükséges végeznünk dolgainkat ahhoz, hogy a fejlődésünk,
motivációnk töretlen legyen. Rendszerünkből hiányzik egy főállású karate
edző, hiszen Zsófi a gyermek nevelés
első szakaszában kiesik sok fontos
edzői feladatból. Az edző megkeresésén, közösségünkbe történő integrálásán túl az ehhez szükséges anyagi
feltételek megteremtése is hatalmas
feladatot fog jelenteni a jövő évben.
De változik a versenyzési lehetőség
is. Teljesítmény alapú versenyzés lép
életbe az eddig megszokott nyitott
rendszerrel szemben. Vagyis csak
azok tudják képviselni egyesületünket
a tatamin a jövőben, akik méltó módon
felkészültek a megmérettetésekre és
célorientált módon az életmódjukat is
az álmaikhoz igazították.

hetőséget a versenyen történő részvételre, míg az éremesélyes itthon marad a hozzáállásának köszönhetően.
Ezért sok sikeres év után kilépünk az
MKKSZ pontversenyéből, hiszen a teljesítmény alapú versenyzés egyúttal
más célokat is jelöl meg. Elvárás, hogy
mindannyiunk számára ugyanolyan
fontos legyen méltó módon képviselni
az egyesületünket és a városunkat.
Ezért csak azokat szeretnénk a versenyzés jutalmában részesíteni, akik
becsülettel felkészültek és méltó
módon emelik fel a 30 éves múlttal
rendelkező egyesületünk zászlóját a
harctéren.

zünk a ház köré. Ennek a fejlesztésnek
a költségeit társadalmi összefogással
kívánjuk megvalósítani hasonlóan a
tornapályához.
2020-ban 30 éves lesz a jászberényi
kyokushin karate. A három évtizedes
jubileum ünneplése mellet ennek a
rendkívüli történésnek a légköre szeretném, ha áthatná közösségünket.
Minden bizonnyal ez lesz az az erő
amely újabb sikerek, eredmények és
értékes közösségi élmények felé repít
Bennünket.

Változatlan zárszó

2018. év végén ugyanezek a sorok
Ezzel
párhuzamosan
Magyar zárták az évértékelést. Ma is aktuális
Kyokushin Karate Szervezet minő- ezért szinte változatlanul leközöljük.
sítési pontversenyéből kilép egyesületünk. A jövőben csak bizonyos Tisztelt Támogatók!
korcsoport vesz részt a testvédős Kedves Szülők!
küzdelmekben, a többiek számára Kedves Tanítványok!
hazai és nemzetközi versenyeken a Látjuk magunk körül a rohanó világot
védő nélküli felkészülést preferáljuk, és az értékvesztett emberi kapcsoamelyek nagyrészt nem minősítő ver- latokat, és sok-sok negatív trendet,
senyek. Így tulajdonképpen értelmét melyekkel szemben nem csak véveszti számunkra ez a típusú versen- dettséget ad egyesületünk, hanem
zászlóshajóként értéket is teremt,
gés.
közvetít városunkban és tágabb körShihan Furkó Kálmán 8. danos mes- nyezetünkben is. Sokszor húsbaváter a magyar kyokushin karate ala- gó és éles érdekellentétek, érzelmi
pítója annak ellenére javasolt a alapú megközelítések jelennek meg,
WKO Shinkyokushin Branch Chief melyek folyamatosan lékeket ütnek
pozíciojára, hogy nem az általa veze- ezen a zászlóshajón. A mi közössétett Branchben dolgoztam. Ez a meg- günk akkor lesz stabil és akkor tud
tisztelő jelölés 2020-ban hivatalosan majd hosszú távon fennmaradni, ha
is megerősítést kaphat a világszerve- nem a pillanat, hanem a hosszú távú
zettől. Mindent megszeretnék tenni, valós értékek mellett döntünk, az
hogy méltó legyek a jövőben is erre egyéni pillanatnyi érdekek helyett.
a magas rangú kinevezésre és ehhez Közösségünknek ezen a területen
partnerként tekintek mindenkire aki sokat kell fejlődnie. Sokat kell fejlőda magyar kyokushin ügyéért dolgozik. nie, hogy mindenki a saját felelősségi
szintjén tegyen hozzá a dolgokhoz és
Fontos szervezetfejlesztés zajlik a az elvárás helyett az elkötelezettség
napokban Soós András vezetésével. legyen a természetes. Így építettük
Ebből fakadóan meghatározott fele- fel az Y Házat is. Ennek a gyümölcsét
lősségi szintekkel feladatokat dele- élvezzük ma és csak akkor fogjuk a
gálunk ifjúsági, junior és egyéb felnőtt jövőben is leszedni a siker gyümölversenyzőink számára, hogy az irányí- cseit, ha ma és holnap teszünk érte.
tó management teher mentesüljön és Gratulálunk minden versenyzőnek a
egyéb célokat tudjon megfogalmazni, 2019. évi tejlesítményéért. Köszönet
a szülőknek és támogatóknak a segítmegvalósítani.
séget. Új feladatokkal lépünk át 2020Szeretnénk továbbfejleszteni, és épí- ba amikor 30 éves lesz a jászberényi
teni az Y Házat. Rekortán burkolatú kyokushin karate.

Tehát a jövőben előfordulhat az is,
hogy a nagy szorgalommal felkészülő,
de kevésbé sikeres versenyző kap le- kb. 200 méteres kocogó pályát terve-

„Ha meg akarod ismerni a múltadat, - vizsgáld meg a jelenlegi
körülményeidet. Ha tudni akarod a jövődet, figyeld meg a jelenlegi
cselekedeteidet!” - kínai közmondás
4
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Labdarúgók edzôtábora
az ACTIVE DIVISION pályán

edzőtáborok

Tehetség Se

július
A TSE labdarúgói edzettek az új tornapályánkon a nyáron. Az Y Akadémia és a
TSE közötti együttműködés lassan évekre nyúlik vissza. Fejes Attila csapata
ezúttal Trabach Sándor és Iván Tünde edzőink vezetésével végezték a gyakorlatokat. A két sportegyesület között napi szintű szakmai kapcsolat van és több
területen kívánunk együtt dolgoznia jövőben is. Hajrá! TSE

Kis edzôtábor

augusztus 12. – Nagykáta
Zsófi látta otthonában vendégül a lányokat.
A csapat építésen túl természetesen az edzések
is nagy szerepet kaptak. De a női minta közvetítése is célja az ilyen együtt léteknek. A kislányok
beleláthatnak egy háziasszony életébe. Bevásárlás és ebéd főzés, házimunkák. A strand és a
társasjáték mellett kertmozi is volt, igazi „csajos
hangulatban”.

www.yakademia.hu
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edzőtáborok

Women for World Tournament
augusztus 30.
Székhelyünk az Y Ház adott otthont a
„Women For World Tournament” elnevezésű VB. felkészítő edzőtábornak.
Mint ismeretes a Yakuzák Se/ Y Akadémia versenyzője Mező Lili - minden
idők legfiatalabb EB. győztese - a 12.
WKO. Shinkyokushin Világbajnokságra készült.

Az edzőtáborba Litvaniából a tízszeres (!) Európa bajnok
Inga Mikstaite és Egle Sakalaite Lengyelországból Marta
Lubos Dobrusia Habraszka Monika Podora érkezett, hogy
együtt eddzen az Y Akadémia kiemelt versenyzőivel.
A tábor rendkívül magas hőfokon, változatos edzésekkel
valósult meg, sok új az Y Akadémia által kifejlesztett edzésmódszert, metodikát bekapcsolva. Közben Solymosi Antal
masszőr végig segítette a versenyzőket, nélkülözhetetlen
háttérmunkájával. Köszönet érte!
Az edzések közben Darázs István és családja látott vendégül bennünket a jászberényi fogathajtó versenyen. Micsoda
szép képek készültek! Vendégeink megtapasztalták az igazi
magyaros vendéglátást. Köszönjük a meghívást és a finom
ételeket! A lengyel és litván vendégek, fáradtan, nagy megelégedéssel utaztak haza. Köszönjük, hogy eljöttetek! OSU!
Y Akadémia - „A szükséges tudás a változáshoz”
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„Jobb körülmények között tudtunk edzeni. A felkészítő stábban az edzők
mellett helyet kapott Rácmolnár Lili pszichológus és Gedei Gábor
az Y Média vezetője is. A jövőben is szeretnénk folytatni a kiemelt versenyzők
ilyen típusú támogatását, természetesen kizárólag teljesítmény alapon.”
sensei Agócs Tibor

www.yakademia.hu
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edzőtáborok

Erôs edzôtábor a Mátrában

szeptember 28. - Parádsasvár
Nemzetközi versenyekre készültünk
szeptember utolsó hétvégéjén a Mátrában. Mező Lili Tokióba készült, míg
Kerekes Réka és Móczó Milán Zágrábba. Az edzőtábor pénteken délelőtt
az Y Házban kezdődött, majd délután
Parádsasvárra utaztunk. A felkészítő stábot ezúttal média és sportpszichológus is kiegészítette. Kiemelt
körülmények. Reggeli futások, erős
sportszakmai edzések, mentális felkészülés pszichológus segítségével.
Kiemelt, a dietetikai modulnak megfelelő étkezés, regenerációs környezet.
A szombati napon sok küzdőpartner
érkezett segíteni a felkészülőket.
Igazi nemzetközi hőfokú küzdelmek és
parázs hangulat jellemezte a küzdő
edzést. Köszönet Szedlák Endre tanítványainak Gulyás Gyulának és Gergőnek a közreműködésért!

edzőtáborok

Ôszi Bentalvós edzôtábor
október 18. - Jászberény
Több mint harmincan aludtak bent az
Y Házban. Lili VB felkészülését így nagyon sokan tudták segíteni. Minőségi
terhelést kaptak a résztvevők az előre
eltervezett edzéseken.
Közben négyen Szentesen is tatamira
léptek közülünk gyakorolni a közelgő
versenyekre. Négy arany és egy ezüstérem született. Kerekes Réka junior
és felnőtt kategóriában is első lett.
A verseny napján hazatérve folytatták
itthon a tábort és küzdő edzésen gyakoroltak tovább.
A tábor ideje alatt Zsófi és sensei egy
edzőképzésen tartottak előadást Budapesten a két edzés között. Eredményes és tartalmas hétvégén vagyunk
túl. Hajrá Yakuzák Se.!!

„Az edzésszervezés ekkora létszámnál kiemelt feladat. Gondoljuk csak
el egyszerre kell minőségi terhelést
adni a VB. készülőnek és a gyermek
versenyzőnek is. Nem beszélve arról,
hogy olyan eszközparkunk van amel�lyel tényleg kimagaslóan hatékony
ingereket tudunk adni az edzéseken.
Nos, ezek megfelelő bekapcsolása
a felkészítésbe, figyelembe venni az
életkori sajátosságokat és a progres�sziókat tényleg edzőt próbáló feladat.
A módszereink letisztultak, így természetesen jól szervezettek az edzéseink
és így nincs holtidő.”
sensei Agócs Tibor

8

www.yakuzakse.hu

24. Branko Bosnjak
nemzetközi verseny
versenyek

október 5.
Mező Lili, Kerekes Réka és Móczó Milán lépett tatamira a tíz országot felvonultató nemzetközi viadalon.
Lili horvát, francia, orosz ellenfeleket legyőzve leső lett a nők +60 kg os
kategóriájában. Lili sokat tapasztalt a
nehezebb lányokkal történő küzdelmeiből, hiszen 32 kilóval, tíz kilóval
nehezebbekkel is küzdött. A 19 éves
Lili hatszoros EB győztesként a tokiói
VB-n lép tatamira november 9-10-én.
Kerekes Réka számára emlékezetes
marad a verseny, hiszen verhető ellenfelétől állóképességi problémái
miatt kapott ki.
Móczó Milán KO-val mutatkozott be
a felnőttek között. Tőle két fejjel magasabb francia ellenfelét szaltós rúgással küldte az öltözőbe. Egészen a
döntőig menetelt. Élete első felnőtt
nemzetközi versenyén ezüst éremmel
tért haza.
„A nap hőse egyértelműen a junior
korú Milán volt aki a felnőtt férfiak
között életében először bizonyíthatott.
Az, hogy ippont csinált egy rendkívül
magas szintű technikával abszolút

előre mutató. Erős lélekre vall. Magas frekvenciájú véghajrát mutatott
az elődóntőben ami újabb nagyszerű
momentum volt, és valóban lelkileg jól
bírta az idősebbekkel, erősebbekkel
a harcot. A döntőben több sérüléssel
állt fel. Felnőtteket meghazudtolva

maradt talpon illetve állt fel rendkívül
nehéz helyzetekből, amelyből mások
rég feladták volna. A tatamin mutatkozik meg az ember igazán. Milán! Le
a kalappal!
A junior versenyzőink felnőtt mezőnybe történő beversenyeztetése volt tehát a cél és értékes tapasztalatokkal
gazdagodtunk. Sokan presztizsként
élnek meg küzdelmeket a versenyen
és a közvetítés alatt. A tárgyilagosság
azonban az, hogy a legfiatalabb csapat
a miénk volt. Két juniorral és egy 19
éves felnőtt lánnyal gyakorló versenyre utaztunk Samoborba. Az építkezés
folyik tehát és így egy-egy „téglából”
következtetést levonni nem szabad.
Mi ezt az építkezést folyamat menedzselésnek hívjuk. Milán Gratulálunk!
Támogatónk 150.000.-FT jutalomban
részesít eredményedért!” OSU sensei
Eredmények:
Mező Lili 1. hely
Móczó Milán 2. hely
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Nyíradony Kupa

versenyek

október 5.
Ismét egy hétvége, ahol két versenyen
léptünk tatamira.
Miközben Samoborban a felnőttek között a legfiatalabb csapattal léptünk
tatamira a kezdő versenyzőink is gyakoroltak az őszi versenyekre!
Izgalmas meghívásos versenyen vettek részt Nyíradonyban. Oyama mester szavai, mely szerint: „A tapasztalatszerzés titokzatos dolog” furcsán
hangzanak, de valóban hosszú utat
kell bejárnia mindannyiunknak a kezdetektől, hogy érdemi fejlődés mutatkozzon és összeérjenek dolgok fizikai,
értelmi és érzelmi területeken. Nos
ezért utaztak Nyíradonyba versenyzőink, hogy rálépjenek erre az útra versenyzőink. Köszönet Tokai Norbertnek

a szervezésért és a meghívást. Köszönet a szülőknek a segítségért!
Eredmények:
Kata:
Soós Csenge 2.hely
Baráth Zille Veronika 3.hely

Kumite
Treba- Kovács Jázmin 1.hely
Baráth Zille Veronika 2.hely
Tugyi Eszter 2.hely
Mizsei Milán 2.hely
Juhász Zoltán 3.hely

Siklós, Damashi Kupa nemzetközi verseny
október 26.
Messzire utaztunk a tapasztalatokért. A déli határhoz mindig szívesen utazunk annak ellenére, hogy valóban megterhelő az utazás és éppen ezért a két napos verseny. Versenyzőink
jó teljesítményt nyújtottak a tatamin és ez az eredményekben is megmutatkozott. Voltak
kimagasló teljesítmények is. Többször volt egyesületünk a Damashi Kupán a legeredményesebb egyesület, és most is mi szereztük meg ezt a megtisztelő címet.

Eredményeink:
I. helyezettek
Notheisz Janka
Szabó Liza
Kerekes Réka
Treba-Kovács Kíra
Csibra Barnabás
Ferenczi Attila
Gál Barnabás
Lendvai Levente
Danka Hunor
Móczó Milán
Móczó Márk
Kiss László Mátyás
Kiss Milán Rokkó
Palásti Krisztián

II. helyezettek
Treba-Kovács Jázmin
Szajka Bendegúz
Lendvai László
Előhegyi Csaba
Kun István
Juhász Zoltán
III. helyezettek
Baráth Zille Veronika
Treba-Kovács Botond
Csizmadia Viktor
Bátonyi Bendegúz
Cs. Molnár Róbert
A legeredményesebb
egyesületként tértünk
haza!
Köszönet a Szülőknek!
Köszönet a
Támogatóknak!
10
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2019. évi MKSZ. MB.
Bushido Kupa
8 arany, 7 ezüst, 6 bronz

versenyek

November 9.
Sensei Japánban végezte edzői feladatait Mező Lili mellett,
így nem tudott jelen lenni ezen a versenyen. Zsófi rövid időre
el tudott utazni és tudta segíteni a csapatot ezen a versenyen.
Az eredmények hatalmas tartalékkal ugyan jónak minősülnek, de ha ezt az eredményt a tavaszi EB és az azt megelőző
menedzselés tükrében vizsgáljuk, már nem olyan fényes a
helyzet. Danka Józsi szavai, mely szerint: „Ez a győzelem
egy vereséggel ért fel.” A versenyt megfelelő idő távlatából vizsgálva igaznak bizonyul. Válogatott versenyzőink közül Gál, Szajka, Csibra, Treba Kíra, Treba
Botond arany érme nagyon hiányzott a sikernek
mondható szerepléshez, hiszen őket évek
óta komolyan menedzseljük, többen Japánt megjárták és ennek tükrében nem
szép, ha elvéreznek Pestszentimrén. Nem
titok, hogy ennek a versenynek sokáig megmarad az emléke és mindenképpen önvizsgálatra késztet bennünket.
Eredmények:
1. hely
Baráth Zille Veronika
Mizsei Milán
Notheisz Janka
Danka Hunor
Móczó Márk
Kiss Milán Rokkó
Lendvai László
Kerekes Réka
2. hely
Mizsei Boglárka
Lendvai Levente
Domos Gréta
Treba-Kovács Kira
Szabó Liza
Gál Barna
Móczó Milán
3. hely
Cs. Molnár Róbert
Kun István
Treba-Kovács Botond
Előhegyi Csaba
Kiss László Mátyás
Csibra Barnabás
A legeredményesebb egyesület a
Yakuzák SE lett.
Új versenyzőink beilleszkedtek a rutinosabb társaik közé, így már ők is
szép eredményeket értek el az idei
szezonban. Szép volt Yakuzák!
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Debrecen Kupa
versenyek
November 23.
Káosz a verseny időpontjának kijelölésében, nagy vérveszteségek,
lemondott litván bajnokság
Nagy csapattal utaztunk Debrecenbe, hogy az év utolsó versenyén is méltó módon képviseljük egyesületünket és városunkat. Annak ellenére, hogy minden
korcsoportban állítottunk versenyzőt sokaknak nem volt ellenfele, így hiába
utaztak le, nem tudtak pontot szerezni az egyesületnek. Szabó Liza, Lendvai
László számára csak egy küzdelem volt ezen a napon, melyet győzelemmel
is zártak, de minősítési pontot a szabályok értelmében nem kaphattak. Sajnos többen jártak így ami rengeteg kérdést vet fel szervezeti szinten, ugyanis a
legnagyobb flukturációval rendelkező korcsoport az ifjúsági és a junior – akik
Európa bajnokságra is készülhetnek –, nem tudnak megfelelő módon tapasztalatokat szerezni és nincs szervezeti oldalról olyam motiváció sem a versenyzők sem a klubvezetők számára, hogy a létszám pozitív módon változzon.

„Nem sikerült úgy a verseny ahogy szerettük volna. Potenciális esélyesek estek ki sorban. Sokan nem edzettek megfelelően a prágai EB. után és rendkívül kényes helyzetbe hozták magukat és az egyesületet. Természetesen nem
maradhat ez így, és megtesszük a megfelelő lépéseket. Voltak egyéb zavaró
tényezők is, hiszen ezen a napon volt a szalagavató Rékának és Csibra Barnának. Három dátuma volt a debreceni versenynek, végül épp azon a napon került
megrendezésre amikor a Litván Bajnokság. Sajnos így nem megfelelő módon
tudjuk menedzselni a nemzetközi versenyzőinket. Notheisz Janka, Danka Hunor, Móczó Márk is erre készült. Rendkívül kellemetlen helyzet ez. Remélem a
jövő évi versenynaptár nem tartogat ilyen negatív meglepetéseket.”
Sensei Agócs Tibor
12
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Eredmények:
KATA:
I. helyezettek
Baráth Zille Veronika
Danka Hunor
II. helyezett
Notheisz Janka
III. helyezett
Lendvai Levente
KUMITE
I. helyezettek
Horváth Ábel
Kerekes Réka
Notheisz Janka
Móczó Milán
Szabó Liza
Danka Hunor
Lendvai Levente
II. helyezettek
Baráth Zille Veronika
Kiss László
Lendvai László
Szajka Bendegúz
III. helyezettek
Kiss Milán Rokkó
Treba-Kovács Kíra
Tugyi Eszter
Mizsei Boglárka
Gál Barnabás

12. WKO Shinkyokushin
Világbajnokság, Tokió
versenyek
„Most, nemrég volt 6 éves Lili. Az elmúlt 13 évben
többször körbe utaztuk a földet együtt. Több időt
töltöttünk együtt mint a családunk tagjaival. A tanítás volt
a központban. Ma Lili az aki. Sokat tud a küzdelemről,
a karatéról a mozgásról. Egyetemista. Szóval felnőtt lett.”
sensei
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versenyek

Első éves felnőttként lépett tatamira Lili Japánban a világbajnokságon.
Csupán ennek a mondatnak az elemzése több oldalt érdemelne.
Hogyan? Milyen elvek mentén, milyen
módszerekkel lehet felépíteni egy kislányt, hogy idáig eljusson? Mit jelent
aza szó, hogy folyamat menedzselés?
Mi az a szakmai stáb? Vagyis milyen
utat kell bejárnia annak, aki ide szeretne eljutni?
Örök kérdés és az edzők nagy kihívása, hogyan lehet egy teljesen kezdő 4-5 éves kislányból vagy kisfiúból
nemeztközi szintű versenyzőt felépíteni. Az Y Akadémia módszere rendkívül egyszerű. Azt az utat járta be
Mező Lili is, amit Szabó Zsófi, így nem
lehetett más az eredmény sem. A modulokba rendezett szakmai anyagunk
oktatása közben pedagógiánk részeként értelmi, érzelmi képzésen mennek keresztül versenyzőink mindezt
objektív mérések is támogatják. Lili
számára természetes, hogy közel 10
fős stáb támogatja, segíti a felkészülését és így egyszerre tud megvalósulni az aktuális egyéni képzés és a
teljesítményorientált felkészülés minden kiszolgáló szegmensével együtt.
Erre a világbajnokságra - a pontos
stratégia felállítása után - nemzetközi edzőtáborral, hazai edzőtáborral,
„bentalvós” edzőtáborral és több ös�szetartással készült. Egyéni képzéseit
Dr. Rácz Levente és Sensei végezte.
A teljesítménydiagnosztikai hátteret
Dr. Kovács Péter szolgáltat, miközben
a teljes Yakuzák Sportegyesület támogatta Lilit anyagi, érzelmi és szervezési munkájával.
Az Y Média mindeközben rögzítette
az eseményeket és a mai trendeknek
megfelelő módon sajtótájékoztatóval
és képes beszámolókkal tartotta fókuszban a felkészülést.
A japán utazás szinte minden szempontból a legoptimálisabb volt. A kinti
edzések helyszíne, minősége, a szállás, az étkezés és minden körülmény
megfelelő volt. Az élsportban az eredmény számít. Ez az eredmény azonban most nem realizálódott annak ellenére, hogy Liliben benne volt, hogy
bejusson a VB második napjára is.
Igaz, Lili első éves felnőtt versenyző
és gyárthatunk indokokat a második
küzdelemben elszenvedett vereségre,
de ezek az indokok Lili tapasztalatát,
képességeit és a felkészülés minőségét figyelembe véve elporladnak.
A felkészülési stratégiában egy-két
pont megvalósítása nem sikerült
14
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versenyek

Szatmári Gyula

TUTTI BAU KFT.
Sokat köszönhetek/tünk neked!
1997-ben készültem első japán
utamra, shihan Yukio Nishida - az
akkor világszervezet elnökének
meghívására- , hogy részt vegyek
a súlycsoport nélküli japán bajnokságon. Szatmári Gyula ismeretlenül, csupán a sztori hallatára
önkéntesen ajánlott fel támogatást
utamhoz.A három hónapos kint tartózkodásom miatt hitelt vettem fel
az akkori Posta Banktól és Gyula
százezer forintja hatalmas pénz volt
abban az időben.

100%-osan és ott a tatamin ez forgatókönyv-szerűen a vereséghez vezetett. Ha nem lennénk biztosak Lili képességeiben, akkor természetesen a
fenti sorok sokkal több megelégedést
tartalmaznának, mert kijutni 19 évesen EB címmel kvalifikálódni minden
bizonnyal nagyon nagy elismerésre
érdemes. A szakmai stáb látja Liliben
és a felkészítési módszerben a potenciált, amelyek Lili felnőtté válása és
személyiségfejlődése tükrében kaphatnak szárnyra.
Lilit ezúttal megállította a japán
Kubota. Kiegyensúlyozott küzdelemben bírói döntéssel maradt alul a ja-

pán versenyzővel szemben. Komoly
beszélgetések, célfilozófia megjelölése, a tervezés, a következő 4 év stratégiájának összeállítása következik.

KÖSZÖNET NYILVÁNÍTÁS:
Köszönet Jászberény Város
Önkormányzatának és dr. Szabó
Tamás polgármester Úrnak a
támogatást! Köszönet Dorner Gábor
Nagykáta polgármesterének,
dr. Rédei Istvánnak,
dr. Rácz Leventének, dr. Kovács
Péternek, Gál Renatónak,
Suhaj Csillának és a Yakuzák Se
minden tagjának!

Kedves Gyula!
Többek között Te is segítettél a legnehezebb időkben és most itt ülök
sok-sok év után ismét Japánban,
ahol több, mint tízszer volt már szerencsém hosszabb-rövidebb időt
eltölteni. Életem és így a jászberényi karate számára is fontos pillanatban voltál mellettem és nem
titok, ma is támogatónk vagy. Hálás vagyok, hálásak vagyunk érte.
Neked is köszönheti Mező Lili, hogy
már negyedszer versenyzik Japánban, bár ő téged nem is ismer. Most
vacsora közben Rólad meséltem
neki. Jó egészséget Gyula!
Köszönjük! Agócs Tibor
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Y Akadémia NSCA
Y Akadémia

Washingtonban volt a 2019.évi NSCA
konferencia. Természetesen prof. dr.
Dörgő Sándor ismét jelen volt a világ legrangosabb sporttudományos
seregszemléjén, kiállításán. Mint bizottság vezető és több fontos tisztséget betöltő professzornak rengeteg
területre van rálátása. Az Y Akadémia
szakmai vezetőjeként ezeket a tapasztalatokat ossza meg velünk. 2020-ban
Magyarországra érkezik a professzor.
A kommunikáció és szervezés folyik.

Megjelent...

Hiánypótló sportpedagógiai könyv jelent meg, amelyben az Y
Akadémia pontosabban Agócs Tibor elve és a hozzá tartozó
módszerei is szerepelnek. Dr. Rácz Levente társszerző a gyakorlati tapasztalatainkat
a megfelelő tematikus egységekbe rendezte azokat az elveket, módszereket melyekkel
bajnokokat nevelünk. A gyakorlati pedagógiai
módszereket edzőktől emelték be egyéni és
csapatsportági bontásban.
A könyv tehát sok edző, sok évtizedes tapasztalatát mutatja be “ A sportpedagógia szakmódszertani kérdései” címmel.
Gratulálunk a munkához és ahhoz a gyakorlat orientált szemlélethez amit közvetít.
Fantasztikus munka!

Körring

…avagy a kényszerítő elv és módszertana...
Az Y Akadémia saját fejlesztésű körringet tervezett a küzdősport versenyzők számára. A fejlesztés és a teszt üzemmód Mező Lili VB. felkészülése alatt is zajlott.
„Az a kényszeritő elv, amellyel a versenyző találkozik a körringben nagyon hatékonyan, rövid idő alatt segít új mozgásokat elsajátítani és készségszintűvé tenni. A fejlesztés 2020 tavaszára fejeződik be. Több képesség halmaz egyidejű bekapcsolása
a cél. Természetesen folytatjuk azt az oktatási metodikát is amellyel az Y Akadémia
dolgozott az elmúlt években, vagyis komplett módszertani anyaggal együtt mutatjuk
be majd a körringet. Keresd a híreket a www.yakadémia.hu weboldalon.
16
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Új edzô dolgozik
az Y Házban

Mesélj egy kicsit magadról és arról,
hogyan találkoztál a sporttal. Hogyan
vált az életed részévé és pontosan mi
is az a street workout?
Mi is az a Street Workout?
Nos, 14 évesen én is erre gondoltam
először, amikor a közösségi médiákban megláttam néhány videót erről
a mozgásformáról. Akkoriban elég
vékony és erőtlen voltam. Elkezdtem
súlyzós edzéseket végezni. Kezdeti
célom az volt, hogy izmot építsek, és
jobb külsőt teremtsek magamnak,
ami el is kezdett pár hónap elteltével
megvalósulni. Ám ez számomra nem
volt elég. Nem találtam igazi élvezetet
benne. Számomra hiányzott a kinézet,
a felépített izomzat mellé, annak kihasználása. Ezután találtam rá az internetes videókat böngészve a street
workoutra.
A videók jól szemléltették, hogy hasonlóan a szertornához, saját testsúllyal

történik a mozgás. Ezek erőelemekből és fordulatokból álltak különféle
kötőelemekkel vegyítve. Véghezvitelük nyújtókon (húzódzkodó állvány),
párhuzamos korlátokon (tolódzkodó
állvány) és talajon valósultak meg,
melyek - a tornaszerekhez hasonlóan - nem mutattak rugalmasságot.
Továbbá a tornában megszokott fűtött
termi, szivacsbálás és biztonságos
körülményekkel ellentétben, itt kültéri, erre a célra készített parkokban,
játszótereken, és bármi olyan helyen
mutatkozott meg, ahol valamiféle fogás vagy alátámasztási felület állt
rendelkezésre.
Mivel engem kiskorom óta lenyűgöznek az ilyen látványos mozdulatok,
rögtön utána jártam mi is ez. El is
kezdtem az edzéseket - persze kezdetben a saját testsúlyos erősítéssel
kezdve (alapozás) - a fokozatosság
elvét betartva. Manapság már különféle a tornához hasonló dinamikus és

statikus elemek kombinációjából álló
gyakorlatokban kamatoztatom tudásomat a street workout versenyeken,
találkozókon és saját edzéseim során.
Megjegyezném, hogy fejlődésemet
edzői segítség nélkül vezetem. Tulajdonképpen saját magam edzője vagyok, és a közösségi médiákból, könyvekből, az egyetemen tanultakból,
valamint edzőtársaim tapasztalataiból
merítem tudásomat.
Napjainkban a funkcionális edzések
egyre népszerűbbek. Látványosságuknak és változatosságuknak köszönhetően egyre kedveltebbnek számítanak
világ szerte. Az ilyen mozgásformák
által funkcionális izomzatot fejleszthetünk, és csak a gravitáció szabhat
határt képzeletünknek. Az egészséges életmódra való törekvéssel, példát
mutathatunk másoknak.
Ilyen mozgásformának számít a
calisthenics. A calisthenics egy olyan
mozgásforma, amely alapvető tornagyakorlatokat foglal magába. Ez a
mozgásforma az ember saját testsúlyával történik mindenféle súly vagy
eszköz nélkül. Az ókori görögök idejére nyúlik vissza, valamint a legősibb
mozgásforma. Alapvető mozgásokat
foglal magába, mint például a húzások, emelések, tolások, tartások.
Ezen belül fejlesztettek ki több edzés
stílust, melyek közé sorolható a street
workout.
Ez a manapság már sportágnak számítható mozgásforma az Egyesült Államokból indult és világszerte egyre
nagyobb népszerűségre tesz szert.
A calisthenics alapjait megőrizve saját
testsúllyal történik. Általában erre a
célra épített kondi parkokban, játszótereken valósul meg. Rendkívül látványos és lényegében bárhol űzhető, ahol
támaszkodni vagy függeszkedni lehet,
hiszen nincs nagy eszköz igénye. Alap
eszközei: talaj felület, húzódzkodó és
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Tóth Benjámin Egerben végzett testnevelő edző
szakon 2019-ben. A street workout sportágat
évek óta gyakorló és versenyző „Benjivel”
készítettünk interjút a közös munka elején

Y Akadémia

tolódzkodó állvány. Ezeket az eszközöket manapság a szertornához hasonlóan nyújtónak és felemáskorlátnak
nevezik azok a sportolók, akik már
profi szinten űzik. Ennek oka az, hogy
a street workout alapjai a szertornából gyökereznek. Rengeteg lendületi
és erőelemeket vett át ez a sportág a
szertornából és hozzá hasonlóan ezért
nevezik így a szereket és egyes elemeket is manapság. Példaként a billenést
vagy a támaszmérleget (planche) említeném. Ezeket az elemeket dinamikus és statikus elemekként nevezik a
sportolók általában.
Kezdetben a kellő erő-állóképesség
és a megfelelő izomzat elérése érdekében, alap gyakorlatokat, lassú
ütemben végeznek, magas ismétlésszámban. Ezt nevezzük a sportág
alapozásának. A sérülés veszélyének
csökkentése érdekében csak a kellő
alapozás és erőnlét megléte után érdemes elkezdeni a statikus és dinamikus elemek elsajátítását. Ezeket az
elemeket összekötve, váltogatva kapunk különböző ritmusú kombinációkat, gyakorlatokat, amit már freestyle
kategóriába sorolhatunk. Ezek a kombinációk szabadon kitalálhatóak mindenféle megkötés nélkül.
Az egri iskola befejezése után szinte
azonnal kapcsolatba kerültünk. Milyen céllal érkeztél hozzánk és milyenek az első tapasztalataid nálunk az
elmúlt hónapokban?
Pályakezdő edzőként elsődleges célom az elhelyezkedés volt. Az utóbbi
hónapokban rengeteget tanulhattam
az itteni edzőktől. Képzéseken, közös
futásokon, rendezvényeken, és táborokban vettem részt. Véleményem
szerint jól be tudtam illeszkedni ebbe
a közösségbe. Megismerkedtem olyan
emberekkel, akiktől rengeteget tanulhatok. Fejlődött a látásmódom, a sze18
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Mindenképpen fejlődni és tapasztalni
szeretnék edzőként és integrálódni az
Y Ház közösségébe. Rengeteg lehetőséget látok az Y Házban folyó munkában, hiszen itt az óvodás korúaktól,
egészen a nagymamákig tudok foglalkozni, a kezdőktől az élsportolókon át
Egy mondatban, hogyan fogalmaz- mindenkivel. Sokrétű munka folyik itt
nád meg azt a ránk jellemző szakmai a rendezvény szervezéstől az újság
szerkesztésen át, a létesítmény fennmunkát, ami az Y Házban zajlik?
tartásig és minden területen tapaszTudatos gondolkodás, mely a teljesít- talnom kell. Személyi edzésekben is
gondolkodom, szóval van mit csinálni
ményt szolgálja.
bőven. De én épp ezt szeretem…
Milyen terveid vannak a jövőre nézve
és hogyan szeretnéd erősíteni az Y Köszönjük az interjút! Sok sikert a
munkához!
Házban zajló munkát?
mélyiségem, és edzői tudáson is fejlődésnek indult. Csupán 3 hónap telt
el! Ennek oka a rendkívül rugalmas,
motiváló és összetartó közeg ahová
kerültem. Hálás vagyok, hogy itt kezdhetem el edzői pályámat.

Futsal képzés az Y Házban
A FUTSAL helye és szerepe a labdarúgásban

Y Akadémia

Ezúttal a futsal képviselőinek tartott a
Tehetség Se és az Y Akadémia szakmai képzést, mely elméleti, majd gyakorlati előadás keretében zajlott.
A napot Tóth Keve a Máltai Se edzője
indította egy roppant érdekes előadással: „Klubfilozófia és az elitképzés, a labdarúgás és a futsal egyensúlya” címmel.
Majd Falatovics Ádám erőnléti edző
prezentációját láthatták a résztvevők
„A gyorsaság, robbanékonyság, reakcióidő fejlesztése a futsalban” címmel.
A két előadás nagy részben összecsengett, hiszen a sportágspecifikus
gondolkodás kiegészítője az erőnléti
háttér megteremtése.
A folytatásban ismét Tóth Kevét hallhattuk, aki a „Taktika érvényesítése a
játék értelmezésében, annak gyorsításával” témával foglalkozott és érdekes videók keretében mutatatta be
egyes taktikai elemek hatékonyságát.
Az elméleti előadások végezetéül
pedig Gere Ferenc a Stiefel digitális
üzletág vezetője barangolta el a hallgatókat a digitális világ rejtelmeibe,
többek között beszélt a Legamaster
LCD sportszoftverről és a interaktív
technika szerepéről a labdarúgásban.

Természetesen köszönet illeti az előadókat, Tóth Kevét, Falatovics Ádámot,
Gere Ferencet, hiszen nélkülük nem
jött volna létre ez a fontos témát érintő
szakmai nap.
Az Y Akadémia három edzőt delegált
Iván Tünde Tóth Benjámin Trabach

Sándor személyében, akik a gyakorlati képzésben nyújtottak segítséget a
résztvevőknek.
Köszönjük, akik eljöttek és érdeklődéssel fogadták a mai napot.
Y Akadémia - „A szükséges tudás a
változáshoz”

A délután gyakorlati előadásokkal
folytatódott, ahol Falatovics Ádám a
gyorsaság és a reakcióidő fejlesztését, majd Tóth Keve pedig a technikataktika-játékolvasási képesség fejlesztésére helyezte a hangsúlyt.
Köszönjük Attila Fejes-nek az évek óta
tartó együttműködést az Y Akadémiával. Bízunk a további sikeres képzések
lebonyolításában.

Labdarúgás másképp
Fejes Attila szervezésében edzői
licensz megszerzéséhez szükséges
képzés valósult meg az Y Házban.
Ferenczi Attila, az Aranycsapat játékát
felelevenítő előadásra, és a további
nemzetközi trendek bemutatása mellet jaz edző képzést is magas szinten
megvalósította. Példás módon modulokba rendezett írásos segéd anyagai,
könyvei komplex oktatásban részesítette a jelenlévőket. Gratulálunk!
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Sikeres együttmûködés egy labdarúgó egyesület
és egy harcmûvész egyesület között?
Interjú Fejes Attilával a Tehetség Se vezetőjével

Y Akadémia

Hogyan kezdődött el a teljesen eltérő Az Y Házban heti rendszerességgel
sportágak között az együttműködés? tartott foglalkozásokon 7 éves kortól
14 éves korig, 10-14 tehetségünk vesz
A Tehetség Sportegyesület kapcsolata részt most már közel egy éve. Azok
az Y Akadémiával 2017-ben kezdődött, a játékosaink, akik folyamatosan láamikor egyesületünk hagyományos togatták a funkcionális edzéseket a
nyári táborába vendégsportokat, il- mérkőzéseken sokkal magabiztosabb
letve azok képviselőit fogadtuk egy és megbízhatóbb, egyenletesebb telbemutató edzés erejéig.A funkcionális jesítményt nyújtottak és fejlődésük is
edzést vezető Iván Tünde és Trabach szemmelláthatóbb volt, mint azoknál
Sándor olyan változatos és jó hangu- a csapattársaknál, akik nem vettek
latú foglalkozást tartott a gyerekek- részt csak a labdarúgó edzéseken.
nek, hogy aznap este nem kellett senA sportszakmai együttműködés ezek
kit sem altatni a táborozók közül.
után újabb szintre lépett a közös
A folytatás és a kapcsolat kiszélesíté- szemlélet okán. Hogy jött a közös képzés ötlete?
se ezek után hogyan történt?
Valóban. A harmadik közös kapcsolódási pont és terület a sportszakmai
képzés, ahol sikerült közös projekteket életre hívni az Y Akadémiával.
2019-ben két közös szakmai képzést
(elméleti és gyakorlati területeken is)
sikerült megvalósítani egyesületünknek az Y Házban. Az első országos
képzésen Tóth Keve a Máltai SE szakvezetője és Falatovics Ádám erőnléti
edző tartott nagyon érdekfeszítő előKonkrét eredményekről is be tudsz adást a Futsal terén használható klubszámolni?
filozófiáról, edzésmódszerekről és
Ezt követően a Futsal szakosztályunk
vette fel Agócs Tiborral és az Y Akadémiával a kapcsolatot annak érdekében, hogy utánpótlás játékosaink
fordulékonyságán, robbanékonyságán, valamint alapállóképességén
szeretnénk, ha az Y Akadémia edzései javulást tudnának elérni. Fontos
tényező volt továbbá a csípő ízületek,
izmok megerősítése is.

Szervezet fejlesztés I.
Szeretjük, ha rendben mennek dolgaink, ez azonban
csak akkor valósul meg, ha mindenki tudja a feladatát és egységes szemléletben nyúlunk a felénk irányuló kérdésekhez. Időről-időre össze ülnünk és
átnézzük az együttműködés pontjait, melyeket az aktuális kihívásokhoz igazítunk.

„Az Y Akadémia edzőiben fontos kialakítani azt a
belső igényt, amellyel önmaguk kritikusává válnak,
és a folyamatos önfejlesztést alapállásként elfogadják. A sporttudományok a világ egyik legdinamikusabban fejlődő tudomány ága. Épp ezért a változás
képessége alapfeltétel az edzők számára. Emellett
természetesen a napi operatív munkák is adnak feladatot és a szervezet rugalmas működése is fontos.
A jövőben is megbecsüljük edzőinket és képezni fogjuk őket. Elérkezett az idő, hogy bizonyos területeken ők maguk készüljenek fel képzési anyagokkal és
előadásokat is tartsanak. A munka minőségének és
szintjeinek emelése tehát párhuzamos a szervezet
fejlődésével.” Agócs Tibor
Y Akadémia – „A szükséges tudás a változáshoz”
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gondolkodásmódról, valamint szintén
a Futsalban alkalmazható gyorsaság
és robbanékonyság fejlesztésről.
A másik szakmai képzés egy MLSZ
kreditpontos képzése volt, amit Ferenczi Attila, a hazai labdarúgás stíluskutatásának kiemelkedő szakembere tartott Jászberényben, szintén az
Y Házban.
A fenti közös kezdeményezések mind
arról tesznek tanúbizonyságot, hogy
az együttműködés nem csak eredményes, hanem hosszútávon is kifizetődő, hiszen számtalan kapcsolódási
ponton lehetünk egymás sportágainak
segítségére.
Fejes Attila Tehetség Sportegyesület
- Jászberény
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A minôség állandó, a változás örök
Interjú Agócs Tiborral a jubileumra készülő Yakuzák
SE-ről és a versenyeztetésben történő változásokról

Y Akadémia

Y-os hagyománnyá kezd válni, hogy
egy adott évet filmbemutatóval búcsúztat vagy éppen köszönt az egyesület, kapcsolódva valami nagy eseményhez. A 2019-es év alaptörténetét
Mező Lili első éves felnőttként történő
nemzetközi diadalmenete szolgáltatja.
Azonban most (is) többről kell beszélni, mint egyszerűen az ifjú bajnok éppen aktuális sikereiről. Lili gyerekként
kezdett karatézni, ma pedig már Európa-bajnok, a Testnevelési Egyetem
hallgatója, és várhatóan a sport és a
tanítás lesz az ő hivatása is. Mező Lili
karrierje, személyiségfejlődése lehet
talán az „Y” fejlődésének is a szimbóluma?
Amikor valaki a harcművészet útjára
lép, akkor olyan életet választ, ami a
folyamatos tanulásról szól. Ha megnézzük a világ legtekintélyesebb, legmeghatározóbb személyiségeit, ők a
gyerekeiket a legkonzervatívabb iskolákba taníttatják olyan körülmények
között, amelyek a valós életre, az érvényesülésre és a „túlélésre” készítenek
fel. Szervezett programokra járnak,
zakót, kosztümöt viselnek az iskolában, nyelveket kell megtanulniuk,
tétre menő sportversenyeken vesznek részt, fejlesztik a kommunikációjukat… Az Y Akadémiában jóformán
ugyanez zajlik, igaz, nem kerül évente
30-50 ezer dollárba. Miért mondom
ezt? Amikor Lili 6 éves volt, a Yakuzák
SE választásával egy nagyon szigorú
iskolába lépett. Mivel nyitott volt rá, ez
az iskola meg tudta adni neki azokat a
kereteket, amelyekkel ő egy dinamikus
fejlődés útjára léphetett. Sikerei vannak, folyamatosan próbára van téve
a szelleme és a fizikuma, valamint az
érzelmi intelligenciája és nem utolsó
sorban megtanulta beosztani az idejét. A sportkarrierrel párhuzamosan
jött létre az a személyiség, amelyet
ma láthatunk Liliben, és amiben örömünket leljük. Hiszen egy sikeres fiatalt láthatunk, aki már most képzett,
széles látókörű, művelt, világot látott
és egészséges ember. A legfontosabb
pedig az, hogy milyen a személyisége.
Liliben, miként a többi versenyzőnkben is, tükröződik a harcművészeti tapasztalat. Nagymértékben ennek köszönhető, hogy sokan kitűnő tanulók
22
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és olyanokra is képesek, amire mások
kevésbé. A gyerekek, fiatalok közül
sokan nem tanulják meg jól beosztani
az idejüket, nem tanulnak meg felelősséget vállalni, küzdeni a célokért,
hiányzik az a „célfilozófia” az életükben, amely mögé önmagukat rendezhetnék. És elfolyik az idő és elfolyik az
életük is. Mező Lilinél és mindazoknál,
akik komolyan veszik a Yakuzák Se tanításait, ez nem így van. Ők már tudják
értelmezni és eszközként használni
saját boldogulásuk érdekében Y Akadémia jól letisztult képzési rendszerét. Azt a rendszert, amelynek tesztelésében és folyamatos fejlesztésében
természetesen mindannyian résztvevők vagyunk. Így Mező Lili és a többi
„top” versenyző eredményei valóban
szimbolizálni tudják az „Y” fejlődését
és hatással is vannak arra. Azonban
reményeim szerint ez a hatás visszafelé is érvényes. Nagyon remélem,
hogy amennyiben az Y Házon belüli
igényszint emelkedik, a benne alkotók
pedig reagálnak a kor kihívásaira és
a folyamatosan változó világra, akkor
ezt a tagságunk is érzékeli és partnerként tudja befogadni ezeket a szándékokat. Most is új utakat keresünk.
Ennek az útkeresésnek része volt az a
döntés is, hogy a Yakuzák SE átlépett
a Furkó Branch-be, szakítva az SHSZszel?
A szamuráj útja, a harcos sikere azzal forr egybe, hogy a legjobb módszereket és a legjobb taktikai, stratégiai elveket használva a megfelelő
fegyelemmel és megfelelő alázattal
párosítja. Ahhoz, hogy ezen az úton
maradhassunk, váltani kellett. A váltást tehát a kényszerűség hozta, mert
a Shinkyokushin Harcművész Szövetségben elfáradtak azok a „rugók”,
amelyek engem vettek körbe, és ki
kell mondani, hogy a kyokushin karate mozgásanyagától, filozófiájától
jelentősen eltért a szervezet. Nem
támogatott minket a vezetőség az innovációban, nem volt fogadókészség
a megújulásra tett konkrét javaslatainkra. Jellemző, hogy az az ember aki
folyamatosan negligálta a munkámat
sokadik ”istenét” megtalálva lelépett
a szervezetből. Sajnos a személyemet

is kikezdve, ellehetetlenítettek, nehéz
helyzetbe hoztak miközben ordítanak
a hiányosságok, amelyeken változtatni szerettem volna. Ennek ellenére
nem a rossz emberi kapcsolatok miatt
léptünk onnan ki, hanem azért, mert
elég volt, nem tudtunk már ott tovább
abban a struktúrában, légkörben dolgozni és én nyugalomra vágytam. A mi
munkánkban a sporttudományok, az
objektív háttér, illetve a karate ügyéért való nemes közdelem és a karate
ügye iránti alázat folyamatosan megjelenik. Ahhoz nyugalomra van szükség. Márpedig az a „szervezetesdi”
nevű játék, ami az SHSZ-ben kialakult,
nem biztosít nyugalmat, és nyugtalanító látni, miként válik semmivé
maga a kyoksuhin és a versenyzők
ügye a különböző játszmákban. Ahol
a szervezetek önállóan képviselik az
érdekeiket, de ez nem forr össze egy
egységes történetté, ott a kyokushin
karate érdekei háttérbe szorulnak.
Láthatjuk: 2019-ben a felnőtt magyar bajnokságon 7 súlycsoportban
49 versenyző lépett tatamira 10 karate szervezetből! Nem egyesületből;
tíz szervezetből! Ez tragédia! Itt már
nem tudunk kardozgatni egymással,
nem tudunk sportpolitikai játszmákat
folytatni. Itt közösen kellene nagyon
komoly szakmai elvek mögé rendezett, megfelelő módszertannal, didaktikával összerakott csomagba megfogalmazott komoly stratégiát gyártani,
amellyel az egész magyar kyokushin
ügyét lehetne szolgálni, feljebb emelni. A Shihan Furkó Kálmánnal történő
együttműködésben pontosan ezeket
az alapokat célozzuk meg; a tisztelet,
a hagyomány, megfelelő alázat, a szamuráj szellem feltámasztása. A vilniusi Eb után a Shihan felhívott telefonon
és kérte, hogy vigyem el a Lilit, mert
mutatni akar valamit és beszélni akar
vele. Azt mondta, „tanítani akarok Lilinek valamit”. És ezt mi nagy alázattal
és tisztelettel fogadtuk. Megjegyezem,
senki más nem mondott egy szót sem.
Ő volt az egyetlen, aki ezt megtette! A
Shihan még rajta tartja az ujját a magyar kyokushin pulzusán.
Nagyon izgalmas, hogy az Y Akadémián zajló innovációhoz éppen abban a
Shihan Furkó Kálmánban talált támogatóra az egyesület, akinek nevéhez
és munkásságához abszolút a kőkemény hagyománytisztelet és a tradicionális karate köthető.

dr. Rácz Leventével, közben ezzel párhuzamosan jöttek a versenyeredmények is, hiszen dr. Kovács Péter segítségével a teljesítménydiagnosztikai
objektív háttérrel felkészülő versenyzőink sorra aratták a sikereket. Egy
szakember gárda, baráti szálakkal
összeszőve, létrehozott egy vaskos
anyagot és ez ma az Y Akadémia. És,
visszatérve beszélgetésünk elejére,
erre a hullámra, erre a lendületre tudott ráülni Mező Lili és a többi kiemelt
versenyző, akiknek a sikere már nem
is annyira csoda. Inkább az lett volna
a csoda, ha nem lennének kiemelkedő
alakjai az európai karaténak.
Mi teszi szükségessé az újabb reformokat a versenyeztetésben, miért a
további útkeresés, ha ennyire jól működik a recept?
Sokan felteszik ezt a kérdést, és vannak, akik az újabb és újabb célok
meghatározásakor meghátrálnak, azt

mondják, hogy ez túl sok, ez már túl
nehéz. De hát látjuk az elmúlt közel
harminc évet, vagy konkrétan Mező
Lili karrierjét, mindeddig előrelépést,
valódi fejlődést hoztak a változások.
ebben bízom most is. Azért van szükségünk újabb szintlépésre, hogy ez a
fejlődés töretlen maradjon.
Szerintem jobb, ha mi generáljuk a
változásokat mintha az élet kényszerítene rá bennünket. A változtatások
egyik lényeges eleme abból a már
évek óta többször felmerülő kérdésből
ered, hogy kell e nekünk részt venni az
egyesületek közötti minősítési pontversenyben? A pontversenynek azon
túl, hogy egy promóció az egyesület
számára, sem szakmai, sem gyakorlati értelme valójában nincs. Szerintem
tartalmában a pontverseny már kifáradt és nem tölti be azt a szerepet, amit
a jelen kor kihívásai megkívánnak. Jutalom és egyéb elismerés nem jár érte,
még egy darab oklevél sem érkezett
az SHSZ-től a sok év alatt a több éves
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Azt gondolom, hogy a Shihan nálunk
éppen a munkára figyelt fel. Azt látta, hogy itt felnőnek a gyerekek, és a
karate egyik legfontosabb alapelve,
a tudás hagyományozása itt megvalósul. Látja, hogy a mi gyerekeink
dolgoznak, benne vannak a karatéban, megélik azt és ez mellett pedig
eredményesek hazai és nemzetközi
porondon is. Persze, ő szemszögéből
mi sem vagyunk tökéletesek, de folyamatos kommunikáció zajlik arról,
hogy mi az, amit ő lát, amit tapasztal
és ő is segíteni akar bennünket. Nem
szabad megfeledkezni arról, hogy milyen nagy értéket kapsz akkor, amikor egy 73 éves férfi, aki megvívta a
maga harcait, egy rendkívül elismert
és nagy tekintélynek örvendő 8. danos
karate mester, aki volt testnevelő tanár, katonatiszt és kiképző, elmondja
a tapasztalatait, megosztja veled a tudását. Lehet, hogy nem értünk egyet
mindenben, de nem is kell. Azonban
az életkora alapján az édesapám is
lehetne, és ha mond valamit, azt válaszolom neki, hogy „Osu”! Mert ő
mondta. Akkor is, ha nem mindenben
ért egyet az én módszereimmel. Sőt!
Azt mondja: én nem így csinálnám. De
elfogadja, mert azokon a határokon
belül dolgozunk, amelyek magát a
kyokushin karatét jelentik, amit Sosai
Oyama hagyományozott ránk. És nálunk ennek a fejlesztése történik.
Régen túlléptünk már azon az általános formán, amit sokan csinálnak,
nevezetesen, kibérelnek egy sportcsarnokot, egyesületbe tömörülnek
és bejárnak edzeni a tornaterembe
heti kettőször, majd elmennek néhány
versenyre. Ez hosszú távon szerintem nem működőképes, a kyokushin
szempontjából. Magyarországon jól
látható, hogy azok az egyesületek, akik
ebben a történetben maradtak, nem
építettek saját dojo-t, nem működtetnek egyéb kiegészítő funkciókat, azok
sajnos leszakadnak, hátrányba kerülnek vagy tönkre is mennek. Amikor
2015-ben megépült az Y Ház, akkor
már egy komplett rendszert hoztunk
létre. Nagyon sokan azt gondolták,
hogy egyszerűen csak egy ingatlant
építettünk fel. Pedig nem. Akkor is azt
mondtam, hogy ez nem egy ingatlan
lesz, amit kifestünk, burkolunk, aztán
majd tudunk itt egy jót ugrálni, utána meg lezuhanyozni… Nem. Ez egy
rendszer lesz. Akkor jött létre az Y
Akadémia minden külső és belső értékével és jellemzőjével együtt. Egy
olyan rendszer jött létre, amire mindenki felkapta a fejét. Jöttek sorra a
képzések, Prof. dr. Dörgő Sándorral,
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elsőségünkkért. De a pontversenyről
azért is lépünk ki, mert nem minden
olyan eseményen veszünk majd részt,
ami a pontversenyben számít. Például
szeretnénk több olyan versenyen elindulni, ahol nem kell testvédőt használni, mert szerintem ez hatalmas
problémát okoz a későbbi full-contact
versenyzőknek. Azonban ezek a versenyek nem számítanak bele a pontversenybe. Tehát kilépünk ebből a versengésből. A másik fontos és új elem, hogy
azokat a versenyzőket, akik megfelelő
képzés és folyamatmenedzsment által kellő tapasztalatokat szereztek, az
őket megillető módon tudjuk továbbra
is menedzselni. Ezért szükség lesz egy
szerkezeti váltásra. Vagyis bevezetjük
a teljesítmény alapú versenyzést. Ezzel
párhuzamosan azok a versenyzőket,
akik nem gondolják nagyon komolyan
a versenyzést és a karatét, azokat le
tudjuk választani a rendszerről. Azok
ugyanis, akik kevésbé akarnak edzeni,
kevesebbet fektetnek a karatéba, mint
mások, visszafogják a többieket, morálisan ártanak a felkészülésnek, lefékezik a többieket, akik pedig nagyon
mennének. Ezek sajnos magatartás
béli problémák is, és ugyanakkor elfáradt az a mód és módszer, ahogyan
ezt mi csináljuk. Tehát, mi fog történni? A Yakuzák Sportegyesületből néhány versenyző ki fog lépni. Helyette
az Y Brand Kft.-ben az Y Akadémia
színeiben fognak versenyezni. Ez egy
fél professzionális kis team lesz, akik
megkapják azokat a juttatásokat és lehetőségeket, amivel a sportkarrierjüket ki tudják teljesíteni. Mindezt szerződéssel teszik. Megfelelő felelősség
mellett és ellensúlyokkal biztosítva
az őket versenyeztető közösséget. Hiszen abba is bele kell gondolni, hogy
az egyesületnek mekkora beruházás
az, hogy utaztatja, edzőtáboroztatja,
ellátja eszközökkel, táplálék kiegészítőkkel a versenyzőt és megkapja
azt a tudást, amivel a sportszakemberek rendelkeznek. S mi van akkor,
ha a fiatal versenyző egyszer csak azt
mondja, hogy köszönöm, szépen, de
befejeztem. Ez egy hatalmas érvágás
az egyesületen, hiszen minden befektetés, az edzők munkája, ideje, munkaórája kárba vész. Ezt megelőzendő,
szeretnénk azokat, akik valóban komolyan gondolják, szerződéssel, fél professzionális módon működtetni. Tehát
pénzt nem kapnak érte továbbra sem,
de olyan körülményeket biztosítunk
számukra, amelyek 100 %-ra megfelelőek. Egyébként így volt eddig is. Tehát
azok, akik versenyeznek, mint kiemelt
versenyzők, nem éreznek majd válto24
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zást, csak azok, akik nem teszik oda
magukat. Tehát a teljesítmény alapú
versenyeztetés, versenyzési lehetőség nálunk azt fogja takarni, hogy csak
azok mehetnek versenyre, akik megfelelő módon, alázattal és elkötelezettséggel készültek fel a versenyre. Nem
fordulhat elő olyan, mint az év utolsó
két versenyén, hogy odamentek a fiúk
és aztán „majd lesz valahogy…” Ők
nem megfelelő színben tüntették fel
az egyesületet, nem megfelelő módon
emelték fel a Yakuzák SE 30 éves zászlaját a tatamin és ez nem csak engem
bánt. Többen is jelezték, hogy illik rendet tenni. Abban bízom, hogy ez a rendszer egyben egy újabb motivációs létra
lehet. Hiszen a fiatalok azt láthatják,
hogy ha a Yakuzák SE-ben megtanulják a versenyzéshez szükséges alapokat, de komolyabban is csinálni szeretnék, akkor van rá lehetőség, az viszont
már felelősségvállalással jár. Olyan
felelősségvállalással, amelyben már a
családja is érintett. Nem tagadom, ez
most egy nagyon „belemenős” helyzetet teremt, lesznek viták bizonyára.
Hiszen előfordulhat, hogy a kevésbé
tehetséges, vagy nem annyira ügyes
gyerek el fog indulni a versenyen, mert
nagyon szorgalmas és úgy edzett, hogy
abba mindent, ami tőle tellett, beletett
és még azon is felül, miközben a biztos
éremhozó, de kevésbé szorgalmas és
kevésbé felelősségtudatos „nagymenő” pedig itthon marad. Azért marad
itthon, mert nem olyan a hozzáállása.
Nekem, mint szakmai vezetőnek egyrészt el is kell döntenem, hogy kinek
adunk lehetőséget, hogy versenyezzen. Vagyis a verseny egy jutalom lesz.
Megkapod, elmehetsz és képviselheted
az egyesületet, mert úgy edzettél! Nem
pedig benevezünk mindenkit azért,
hogy az egyesületnek minél több pontot szerezzünk. Ez egy minőségi váltás lesz. Tehát a mennyiségből ismét
átlépünk egy minőségi területre. Csak
azok indulnak, akik megfelelő módon
készülnek fel és alázattal tudják képviselni az egyesületet és komolyan veszik a karatét. A többiek számára nem
lesz lehetőség versenyezni. Én nagyon
remélem, hogy ezt mindenki meg fogja
érteni és partnerekre találok a szülőkben is, mert ez lehet a garancia arra,
hogy újabb sikeres évtizedek következzenek a Yakuzák SE számára.
A változások részeként mondhatjuk el
azt is, hogy 2020-ban már nem „egyszerűen” a Yakuzák SE 30 éves fennállását ünnepli az Y Ház közössége,
hanem a Yakuzák SE / Y Akadémia történelmét is elkezdik írni…

Valóban, 2020-ban már Yakuzák SE /
Y Akadémia néven fogunk megjelenni,
azt azonban kár lenne elvitatni, hogy
az elmúlt 30 esztendő legmarkánsabb fejezete a Yakuzák SE-ről szólt.
Ennek a jelentős évfordulónak a megünneplésére hatalmas energiákkal
készülünk. Mert nagyon komoly dolgokról kell megemlékeznünk. Olyan
dolgokról, amelyek révén ma is él és
működik egy kiváló közösség Jászberényben, Nagykátán, Jászfényszaruban, Jászboldogházán és Tápiószelén.
Meg kell ünnepelnünk az olyan nagyon
erős pilléreit ennek a közösségnek,
akik velem és az egyesülettel együtt
váltak felnőtté;, Lendvai Laci, Kenyó
Laci, Előhegyi Zoli, Harnyos Feri,
Danka Józsi, Fazekas István és még
nagyon sokan viszik még a „régiek”
közül a hátukon ezt a közösséget, ami
az Y Ház fedele alatt áll. Erre is emlékezve, és ezt megüzenve a jövőnek,
szeretnénk egy időkapszulát elhelyezni 2020-ban az Y Ház előtt, amit szándékaink szerint majd 2070-ben fognak
kibontani. Ebbe újságokat teszünk,
rajzokat, különböző digitális adatokat
arról, hogy mit akartunk mi, az „ősök”
elérni az Y Házzal, a karatéval. Nagyon
boldog lennék, ha ezt a kapszulát 50
év múlva karatésok bontanák ki, akik
majd karate gi-ben fognak ott állni,
sokan lesznek és a múlt szeleteivel a
kezükben mernek majd további jövőt
tervezni az 1990-ben létrejött közösség számára. Szeretném, ha a jövő
évet a jelentős évforduló tiszteletére,
kellő meghittséggel átitatott hozzáállással tudnánk végig dolgozni. A sok
évfordulós program közül persze kiemelkednek a soron következő Európa-bajnokságok, de ezen túl rengeteg
közösségi eseményt szervezünk, melyek során az egyesületünk múltját be
fogjuk mutatni. Lesz majd egy nagy jubileumi rendezvényünk is 2020 szeptemberében, amikor a régi karatésok
is eljönnek, és láthatják, hogy mi lett
abból az egyesületből, amit ők is annak idején nagy szeretettel és tisztelettel építettek. Azt várom, hogy sokan
leszünk, hiszen egyre több olyan vis�szajelzést kapok, egykori gyerekektől,
akiknek ma már családja van, hogy ha
én nem vagyok és nincs a Yakuzák SE,
akkor ők sem tudtak volna olyanokká
válni, mint lettek. Ugyanis sok olyan
szülő van itt közöttünk, akik most 3540 éves, ők akkor 5-10 évesek voltak
1990-ben, a Yakuzák SE alapításakor.
Az én életemben is jelképes a 30 éves
jubileum, hiszen 21 éves voltam akkor.
Sok tanítványt indítottam el az élet
útján tarsolyukba a kyokushin karate

tapasztalataival és megállják a helyüket az életben, és ők visszahozzák a
gyerekeiket, ugyanerre az útra. Ettől
szentebb nagyobb dolog nincs, és ez
egy nagyon jó bizonyíték arra, hogy jó
úton járunk.

„A teljesítmény alapú versenyzés az
egyetlen, amelynek az én értékrendszeremben létjogosultsága van. Az irányított edzéseken túl a versenyzőknek
önállóan is edznie kell - felületkeményítés, futás, zsákmunka - amire neki
szüksége van. Nem megengedhető,
hogy az irányított edzéseken ne a maximumot hozza ki magából az adott körülmények között a versenyző (mindegy, hogy ki tartja az edzést), hiszen
ezzel nem mutat példát a kisebbek
számára és Önmaga fejlődését sem

Lépcsôházi gondolatok
(A lépcsőházi gondolat (esprit d’escalier) arra utal, ami már csak azután
jut eszünkbe, hogy elhagytuk a lakást, hogy magára hagytuk korábbi
beszélgető partnerünket.)

1.0 Ahogy van B terved
az A tervnek annyi…
„A világ leggazdagabb, legbefolyásosabb emberei a legszigorúbb konzervatív iskolába íratják gyermekeiket.
A cél egyértelműen az, hogy a tanulmányok mellett erős szerepet kapjon a testgyakorlás, a kapcsolati tőke
építése és az, hogy bírja a gyermek a
nyomást. Tehát nem azért ültetik be a
gyermekeket az egyetem evezős csapataiba, mert az evezésből szeretnék.
ha megélne, hanem azért, hogy megtanuljon csapatban dolgozni, hogy
küzdjön a fizikai fáradtsággal, fájdalommal és találkozzon önmagával.
A Yakuzák Sportegyesületben pontosan ugyanez a cél. Nem szükséges
évi 50.000 dollárt befizetni és mégis
ugyanazon elvek mellett, szemlélettel, elvárással és iskolarendszerrel
találkozhat a gyermek. Vagyis, ha
tudatosan nyomás alatt tartjuk az is-

kola, és a testgyakorlás kereszttüzében a tanítványokat, a végeredmény
mindenképpen pozitív lesz. Abban a
pillanatban, ahogy „B tervet” kínálunk
a gyermeknek ki fog bújni a nyomás
alól és nem teljesíti be azt az utat amire hivatott. Az, hogy a „B terv” pont a
tanulmányokra történő hivatkozással
jön létre a fent említett szemszögből
finoman szólva humoros. Közel harminc éves tapasztalat, hogy az edzések helyett nem jön létre új érték. Sőt!
Ellenkezőleg! Az ördögnek dobott idő
lett csak több…
Azt soha nem tudjuk meg a „B terv”
után milyen lett volna, ha teljesíti valaki az „A tervet”. Viszont azt mindig
jó látni, ha valaki jelentősen lelépi önmaga árnyékát és kiteljesíti önmagát.
A célok kijelölésével és az eszközök
megválasztásával velőtrázóan nyúlhatunk bele a gyermek életébe, ahol
szárnyra kaphat, vagy beleragadhat a
társadalmi konvenciók, szokások hínárjába.

szolgálja. Keresnie kell a lehetőségeket, hogy minél többet tanulhasson. Ha
olyan “nagy tudású”, hogy nem tud már
tanulni, akkor tanítsa a fiatalabbakat,
nálánál alacsonyabb övfokozatúakat.
Csak az tudjon indulni versenyen, akit
az edzője és az edzőtársai egyértelműen alkalmasnak találnak erre. A verseny tehát a megérdemelt, befektetett
munka jutalma kell, hogy legyen.”
Danka József
„Azért dolgozunk nap mint nap, hogy
segítsük mindazokat, akiknek komoly
terveik vannak a karatéval vagy szeretnének komolyan versenyezni, értékelik a Yakuzák SE értük tett erőfeszítéseit és ezt szeretnék viszonozni.
Az elől járók kötelesek a kisebbeknek
példát mutatni azzal, hogy szívvel lélekkel felkészülnek a vállalt megmérettetésekre. Az általuk megszerzett
tudást pedig tovább kell adniuk.”
Soós András

2.0 Adottság és környezet
Adottság és környezet viszonyában
összefüggés található az életkor és
a fejlettség, illetve azok változása
között. Ez az összefüggés legjobban
gyermek- és ifjúsági korban jelentkezik, nemcsak a növekedésben, hanem
az érésében és fejlődésben bekövetkező változásokban is.
Tehát a fejlődés az adottság és a környezet kölcsönhatására épül.
Ebben a folyamatban a környezet befolyása játssza a meghatározó szerepet. Hiába vannak tehát jó adottságai
az egyénnek, ha a környezeti hatások
nem érvényesülnek az elvárt, lehetséges hatásfokkal, akkor az egyén kedvező adottságait a környezeti hatások
nem képesek mozgósítani.
A gyenge ingerek hatástalanok, ezért
a környezeti inger erősségének a mindenkori fejlettségi szinthez kell igazodnia.
Felidézhetjük az űrkutatásban felismert tünet határolta terhelhetőség
fogalmát is, amely szerint, ha egy
szervezetet alul terhelünk, akkor vagy
egyáltalán nem érünk el eredményt,
vagy kihasználatlan lehetőségeket
szalasztunk el.
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Y Akadémia

„Nincs olyan sportág, ha versenyzésről beszélünk, ami nem teljesítmény
alapú! Tehát már maga a felkészülést
is a versenyzésről kell, hogy szóljon,
lehet az futás az alapozási időszakban, vagy akár pajzs munka, zsákolás, felületkeményítés, illetve dojo
küzdelem!Aki átnézi a versenynaptárt
annak ki kell azt belőle választani melyik versenyen szeretne indulni, és az
aktuális verseny előtt az egyesületben már a formája 90 % át tudnia kell
hoznia. Ez azért fontos, hogy egy adott
versenyen a legjobb formában lévő
versenyzők tudjanak elindulni. Így
nagy esélye van annak, hogy az adott
versenyen nincs negatív meglepetés.
Így van ez minden olyan sportágban
ahol több versenyző szeretne indulni

azonos kategóriában. Ez a rendszer
tud nagy meglepetéseket okozni, mivel az aktuális “sztár” lemaradhat
egy-egy megmérettetésről. Az ok egyszerű, abban az időszakban van nála
jobb formában lévő, jobban motivált
versenyző. Jó példa erre, annak idején az amerikai Michael Phelps sem
tudott indulni az olimpián 200 m hátúszásban, mivel az amerikai válogatón
“csak” második lett.”
Fazekas István „Bubó”

funkcionális szakosztály

Funkcionális edzés
…avagy az egészséges jól működő test kialakítása.
Az Y Házban 2015 óta folynak a funkcionális edzések. Több mint 100-an ed�dzenek rendszeresen különböző csoportokban a gyerekektől a felnőtteken
egészen a nagymamákig, nagypapákig. Ez alatt az idő alatt igazi sikertörténetté vált ennek a szakosztálynak a
működése. Folyamatosan fejlesztettük eszközparkunkat és életmódtáborokkal, mega edzésekkel, fitnesz
napokkal, teljesítmény futásokkal színesítettük a szakosztály programjait. Sokan örökre elfelejtették a hát és
derékfájást, vagy éppen észrevétlenül

csak úgy évek óta „jól vannak” és még
a betegségek is elkerülik őket.
Ebben az évben újabb szintet léphetett a funkcionális szakosztály, hiszen átadtuk az Y Ház mellett a street
workout pályát is, de új edző is érkezett hozzánk Tóth Benjámin személyében, aki 2020 januárjától teljes mellszélességgel hadrendbe áll.
A siker tehát közös! Ígérjük számíthattok ránk a jövőben is, de azt is, hogy
újabb és újabb fejlesztésekkel, módszerekkel találkozhattok az Y Házban!
Zsófi, Tünde, Tibi, Sanyi, Benjamin

MEGA funkcionális
edzés
Miden évben ingyenesen látjuk vendégül a szakosztály
tagjait egy „megabrutálcsúcs” edzésre. Ilyenkor kis ajándékkal is kedveskedünk a résztvevők számára. Egy csapat vagyunk egész évben és az Y Ház a közös pont ahol
nap mint nap találkozunk! Köszönjük, hogy velünk voltatok 2019-ben is+ 2020-ban is várunk benneteket szeretettel.
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Professzionális technológia és háttér stúdió.
Professzionális stáb!
Az Y Média vállalja sportegyesületek, szövetségek,
cégek, magánszemélyek megkeresését
reklámfilmek, kisfilmek, promó-k készítése kapcsán.

MÉ
DI
A

Az Y Média sikeresen pályázott nyújtott be a
GINOP-2.1.8-17-2018-03416 sz. eszközfejlesztési tenderen.
A több mint 11 millió forintos beruházás 50%-a vissza nem
térítendő pályázati támogatás. A fejlesztés alkalmából
több mint 40 féle új eszközzel gyarapodik az Y Média. Professzionális kamerák, állványok, objektívek, Macbookok
segítik ezentúl médiánk munkáját a forgatástól a vágásig
és az anyagok archiválásáig. Jelentősen jobb minőségben,
gyorsabban tudunk ezentúl filmeket készíteni és megörökíteni a jövőnek az Y-os történeteket.
Mészáros Mária, Gedei Gábor és Németh Máté dolgoztak
egész évben, hogy megörökítsék az egyesületben folyó
munkát. Sikeresen léptünk egy szintet az országos médiák felé is. A Hír TV és a TV2 is beszámolt az Y Házban folyó munkáról, mindamellett, hogy sajtótájékoztatót és elő
közvetítést is lebonyolítottunk.
Y Média – „Arcot adunk”

Y Média - „Arcot adunk”
www.yakademia.hu
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Y Média

Lezárult a pályázat és szintet léptünk

diagnosztika

Teljesítmény
diagnosztikai
vizsgálat
„A remény nem stratégia”
Közel tíz éve folyamatosan vesznek
részt teljesítmény diagnosztikai vizsgálaton az OSEI laboratóriumában
versenyzőink. Dr. Kovács Péter vezetésével a „periodikus funkcionális
szenzor háló” elmélet módszerével
közel húsz modulban vizsgálják meg
őket. A kapott objektív adatokat, markereket azután az edzésmunkába
visszacsatolva használjuk fel. Európa
bajnokaink pl. Szabó Zsófi, Mező Lili,
Móczó Milán és a többiek is ezen módszer segítségével tudtak a nemzetközi
mezőny fölé emelkedni.
Ezúttal utánpótlás versenyzőink közül többen is eljutottak a vizsgálatra
Treba-Kovács Kíra, Kerekes Réka,
Szabó Liza, Notheisz Janka, Danka
Hunor, Móczó Márk, Lendvai Levente, Treba.Kovács Botond, Kiss László, Kiss Milán is nagyító alá kerültek.
Többek folyamat menedzselése már
tavaly elkezdődött.

„A teljesítménydiagnosztikai vizsgálatok eredményei alapján határozzuk
meg a további edzés feladatokat. E
nélkül csak a sötétben tapogatóznánk...” Agócs Tibor
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Közel tíz éve dolgozunk együtt. Szabó sággal alkalmazod nemzetközileg is
Zsófi EB. címei mellett Mező Lili EB cí- ezt a tudományágat.
meiért is együtt dolgoztunk. Hogy ér- Hogy látod a Lili fejlődését?
tékeled te az elmúlt tíz éves munkát?
Én azt gondolom, hogy nem véletlenül
Érdekes a kérdés, ugye egybevág az támogatjuk őt. Ugye nagyon sok viélsporttal és az abban alkalmazott lágklasszissal dolgozunk ezek között
speciális vizsgálati rendszerünkkel, a is a kategóriájában ő is gyakorlatilag
periodikus funkcionális teljesítmény világklasszisnak tekinthető. Azonban
diagnosztikai rendszerrel. Azt gondo- az, hogy mondjuk, majd világ szinten
lom, hogy az eredmények nagyon jól és nem „csak” kontinens szinten fel
szemléltetik a fejlődést. De ami ennél tudja rakni az í-re a pontot az nagyon
is fontosabb az, hogy ezt bizonyítja, sok mindentől függ és ezt ez az év is
hogy hatékonyan sikerült felhasználni, bizonyítja, de nagyon szépen lehet látintegrálni a kyokushin karatéba azon ni a fejlődését és hát neki majd azért
belül is az Y akadémia vagy Yakuzák ezeket az időszakos korlátokat tudni
Se műhelyébe ezt az eredményes tel- kell átlépni.
jesítmény diagnosztikai módszert.
Tehát a korosztályok közötti váltást,
Jól látszanak az élettani paraméte- az élettani fejlődést, és a különböző
reknek fejlődései, és ezáltal a ver- életkoroknak megfelelő magánéleti
senyzők teljesítményei is stabil képet és egyéb kihívásokat neki ugyanúgy
mutatnak, de ami ennél is fontosabb, eredményesen abszolválni kell, illetve
hogy tudsz mit kezdeni az adatokkal.
az ezzel a kapcsolatos problémaköröTehát azt emelném ki elsősorban, ket, feladatokat fel kell tudnia vállalni
hogy ahhoz képest, amikor elindul- ahhoz, hogy belépjen a világ elitbe.
tunk ugye az első beszélgetés során Mint ahogyan ezt a személyiségének a
– ezt mindig elmondod- , hogy nem is fejlődésén is látnunk kell. Én úgy érnagyon értettük még egymást, illetve zem, hogy nagyon hatékony volt ez az
nem értetted, hogy mivel mit szeret- időszak. Azt is látom, hogy érti már,
nék mondani annak ellenére, hogy én hogy mit miért csinálunk, mit miért
az edzői oldalról jövök.
mérünk. Az elején nagyon hangsúlyosan menedzselted, pályára állítottad,
Eltelt tíz év és lassan ott tartunk, hogy de most már ő is szakembernek tanul,
kiemelkedő minőségben és hatékony- ezért mindenképpen nagyobb önálló-

diagnosztika

Interjú Dr.Kovács Péterrel az
OSEI Teljesítménydiagnosztikai
laboratórium vezetôjével

ságra lesz szüksége már csak azért
is, mert a felnőtt mezőnyben kell az
a fajta ösztönös kreativitás a küzdőtéren, ami neki ott van a vérében és
fizikailag is jók az adottságai. Talán ez
hiányzott most Tokióban.
Ezeket az adottságokat ahhoz, hogy
mondjuk egy világverseny szintjén ne
csak EB-ben gondolkozzunk - ez most
furcsán hangzik, ez a csak EB, de ugye
nálatok ennek a sportágnak nagyon
komoly világ porondja van - és ahhoz
hogy ott is ugyanolyan eredményesen
vegye az akadályokat, mint Európában,
ahhoz a különböző taktikai, stratégiai,
fizikai és személyiségi képességeknek
nagyon össze kell érnie. Ebben ő kivételes alkatnak számít a mi vizsgálati
eredményeink és országosan is nagy
merítés alapján is.
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Jászboldogháza
Dojo vezető: Sempai Borics-Simon Orsolya 1. dan

10 éve Jászboldogházán
Borics-Simon Orsi és Borics Zsolt
indította el 10 éve a Yakuzák Se
kyokushin karate szakosztályát Jászboldogházán. Az eltelt időszakban
szerveztek edzőtáborokat, közösségi
programokat, sőt a szülők számára is
TRX edzéseket.
Kerekes Réka innen kelt útra a válogatottság felé. Később Indi vagyis Szegedi Gábor is itt szerzett edzői tapasztalatokat. Orsi a Testnevelési Egyetemen
végzett testnevelő tanárként. Jelenleg
a másod diplomáján dolgozik. Közben
anyuka is lett. A karate azonban maradt. Boldog születésnapot a boldogházi csapatnak! Gratulálunk!
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Jászfényszaru
Dojo vezető: Fülöp Roland 1. dan
Roland és segítői által vezetett szakosztály ebben az évben is lelkesen
dolgozott. Az elmúlt években kétszer
is szerveztek Háziversenyt és ebben
az évben is több központi rendezvénybe is becsatlakoztak. Ludányi László
régi harcos biztos támasza Rolandnak
és minden bizonnyal lesz folytatása
jövőre is a nyári tábornak.

19’ „Keleti Fény”
edzôtábor
Július első hétvégéjén a jászfényszarui
Önkormányzat kezdeményezésére és
támogatásával idén is megrendezésre került a Yakuzák Se Jászfényszarui
szakosztályának Kyokushin Karate
edzőtábora. A tábor helyszíne a Régi
Óvoda Épülete és a hozzá tartozó hatalmas park volt, aminél nehezen tudnánk jobb helyet elképzelni. A helyi
foci pálya közelsége remek alkalmat
biztosított a reggeli futóedzések lebonyolításához. A gyerekek összesen hat
edzésen vettek részt és gyakorolták a
karatéhoz szükséges alapokat: pajzspontkesztyű, erőnlét, küzdelem, állóképesség. Az edzések közti időt pedig szabadprogrammal és zárásként
„Kincskereséssel” töltötték. Szerintem ezt élvezték legjobban :) Osu!
Köszönjük Jászfényszaru Város Önkormányzatának a támogatást és a
tábor lebonyolításához nyújtott segítségét!
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Jásztelek
Dojo vezető: sensei Agócs Tibor 3. dan
„Az emberek nagysága nem a gazdagságban vagy a hatalomban rejlik,
hanem a jellemben és a jóságban.
Minden ember ugyanúgy ember, mint
a többi, minden embernek vannak hibái és hiányosságai, de születésétől
fogva mindenkiben rengeteg jóság is
van. S ha az ember arra törekedne,
hogy inkább felszínre hozza a jóságot,
mint elfojtsa magában, s a szegény
embereknek megadná azt az érzést,
hogy ők is emberek, ehhez nem csak
pénzre vagy vagyonra van szükség,
mert ebből nincs mindenkinek elajándékozni valója.”
Anne Frank”

Hátrányos és veszélyeztetett gyerekekért
dolgozunk együtt

Birinyi János intézmény vezető helyettessel a jászteleki, többségében roma
származású gyerekek fejlesztéséért
újabb megállapodást írt alá egyesületünk. A jászteleki Hunyadi Mátyás
Általános Iskolában már egy tanévet
oktattunk, ahol nagy sikereket és szép
eredményeket értünk el. Ez az együttműködés folytatódik a 2019/20-as tanévben is.

Övvizsgára készülnek
Jásztelken

Több mint egy év után közel harminc
fő fog beszámolni 2020. januárjában
a karate tudásáról. A Yakuzák Se narancs övét szerezhetik meg a gyerekek. Az edzéseket Treba-Kovács Botond is segítette sensei felkérésére és
erőnléti edzéseket vezetett többször a
felkészülők számára. Egy a csapat egy
a zászló! Sok sikert 2020-ban!
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Nagykáta
Dojo vezető: sensei Agócs Tibor 3. dan

Nagykátán összevont
edzésen közösen
gyakoroltunk

Tavasszal és ősszel szoktunk összevont
edzést szervezni. Ezúttal nyáron hirdettük
meg a mai napot. Végigért a sor a nagykátai sportcsarnokban a hosszú folyosón.
Módszertani edzésen a küzdelem alapjaival ismerkedtek a kezdők a képzett versenyzők segítségével. Az edzést sensei
motivációs beszéde zárta. Ismét megmutattuk, hogy egységben az erő.
Köszönet a szülőknek a segítségért!
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Nagyszabású tervek
Nagykátán

Tárgyalás zajlott a nagykátai polgármesteri hivatalban december
elején. A tárgyaláson Dorner Gábor polgármester mellet Agócs
Pál és Tóth István alpolgármesterek is részt vettek. A Yakuzák
Se és az önkormányzat között formálódó együttműködés célja egy
nagykátai Y Ház felépítése. A tárgyaláson megtaláltuk a legjobb és
legköltséghatékonyabb megoldást
is, amely jól illik a város fejlesztési
koncepciójába is. 2020. januárjában folytatjuk a tárgyalást, akkor
már az megvalósítás konkrét lépései következnek. Köszönjük a
pozitív és konstruktív hozzáállást
törekvésünkhöz.
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Tápiószele
Dojo vezető: Sempai Kusper Zoltán 1. kyu

Elsô születésnap
és övvizsga

A születésnap alkalmából övvizsgát
tartottunk. Hét fő vizsgázott 10.kyura.
A szülők tortával, szendvicsekkel
készültek és nagy izgalommal élték
meg életük első övvizsgáját. A vizsgát
sensei Agócs Tibor vezette, Simon Orsolya 1.dan, Fülöp Roland 1.dan segítségével.
Kusper Zoltán dojó vezető a gyerekekkel együtt izgulva nagy lelkesedéssel
volt végig az ünnepi eseményen egész
családjával együtt. Igazi családi hangulat, szép megható pillanatok.
Gratulálunk a sikeres felkészítéshez
és a vizsgázóknak a munkához! Osu!

Tápiószelén is futnak

Kusper Zoltán a Tápiószelén levő
dojónk vezetője egységes „Y-os” stílusban vitte futó versenyre csapatát
Újszilvásra, amely kíváló felkészülés
volt az I. Jászság Dinamikája futó versenyre.
A futó edzéseket a szülők is komolyan
veszik és Zoli megfelelő partnereket
is talált a hétvégi futások megszervezéséhez, lebonyolításához. Ungvári
László és kedves Bodnár Eszter lelkesen szervezik a futást. Eszter forró teája és gondoskodása kiválóan ellensúlyozza Laci kemény katonás elvárásait
a futások alkalmával. Így kerek a történet. Így lett csapat az egyénekből.
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Építsd Újra
Önmagad Fesztivál
Salgótarján
Egyesületünk karate bemutatót tartott
a salgótarjáni színes rendezvényen. A
sport pozitív hatásait és az életmód
váltást propagálta a rendezvény. Köszönjük a meghívást, örömmel tettünk
eleget neki!

Edzés Satoshi Yui-val

Sosai Oyama Honbu vezetője járt Magyarországon.
Sosai Oyama a kyokushin karate alapítója
születésének 96. évfordulójára nem is emlékezhetünk volna méltóbban, mint shihan
Yui edzésével. A japán mesternél autentikusabb személyt nehéz lenne találni az
Oyamai karate területén, hiszen a honbu
vezetője volt a régi időkben stílus alapító
felkérésére.
Az edzés Szolnokon a faházban volt shihan
Furkó szervezésében, shihan Brezovai segítségével. A Yakuzák Se-tSokan eljöttek
az ország távoli részéből is, hogy lássák a
mestert. A tradicionális kyokushin edzés
igazi japán hangulatban, stílusban zajlott.
Az edzés másnapján ellátogatott az Y Házba a nagy nevű mester. Köszönjük a látogatást és az edzést! Osu!
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Válogatott versenyzôink
megbeszélése

Megbeszélést tartottunk a 2019.év
eseményeiről és feladatainkról. Kijelöltük az elkövetkezendő időszak feladatait, és lezártunk dolgokat. Fontos, hogy a versenyzők egyértelműen
jelöljék ki céljaikat és tartsák is magukat hozzá. „A 2020-as Európa bajnokságra időben kell felkészülni, és
ehhez időben kell feltárni a fejlődés
területeit…” – mondta Móczó Milán a
megbeszélés után

100 FIGHT – kihívás

A legnagyobb csapattal utaztunk Orosházára, hogy
részt vegyünk azon a kihíváson, amely egyszerre kiváló lehetőség az edzésre és ugyanakkor méltó módon népszerűsíti a kyokushin karate harciművészetet.
Szabó Roland visszatérése óta első nagy rendezvénye
volt, de Mező Lili számára is jó gyakorlási lehetőség
volt a kihívás. Sokan teljesítettek 30 küzdelmet és volt
aki többet is.
Köszönet Zsolt Zsiga mesternek a nagyszerű ötletért,
a megvalósításért, a lehetőségért, a részvételért!
Gratulálunk! Osu!

Kilépett a Yakuzák sportegyesület az SHSZ-bôl
Prominens sportdiplomáciai látogatás zajlott
az Y Házban.
Shihan Furkó Kálmán 8. dan a hazai kyokushin alapítója,
Hasebe Toshiake a Magyar Kyokushin Karate Szervezet
társadalmi elnöke, valamint
Dr. Zsuga János 4. dan látogatták meg a Yakuzák Sportegyesület műhelyét.
A látogatáson dr. Szabó Tamás Jászberény város polgármestere is tiszteletét tette. A résztvevők megtekintették
az európai színvonalú dojot és az egyesület jövőjéről tárgyaltak jó hangulatú megbeszélésen.
A 2015-ben Jászberény Város Önkormányzatával közösen létrehozott Y Ház Magyarország egyik legeredményesebb kyokushin egyesületének ad helyet és emellett
példaértékű az együttműködés városunkkal is.
A délutáni sportdiplomáciai látogatás után sensei Agócs
Tibor a Yakuzák Se szakmai vezetője „berendelte” az
egyesületben dolgozó dojo vezetőit, a fekete öveseket és
az egyesület idősebb véleményt formáló tagjait. A találkozó Nagykátán annál a kemencénél került megrendezésre az esti órákban, ahol az SHSZ alapítása történt.
Akkor Karmazin György, Bencze Antal és Agócs Tibor
vett részt az SHSZ életre hívásában. Most ugyanennél az
asztalnál a kemence előtt a Yakuzák Se szakmai stábja
gyűlt össze, hogy az SHSZ-ből történő kilépésről döntést
hozzon. A jelenlévők egységesen támogatták a kilépést.
A jövőben a Yakuzák Sportegyesület Shihan Furkó Kálmán Branch-ében folytatja a munkát. A Yakuzák Se és
tagsága tehát a jövőben is a Shinkyokushin világszervezethez tartozva a legmagasabb szinten kívánja végezni
munkáját. Osu!
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Karate bemutató

Verő fényes napsütésben népszerűsítettük a kyokushin karatét az jászberényi érparton. A bemutatón a karate
személyiségformáló erejét mutattuk
be mozgás közben. A siker nem maradhatott el

Rendkívüli siker - II. Egészségnap
Nemzeti ünnepünkön október 23-án második alkalommal rendeztünk egészségnapot az Y Házban. Az egészséges ételek kóstolója mellett, előadás, könyvbemutató, kismama torna, apa/fia/lánya, anya/fia/lánya edzés
is megvalósult. Több mint 200 fő vett részt az eseményen.
Rendkívüli hangulatban nagy elégedettséggel nyárias
időben zajlott a program. Sok szülő vett részt a családi
napon. Együtt edzettek, gyakoroltak. A KAPOCS programjaként létrejött esemény méltó volt a célkitűzéshez.
Természetesen lesz folytatás! Örülünk, hogy ilyen sokan mutattunk egységet!
Köszönet Soós Andrásnak és feleségének Anitának a
finom, egészséges és változatos ételekért! Köszönet a
Tugyi Cukrászdának az egészséges süteményekért. Köszönet Iván Tündének, Trabach Sándor, Agócs Zsófinak
és Tóth Benjáminnak a közreműködésért!
„Aki megáll az nemcsak nem halad, hanem lemarad!”
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Elôadás Budapesten

Thék Zsuzsanna oktatás szervező
meghívására a 2016-ban edzőként
végzett Agócs Zsófit hívta meg előadónak az edzőképzésben résztvevő
hallgatók számára Budapesten. Az
előadásra elkísérte Agócs Tibor is.
A volt versenyző és az edző előadása
Zsófiról készült filmekkel indult, majd
Zsófi sportkarrierjének alakulását
hallhatták a tanulók. De teret kapott
az egyesületünk és az egyedülálló felkészülési rendszerünk is. Sok érdeklődő kérdést kaptunk, nagy öröm volt
ott lenni.
Kedves Zsuzsa!
Köszönjük a meghívást!

Solymosi
Antal
Az a bizonyos 1% ami
a végén sokkal több is lehet.

A felkészülés arról szól, hogy felkészülnünk
arra a teljesítmény próbára amely előttünk áll.
A teljesítmény mérésekor százalékban fejezik
ki a különböző területekben rejlő lehetőségeket.
A edzések egymásra épülve, megfelelő ingerekkel elérhetik azt a hatásfokot amelyért a
versenyző és edző közösen dolgozik.
Azonban tartalékok mindig maradhatnak a versenyzőben.
A tartalékok kiaknázásáért, a következő edzés,
mérkőzés magasabb szintre történő emelésért a felkészítő stábban kiemelt szerepe van
a masszőrnek.
A szerepe sokrétű. Fiziológiai, mentális tartalékok felszabadításán dolgozik. Bizalmi szerep. Az ő birodalma a masszázs ágy, amelyre
felfekvő versenyző másképp,-jobb állapotbanszáll le a terhelés után vagy épp előtt. Sokat
köszönhetünk Solymosi Antalnak az Európa
Bajnokságon elért eredményekért, amit ezúton
is köszönünk neki! Osu!
„Munkám központjában továbbra is a myofascial
spreading állt, kiegészítve igény szerint más
technikákkal, pl. triggerpont terápia. A vis�szajelzések és a teljesítmény is igazolja, hogy
munkám sokat tud hozzá tenni a sportolók
eredményességéhez.” Solymosi Antal

Berény-sport interjú

Nagy Zsolt a Berény-sport szerkesztője készített színes interjút sensei Agócs Tiborral a Yakuzák Se történetéről, és arról az edzői filozófiáról aminek az eredményeképpen Európa bajnokok sorával büszkélkedhet
az egyesület.
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Shihan Furkó Kálmán 8. dan
Móczó Milán beszámolója
a szolnoki edzésről

„Tegnap délelőtt Shihan Furkó Kálmán
fogadott minket Szolnokon dojójában,
a Faházban. Kezdetben hosszasan beszélgettünk a Shihannal mielőtt kezdtük volna az edzést. Shihan mesélt
nekünk Oyamáról, a Japánban való
edzéseiről. Arról is szó esett, hogy
hogyan is kezdte ő a kyokushin karate gyakorlását, hogyan edzett ő régen,
valamint megosztotta velünk szemléletét a harcművészetekkel kapcsolatban. A beszélgetést egy technikai
edzés követte, ahol a mawashi geri volt
a fő témakör. A rúgás gyakorlásának
módszereivel foglalkoztunk az edzés
folyamán, valamint az ütő rúgó felületek erősítésének a fontosságára is felhívta a figyelmünket a Shihan és ezekre is mutatott nekünk módszereket.
Nagyon sok új információval lettünk
gazdagabbak a ma délelőtt folyamán.
Nagyon nagy öröm volt számunkra,
hogy itt lehettünk, köszönjük!”
Osu! Móczó Milán

A technika
hagyományozásának útja

Japán. Kontinuitás a múlttal, a hagyományokkal. Mindez a tisztelet derékvastag
kötelén. Nemcsak a harcművészetekre
jellemző, hogy az évszázadok alatt felhalmozott tudás, praktikák, módszerek pontosan átadásra kerüljenek generációról
generációra Japánban. A legjobb hídépítők,
asztalosok képesek egy hidat, egy pagodát
darabjaira szedni és megmutatni a csapolásokat és a munkafolyamatokat a fiatalabb
mestereknek, hogy halálukkal ne vigyék a
sírba az évszázadokkal letisztult építészeti
elveket, vagy éppen a műhelytitkokat. Ez a
tudás hagyományozásának útja. Ugyanez
történik a karatéban is. Japánban készült
egy fotó, amely szimbolikusan be is mutatja
a tudás hagyományozásának útját.
A képen Mészáros Attila látható, aki Shihan
Furkó Kálmánt tanította a ’70-es években
az első mozdulatokra a kyokushin útján.
Shihan Furkó Kálmán ezután sokakat tanított Magyarországon, közöttük Sárközi
Zsoltot, Kenyó Lászlót, Lendvai Lászlót és
Agócs Tibort is. Agócs Tibort közvetlenül
Sárközi-Kenyó-Lendvai tanította. Sensei
Agócs Mező Lilit tanítja a napokban is. Lili
tehát a tudás egymásra rakott rétegeinek
köszönheti pillanatnyi tudását, ismereteit.
Így jutott el Sosai Masutatsu Oyama karatéja Nagykátára.
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Futás
A homoki...

Sokan szeretik, sokan nem. Van, aki
kijár futni, van, aki nem. Aki kijár fejlődik, aki nem, nem. Van aki emiatt lett
bajnok, van aki amiatt hogy nem jár
nem lett az. Ez a homoki erdő futópálya tapasztalata. A tapasztalat sokkal
több mint feltételezés.

I. Jászság Dinamikája Futónap…

A legnagyobb létszámmal, azaz 131 fővel vettünk részt a Konkoly Electro Kft. által szervezett és rendezett futó napon.
Az Y Házban sportolók a ház támogatásával ingyenesen vettek részt a futónapon. Sokan életükben először vettek részt
ilyen eseményen, illetve futották le a félmaratoni távot. Treba-Kovács Kíra, Treba-Kovács Botond, Lendvai László,
Bagyinszki Máté, Szabó Roland életükben először győzték le a félmaratoni távot. Gratulálunk!
A Yakuzák Se is több edzést kiegészített futással az elmúlt félévben. Folytatódott tehát a hagyomány, mely szerint
12-13-14 éves fiatalok futnak felmaratont a Yakuzák Se-ben. Emlékezetes történet, amikor a futóversenyen Barnabás
Gál-t elhagyta egyik tanára és kajánul odaszólt Barnának hogy lassú. “Tanár úr kérem én félmaratont futok…” válaszolt
Barna. A hitetlenkedő tanár arcára fagyott a mosoly, és folytatta a 10 km-es futását, Barna pedig lefutotta a 21 km-t.
Egyesületünkben egyre többen elmondhatják magukról, hogy rendelkeznek futóteljesítménnyel is.
Konkoly Szabolcs és felesége Konkoly-Szappanos Anett ajándékkal kedveskedett a legnagyobb létszámmal részt vevő
csapatnak, melyet Agócs Zsófi vett át.
Gratulálunk a szervezéshez a Konkoly családnak és munkatársainak! Jövőre Veletek ugyanott!
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Fürkész ovi az Y Házban

Óvodások lepték el az Y Házat. Több
mint 40 pici gyereknek mutattuk meg
az épületet, és természetesen mindent
ki is próbálhattak egy rövid kis edzés
keretében. A gyerekek megnézhették
hogyan épült fel a létesítmény és soksok érdekes kérdést is kaptunk. Voltak
ismerős arcok is, akik az előkészítő
csoportba járnak karate edzésre.
Köszönjük a Fürkész óvónőknek, hogy
eljöttek és elhozták a gyerekeket!

Barnabás Gál dolgozik
a nyári szünetben

Nyáron mindig munkát vállal Barnabás. Tavaly is dolgozott egy hónapot.
Akkor és most is elégedettek voltak
Barnabás precíz hozzáállásával, munkabírásával. Nem csoda hiszen ő már
felépített egy házat, az Y Házat 2015ben. Emellett 2016-ban Japánban is
tatamira lépett, majd 2018-ban ifjúsági EB címet szerzett. Hajrá Barnabás!
Gratulálunk!

Halloween ’19
A gyerekeknek örömére tökfaragást,
kincskereső játékot és jelmez versenyt
rendeztünk az amerikai Halloween
ünnep kapcsán. Hogy pontosan mi közünk van ehhez az ünnephez azt nem
tudjuk, de kiváló közösségi esemény
lett. Hasonlóan a tavalyi évhez ún.
„batyus” jelleggel készültünk a rendezvényre. Köszönet Soós Andrásnak
és Kerekes Rékának a szervezésért!
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Virtuális drogfüggés

Avagy mi a baj a mobillal?
A matematika megmutatja!
Számoljunk együtt!
Napi 5-6 óra telefon, ipad, számítógép
használat az heti 40 óra.
Az egy hónapban: 4x40 =160 óra
Az egy évben: 160X12 hó =1920 óra
Ez összesen napi 8 óra alvást
figyelembe vételével: 120 nap!
120 NAP AZ 4 HÓNAP!
Továbbá?
- nincs ideje tanulni sem ezért
szétesik az iskola...
- megváltozik a gondolkodása
„ZOMBI” lesz, nem érti őt a
környezete és ő sem érti azt
- kiesik a közösségből
- depressziós lesz
- frusztrált lesz
- Kidobja a lehetőségeket.
Azok pedig NEM VÁRNAK....

TEHÁT HA VALAKI AZ ÉV EGY HARMADÁBAN EGY
VILÁGÍTÓ ÜVEGLAPOT NYOMKOD,
ANNAK NEM LESZ IDEJE TANULNI, EDZENI
SŐT NORMÁLIS EMBERI KAPCSOLAT TEREMTÉSÉRE SEM.

Mikulás ’19
Mint minden évben, idén is ellátogatott hozzánk a Mikulás
bácsi, hogy a jó gyerekeknek egy kis ajándékkal kedveskedjen. A Mikulás bácsit zene Manók és a Krampusz is elkísérte.
Természetesen a puttonya sok-sok volt teli, de a virgácsot
sem hagyta Lappföldön. A csomagokat az “egészséges táplálkozás” jegyében kértük a Mikulás bácsitól. Aki örömmel
teljesítette a gyerekek kérését. A rendezvényen jelen volt
Jászberény város új polgármestere Budai Lóránt is, aki szaloncukrot hozott az Y Ház karácsonyfájára. Köszönet érte!
Köszönet Soós Andrásnak és feleségének, hogy segítettek a
Mikulás bácsinak a csomagok összeállításánál!
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Éjfélig tartott a megbeszélés…

Szervezet fejlesztő beszélgetés zajlott 1824 óráig az Y Házban. A megbeszélés önismereti kurzus jelleggel zajlott, ahol a 2020as tervek mellett az egyesület stratégiáját
is érintő dolgokról esett szó. Megnéztük a
rólunk készült mozifilmeket is melyeket az
Y Média készített 2015-ben és 2016-ban. A
filmeken a tejes rendszerünk és még talán
attól is több bemutatásra került. Monumentális alkotások. A két film között prezentációt tartott sensei Agócs majd beszélgetés
zárta az estet...
„Érték és nem érdek alapú közösséget
formálunk naponta. Természetesen ezzel
együtt jár a változás is. Közösségről akkor
beszélhetünk, ha a bizalom erőteljes és kölcsönös. Egyébként „tömörüléssé” silányul
a szervezet. Ezt elkerülendő magunk megyünk a változások elé és generáljuk is azt.
Sajnos, mint minden változás áldozatokkal is jár. Néhányan valószínű el kell, hogy
hagyják a hajót. De így megy ez harminc éve.
Vagyis minden változás előre vitte a közösségünket.”

Shogun
Kedves Csabi! Tisztelt Shogunos
Versenyzők, Szülők!
A Yakuzák Se minden tagja nevében
szeretnénk gratulálni a 2019.évi minősítési pontverseny első helyéhez! Nagyon megérdemlitek, hiszen évek óta
rendkívüli erőfeszítéssel dolgoztatok
ezért. A Yakuzák Se sok éven át kimagasló teljesítménnyel volt első ebben
a versengésben, és most méltó ellenfelünk a Shogun Se végzett elől szintén 1000 pont feletti teljesítménnyel.
Mint tudjuk sok mindent nem mutat
meg ez a minősítés, de azt is, hogy sok
mindent viszont igen. A szorgalmas alázatos munkát mindenképpen ki lehet
olvasni a sorok közül. Tudom hihetetlen,
de mi is szurkoltunk Nektek egy kicsit.
Tettük ezt ugyan abból az indíttatásból,
mint ahogyan elindítottuk az Y Akadémia képzési sorozatunkat is. A tudás
rendszerezésével, annak átadásával a
hazai kyokushin karate felemelkedéséért dolgozunk. Tesszük ezt a jövőben
is. Hisszük, hogy a kyokushin karate további fejlesztése és minőségi művelése
csak a gyakorláson és a folyamatos tanuláson keresztül valósulhat meg. Ebben a munkában TE/TI is partnereink
voltatok a sok hegykői edzőtáborban és
az Y Akadémia valamennyi képzésén.
Ha közvetlenül nem is, de reméljük közvetetten mi is hozzájárultunk a sikeretekhez.

Visszanézve Nektek is és nekünk is
rendkívüli évünk volt, amit a minősítés
is jól mutat. Ez két egyesület emelkedik ki hatványozott módon a több mint
ötven egyesület közül. Nagyon remélem, hogy a jövőben sokan jutnak majd
az 1000 pont teljesítmény fölé! Ez minden bizonnyal a hazai kyokushin fel-

emelkedését, sok bajnokot és méltó
helyet jelentene a sok harcművészeti
stílus között. Kívánom, hogy sokan
dolgozzanak ezért!
Még egyszer tiszta szívből gratulálunk
a nemes vetélkedés első helyéhez.
Osu! sensei Agócs Tibor Yakuzák Se
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Övvizsga
Narancs öv…
A legemlékezetesebb pillanat bármiben a kezdet. A karate ösvényére
lépés és az első övvizsga valóban jelentős dolog. Döntés valami mellett...
Az első felkészülés izgalmai és az
első szokatlan önként vállalt nehéz
esemény a gyerekek életében. Az első
olyan komoly nehézség, melyet egyedül segítség nélkül „kell” 5-6 évesen
végig csinálni.
Óvodás, előkészítő csoportunk vizsgázott év végén narancs övre, illetve
versenyzői narancs övre. Ügyesség,
erőnlét, figyelem, hajlékonyság, kitartás, küzdő képesség területein kellett
megfelelni a teszten.
A vizsga 10x1 perces küzdelemmel zárult. A szülők féltő és aggódó szemei
előtt lépték át a gyerekek saját árnyékukat. Szép kezdet. Jó időben jó helyen
vannak a gyerekek egyesületünkben.
Gratulálunk a vizsgázóknak! Köszönet a szülőknek a támogatásért! Hajrá
Yakuzák Se!
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PROFILÍROZÁS

Pápai Zoltán, Dávid Máté és Dávid
András járt ma az Y Akadémián.
A VB felkészülés profilját, moduljait,
valamint azokat a sportszakmai irányelveket vettük át tételesen, amelyek
személyre/bontva alakítva támogatták a fiúk eredményes tokiói szereplését. Sportszereket is kölcsönöztünk
számukra, segítve a felkészülésüket.
Várunk vissza benneteket! Osu!

Pályaorientációs nap
Székely Mihály Általános Iskola
látogatott el az Y Házba.
A pályaorientációs nap alkalmából
az iskola 5. osztálya ellátogatott az Y
Házba is, ahol a ház szakmai vezetője,
edzője, sensei Agócs Tibor fogadta a
gyerekeket.
Itt most nem a karate sportágé volt a
főszerep. A gyerekek helyet foglaltak
a tatamin és elsőként egy filmet láthattak az Y Ház létrejöttéről, amely
közösségi munka volt a sportolók, a
gyerekek és szülők bevonásával, így
jól tükrözte a közösségben rejlő erőt.
Ezt követően a gyereknek bemutatták
az épületet. Az irodában sokat időztek,
mert itt információt kaptak az irodai
asszisztens munkájáról, annak szerteágazó feladatairól, az ahhoz szükséges tudásról.
A falon elhelyezett képek kapcsán
(Mesterek és Tanítványok) szó esett a
tiszteletről és a bizalomról is.
Ezt követően a sensei pályaorientáció
szempontjából fontos dolgokról és az

edző feladatairól beszélt, amit az Y
Média által készített filmek vetítésével
(edzőtáborok, versenyek) és egy-két
koordinációs-, figyelem-, koncentrációfejlesztő gyakorlatokkal fűszerezett.
Szó volt a motivációról, a képességekről és olyan fejleszthető dolgokról,
mint például, a megismerő tevékenység, önmaguk kifejlesztése, figyelem,
figyelem megosztás, melyeket konkrét helyzetekben tapasztalhattak meg
a gyerekek,. A kép -,képzelet-,képes-,
képes vagyok rá szavak értelmezésén át rámutatott, arra, milyen fontos,
hogy legyen kép a fejünkben, arról,
hogy mit szeretnénk csinálni, mert
csak akkor leszünk képesek azt megvalósítani.
Példákon keresztül rávilágította a
gyerekeket arra is, hogy a későbbi
boldogulásuk érdekében milyen fontos az, ahogyan most élnek…az, hogy
mit esznek-isznak, alszanak-e eleget,
mivel töltik a szabadidejüket (tartalmas programok, telefonozás.

Valóban kihasználják-e tehetségüket,
segítenek-e otthon, milyen emberekkel, barátokkal veszik magukat körbe,
sportolnak-e valamit, tartoznak-e közösségbe, megtesznek-e dolgokat akkor is, ha nincs kedvük hozzá, küzdenek-e ha el akarnak érni valamit.
Előkerült a célok fontossága, az azok
eléréséhez szükséges munka, a jó időbeosztás (’time management’), a komfortzónából való kilépés fontossága,
előnyei, melyekre a tudatos odafigyelést már ebben a korban jó elkezdeni
annak érdekében, hogy mire pályaválasztás elé kerül a gyermek, ismerje
önmagát, és tudatosabban döntsön az
életét, tanulmányait illetően.
Végül felhívta a gyerekek figyelmét
arra, hogy rajtuk áll, hogy mit kezdenek el csinálni, mit tesznek a jövőjük, a
kitűzött céljuk érdekében, ezáltal, hogy
mivé válhatnak.
A hallottak lenyűgözték a gyerekeket.
Volt, akiket megerősített, másokat elgondolkodtatott, hogy mit tehetne önmaga fejlődéséért, megvalósításáért.
Köszönjük szépen a lehetőséget és a
páratlan motivációs előadást sensei
Agócs Tibornak!
Dorozsmai Dóra tanárnő
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Tokió ’20 Konferencia

A Magyar Sporttudományi Társaság a
tokiói olimpiára történő utazás, jet-lag
témáit neves előadókkal mutatta be.
Az időeltolódás okozta átállás komoly
edzői feladat és mivel mi is repülőre ültünk, kiegészítő információkért
részt vettünk a konferencián. Ezen a
területen a sporttudomány nagyon dinamikusan fejlődik és nagy mértékben
lehet minimalizálni a káros határokat,
az utazás okozta teljesítmény hullámzást. Lili átállítási protokollja ezt megelőzően is készen volt és a konferencia után is csak minimális változásra
szorul, melyekhez elegendő a hét nap.
Örülünk, hogy részt vehettünk a konferencián. Köszönjük szépen a meghívást!

Felelôséggel a
tanítványokért
A Yakuzák SE edzői és segédedzői számára az újraélesztés fontos elemeit
Bodnár Ádám mentő tiszt oktatta az
Y Házban.
A másfél órás képzésben elméleti és
gyakorlati tudást kaptak a jelenlévők.
Ezúttal 11 fő kapott erről a rendkívül
hasznos és fontos területről ismereteket.

„Mindenkinek végig kellett csinálnia a teljes protokollt és be is kellett
számolnia a miértekről és hangosan
mondani kellet a cselekvési sorrendet.” - Mondta Borics Zsolt aki rendkívül hasznosnak ítélte a képzést.
Köszönjük a precíz oktatást a jászberényi mentőállomás dolgozójának
Bodnár Ádámnak!
Az újraélesztés módszertanát edző
képzés követte, melyet sensei Agócs
Tibor tartott „Progresszió, fejlődés,
haladás fokozatosság” címmel. Az
edzők gyakorlati tanácsokat hallottak
az edzés szerkezet, edzés szervezés,
progresszió összefüggéseivel kapcsolatban.
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Az egészséges emberek számára az
„egész” természetes. Nem hiányzik
semmi. Így nincsenek tudatában egy
természetes mozdulat, vagy mozgás-

sor elképesztő komplexitásával és nehézségével. Ákos számára egy lépes
nehéz feladat. Ezért érkezett hozzánk
ez év májusában. Ölében hozta apuká-

Együtt erősebbek vagyunk...
Koen Spitaels az EKO (European Karate Organization) tagja 6. danos mester
üzent a mozgáskorlátozott Ákosnak.
Koen évek óta foglalkozik sérült gyerekekkel. Köszönjük a biztatást! Keményen edzünk! OSU!
„Régi barátság köt össze bennünket a
belga Koen Spitaels-el. Együtt versenyeztünk a 90-es években. Ezért talán
többet is jelentenek egyszerű biztatásnál Koen szavai, hiszen ő maga is
régóta foglalkozik mozgássérült gyerekekkel. Megtisztelő, hogy együtt
erez velünk.” OSU

Újabb
adományt adtunk át Sütivásár
Társadalmi felelősségvállalás keretében ismét egy autó- A tápiószelei csapat több
nyi cipőt és ruhát adományoztunk a jászteleki szakosztályunk tagjainak. A tagok több mint 90%-a hátrányos vagy
halmozottan hátrányos, körülmények között éli mindennapjait. Sajnos vannak veszélyeztetett gyerekek is.
Felelősséggel tartozunk értük. Ők is közénk tartoznak.
Természetesen mindig nagy öröm őket azokban a ruhákban cipőkben látni amit mi vittünk számukra. Célhoz ért
az adomány és jót tettünk. De a második gondolat rögtön
bevillan, „hamarosan kinővik” a ruhákat. Újabb cipő illetve ruha adománnyal 2020 januárjában érkezünk, azon
az övvizsgán amelyet egyesületünk szintén támogatásban ad a lelkes gyerekeknek.

jótékonysági akcióban is
részt vett az év végén. A
„Sütivásár” adományait
211.000.-FT-ot egy beteg
kisfiú családja kapta! Jót
tenni tényleg jó!
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Ákos és mozgás

ja első edzésünkre az oxigén hiányos
állapotban született Ákost. Kétoldalú
bénulása nagy feladat elé állítja szüleit is, hiszen nincs a hely, vagy terápia,
amit már ne próbáltak volna ki Ákos
jobbulása érdekében. Sokféle tornára
hordták szülei, de nálunk néhány hónap alatt tényleg sokat fejlődött. Ákos
már tud járni segítséggel, és számos
területen komoly fejlődést mutat. Szülei és nagymamája minden edzésért
hálásak. Sokszor nem hisznek a szemüknek a fejlődés láttán. Ákosnak hamarosan iskolába kell mennie. Ezért
dolgozunk és keressük a segítő partnereket az integrálásához!
Hajrá Ákos! Csak Így tovább!

egyesületi élet

Összefogás a TV2-vel
Jobb életkörülmények,
higiénikusabb környezet
az eredmény.
A TV2 „Az építkezők c. adásában volt
látható jótékonysági akciónk. A stáb és
a Yakuzák Se közel 5 millió forint értékben újította fel a Tápiószelén lakó
négy gyerekes Benkő család otthonát.
Sokan-sokat dolgoztak és ajánlották
fel a szabad idejüket, üzemanyagukat,
munkájukat, kapcsolataikat, önzetlen
segítségüket a családért. A gyerekek
eddig aljzat betonra lerakott sok éves
szőnyegen jártak. Régi elhasznált
ágyakon aludtak atka veszélyben, omladozó falakkal körbe véve.
A ház nagy része kifestve várta őket,
új gyerek ágyakkal, új parkettával,
konyhabútorral, pára elszívóval, felújított fürdő helyiséggel, zuhany kabinnal, higiénikus körülményekkel.
De karácsonyfát és ajándékokat is
kaptak a gyerekek. A felújítás ideje
alatt félpanziós ellátással a Kincsem
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Lovasparkban laktak és a nagykátai
fürdőben és a szelei karácsonyi fergetegben is ott voltak a stábnak köszönhetően. Eközben pedig média szakemberek örökítették meg a családot
professzionális módon.

Biztosak vagyunk benne, hogy azzal
az igénnyel, folytatják a házuk felújítását, és tartják rendben ahogyan azt
mi is tettük náluk, és hamarosan a ház
fennmaradó része is tiszta és megújult lesz. Micsoda változás! Micsoda
karácsonya volt az egész családnak!

egyesületi élet

Darázs István
Az Y Média készített intejút Darázs Istvánnal a Vitaleggs Kft. ügyvezetőjével,
aki népes karatés csapatot látott vendégül a nyáron megrendezésre kerülő
fogathajtó versenyen. A lengyel és litván versenyzők így bepillantást nyerhettek a magyar kultúra egy csodálatos szeletébe és természetesen jól is
lakhattak a magyaros ételekkel.
Először is szeretnénk megköszönni, hogy az Y Akadémia Women For
World Tournament edzőtáborának valamennyi résztvevőjét vendégül láttad
a fogathajtó versenyen. Hányadik alkalommal rendezitek ezt a nagyszerű
eseményt?

A családod és a céged dolgozói páratlanul kedves vendéglátók és ezt a
lengyel és litván versenyzők is megjegyezték miután nálatok jártunk.
Mindenki jól lakott és mi tagadás volt
bőven választék is a gasztro sátorban.
Hogy áll össze egy ilyen rendezvény
menüje? Kik a szakácsok? Az alapA családunk második alkalommal anyagot ki biztosítja?
Természetesen jövőre is tervezzük a
szervezte ezt az eseményt, de valójáverseny megrendezését. Az időpont
ban ez a 12. Fogathajtó verseny volt.
Az ételek kiválasztásában fő szem- is megvan már 2020.08.29. szombat
pont, hogy laktató, ízletes, jó minősé- lesz. Új meglepetésprogramokkal is
Nagy munkának tűnik a szervezés. gű és minden évben változatos legyen, készülünk a látogatók számára.
Mennyi idő alatt, és hány ember dol- persze ha lehet akkor a saját gazdasá- Ezúton is szeretném megköszönni a
gozott a pályáért a rendezvényért?
gunkból jöjjön az alapanyag. Bábosik segítőinknek, támogatóinknak, külöZoltán mesterszakács barátunk vezeti nösen a Jászberényi ÖnkormányzatValóban nagy munka, amely már janu- a kollégáinkból álló szakács csapatot. nak az együttműködést.
árban elkezdődik azzal, hogy az orszáVárjuk a karatésokat is nagy szeretetgos versenynaptárba bejegyeztetjük az Tervezitek 2020-ban is ezt a rendez- tel és persze minden kedves érdeklőidőpontot. Négy tagú csapat szervezi a vényt?
dőt jövőre is!
rendezvényt, szétosztjuk, ki miért felelős. A fizikai munkában kb 50 fő vesz
részt. Vannak kollégák, akik a pálya és
a környezet rendbetételét már egy hónappal előbb megkezdik a JVV Zrt-vel
közösen. De a dandárja a verseny előtti napon van, pályaépítés, sátorállítás,
díszítés, ételek előkészítése. Majd a
versenynapon a családunk, barátaink,
helyi fogathajtók, kollégáink mind segítenek a vendéglátásban.
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Táplálkozási tanácsadás
Soós Anita és férje Soós András az egyesület ifjúsági és
junior korú női versenyzői számára oktatást tartott a táplálkozásról. A beszélgetést követően együtt vásároltak be,
majd főzték meg az ebédet, amely az egészséges életmódot előtérbe helyezvén túl saját sportáguk energia és tápanyagszükségleteit is teljes mértékben kielégíti.
A lányok számos kiegészítő információval lettek gazdagabbak annak érdekében, hogy a sportteljesítményüket maximalizálhassuk.
Mint ismeretes Anita és András biogazdálkodással is foglalkoznak, illetve a Spicy Delikatesse névre keresztelt bio
boltot is ők üzemeltetik, ahol szintén csak adalékanyag
mentes termékeket árulnak.
Kedves Anita és András! Köszönjük Nektek, hogy ily
módon is támogatjátok versenyzőinket. Osu!

Parmezán Bivalyszalámi Bor Gránátalmalé
Kávé Mozzarella Csokoládé Prosciutto
Mandarinlekvár Pesto
Oliva Ementáli
Jászberény, Kossuth út 21.
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Kanga Training 2.0
Kismamák az Y Házban
Jelenleg az Y Házban kétféle szülés
utáni edzésformát próbálhatnak ki az
Anyukák. A hordozós Kangatraininget, és a KangaMom Training-et.
Székely-Zámola Andrea vezetésével igazán meghitt csapat jött létre
az „Élet iskolájában”. Kismamák és
kisbabák kötetlen, játékos tornája az
anya-gyermek kapcsolatot mélyíti el.
A napközbeni foglalkozások jól tervezhetőek a fiatal anyukák számára
és közösségben tudhatják magukat.
Mindemellett a szülés előtti forma
visszanyerése és a feltöltődés is megvalósul. Mentálhigiénia program és
persze sokkal jelentősebb tartalommal bír ez a mozgásforma.
Ebben az évben a foglalkozások mellett két eseményt is szervezett a foglalkozás vezetője a több csoportban
tornázó résztvevőknek.
Csatlakoztak az Európai Sporthét rendezvényhez. Az Európai Sporthét az
Európai Bizottság kezdeményezése,
amelyet 2015 óta minden évben megrendeznek a sport és a testmozgás
népszerűsítése jegyében. A nemzetközi eseménysorozat idén 2019. szeptemberben 23-30. között zajlott Európa
szerte.
A cél, hogy minél több magyar tegyen
az egészségéért ebben az időszakban,
és ezzel is felkerüljünk Európa sporttérképére, és az Unión belül kiemelkedő részvétellel mozduljunk meg országszerte.

gére szerveztek. Az Y Ház természetesen az ilyen alkalmakat támogatja.
Gratulálunk az eddigi munkához és jó
egészséget kívánunk az anyukáknak,
babáknak!
„Az év utolsó KangaMom Training
óráját tartottuk meg december 15-én
ahova az apukák és nagytesók is meghívást kaptak. Erre a bababarát alakformáló edzésre az apukák is beáll-

hattak tornázni azért, hogy megtudják
a Szuper Anyukák egész évben heti két
alkalommal mivel is foglalatoskodnak,
hogyan hozzák újra formába magukat
a gyerekek mellett. Egy jó edzés után
batyus pikniket tartottunk, a gyerekeknek volt sok finom sütemény, lufik
és csillámtetkó.
Köszönjük az Y Háznak a remek helyszínt, ami minden szempontból biztonságos és megfelelő a gyerekek számára, mind a pár hetes babáknak és
a már futkározó kétéveseknek. Jövőre
is várlak bennetek erre a kétfajta szuper edzésre, valamint szeptembertől
RTM (Rectus Training Method- core
izom erősítő, hasizom regeneráló óra)
és PreKanga (kismama torna) órákkal
is várom a mozogni vágyó Anyukákat.”
Székely-Zámola Andrea Kangatrainer

A másik rendezvény közösségépítő
építő „Családi nap” volt melyet évvé-
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FUNKCIONÁLIS EDZÉS

GYEREKEKNEK

Időpont: kedd, csütörtök 17:00-18:00 • Y Ház Jászberény, Korcsolya utca 5.
Differenciált sportági alapozó edzések, minden sportág számára.
Szakképzett edzők, minőségi eszközpark, európai létesítmény.

Garantált fejlődés!

Rekortán futópályát
tervezünk az Y Ház köré.
Kérünk ajánlja fel adója 1%-át!
Yakuzák SE. adószáma: 18820133-1-16
ALAPÍTVA 1990
Támogatóink:

Nagykáta Város Önkormányzata

Tugyi

a
Cukrászd

Jászberény Város Önkormányzata

Pillér

Élelmiszer üzletek

A Yakuzák SE lapja
Készült 500 példányban
Felelős szerkesztő: Agócs Tibor
Fotók: Egyesületi Archívum

