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A Yakuzák SE/Y Akadémia a Covid-19 világjárvány idején is sikerrel tudta megvalósítani a programjait. Természetesen ezel együtt sok tervünk is meghiúsult a pandémia korlátozásai okán. Elmaradtak bentalvós edzőtáborok, versenyek. Elmaradt egy nemzetközi edzőtábor is a balatonboglári NEKA-n, és elmaradt a hegykői képzésünk. A világjárvány alatt azonban sikerült egyben tartani a közösségünket és motivációt adni a jövőre. A 2020-as év tehát csonka
évnek tűnhet a programok száma tükrében, de ugyanakkor nagy öröm, hogy ennyi mindent meg tudtunk valósítani.
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január 10.
január 11.
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január 17.
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június 6.
június 27-28.

Mátra futás
Alapozó edzőtábor – Bonyhád
„Y DRIVE” filmbemutató – Jászberény
Évzáró, évnyitó rendezvény – Jászberény
Full Contact Eb – Belgium, Antwerpen
Sportorvosi vizsgálat – Y Ház
Övvizsga II.
Diákolimpia területi selejtező – Nyíradony
Felnőtt KD, Magyar bajnokság – Budapest
Háziverseny – Jászfényszaru
Knockdown Diákolimpia – Szentes
Edzés shihan Furkó Kálmánnal – Szolnok
Furkó Branch szeminárium – Jászberény
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Nagytakarítás az Y Házban
I. Napközi tábor – Jászberény
II. Napközi tábor – Jászberény
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sensei Agócs Tibor

...aki sokat tud
az elmúlt 30 évrõl
Szeptemberben ünnepelte magalakulásának harmincadik évfordulóját
a Yakuzák SE. Az elmúlt három évtized alatt nagyon sok minden történt
egyesületben. Van valaki, aki az első pillanattól kezdve napjainkig részese
és írója is volt a Yakuzák SE történetének. Ez a valaki nem más, mint sensei
Agócs Tibor, aki előbb sportolóként, majd edzőként, később pedig egyesületi
vezetőként is dolgozott, dolgozik azon, hogy minél sikeresebb, eredményesebb
legyen a patináns egyesület. Így akkor, amikor az elmúlt 30 év történéseit fel kell
idézni, sensei Agócs Tibor személye megkerülhetetlen.
› Harminc éve egy ereje teljében lévő
21 éves nagykátai karatéka érkezett
Jászberénybe. Úgy hívják, hogy Agócs
Tibor. Miért választottad akkor a Jászság
fővárosát és milyen céllal érkeztél ide?
› Jászberényben 1990. szeptember hatodikán nyitotta meg kapuját az a dojo, ahová
én érkeztem. Shihan Furkó Kálmánhoz járt
Dányi László, aki katonája volt a Shihannak
és ő hívta életre ezt a klubot. Én akkor válogatott versenyző voltam és ő segítséget kért
tőlem ennek az egyesületnek a működtetéséhez, az edzések megtartásához. Én ak2

kor már táborokban készültem, idehaza és
külföldön is versenyeztem, s küzdöttem a
magyar bajnoki címért is. Akkor nagyon
népes és erős volt a mezőny a 80 kilogrammos kategóriában. A kezdeti időszakban
azért jártam át hetente, hogy a kyokushin
karatéra jellemző rendszert pontosan adjuk
át. Egyébként Laci a szolnoki módszert és
rendszert másolta le, heti két karate edzés
volt hétfőn és pénteken, míg szerdán futottunk. Ha mondhatom úgy, akkor én mintának jöttem Jászberénybe. Egyébként mindig nagyon szerettem a várost, sokat jártam

ide, s egyre inkább ide kötődött az életem.
Egy szó mint száz, Dányi Laci hívó szavára
érkeztem a Jászság fővárosába.
› Mennyire volt könnyű vagy nehéz
a versenyzés mellett elkezdened az
edzősködést olyen fiatalon?
› Abban az időben a karate valósággal berobbant Magyarországra. Amikor egy tagfelvételt meghirdettünk, akkor hatvanan
jelentkeztek. Tulajdonképpen két csoportban zajlottak annak idején az edzések a
Rákóczi úti iskolában. Nem volt egyszerű
a dolog, mert nagyon kellett figyelni a fiatalokra, amikor tele volt a terem. Az persze egy más generáció volt, mint a maiak.
Ők bejöttek és két izomláz után már jól terhelhetőek voltak. Sajnos a mai fiatalokról
ezt nem tudom elmondani. Szinte lehetetlen volt összeegyeztetnem a versenyzést, a
versenyekre való felkészülést és a fiatalokkal
való foglalkozást, az edzések megtartását.
Az én helyzetemet az is nehezítette, hogy

nekem nem volt mesterem, aki foglalkozott
volna velem. Autodidakta módon tanultam
a karatét, miközben már edzősködtem is.
Dányi Laci 1991 végén munkahelyi elfoglaltsága miatt rám testálta a klub vezetését
is, azaz kaptam még egy plusz feladatot.
Onnantól kezdve tehát a klubot is én vezettem. Már csak azért sem voltam könnyű
helyzetben, mert nem volt autóm, busszal
és stoppal közlekedtem Nagykáta és Jászberény között. Reggel hatkor kezdtem az
alumíniumöntödében, s volt olyan nap,
amikor este tízre értem haza. Édesapám
mondta is, hogy abba kellene ezt hagynom,
mert nem fogom bírni. Viszont nagyon
erős volt bennem a hit, ezért eszembe sem
jutott semmit feladni.
› Kezdő edzőként az mennyire könnyítette
meg a dolgodat, hogy tanítványaid
egyben példát is láthattak benned,
hiszen sikeres versenyző voltál?
Látták a céltudatosságodat, az
elhivatottságodat, az akaratodat?
› Ez a része a dolgoknak nagyon rendbe volt.
Amikor az életembe belépett a karate a gimnázium első két évében, onnantól kezdve én
már nem akartam autószerelő, fodrász vagy
cukrász lenni, csak karatézni akartam.
Tehát az elkötelezettség, a hit bennem már e kezdeteknél nagyon erős
volt. Nagyon megérintett a karate iskola és a Távol-Kelet mítosza. Igazából ez megkönnyítette a
munkámat. Folyamatosan sodró
lendületben voltam, s ezt is tudtam gerjeszteni magam körül.
Ezt szerencsére nagyon sokan megértették, így hirtelen sok tanítványom lett.
Az 1990-es évek közepén kezdték tanítványaim a versenyzést, s azonnal eredményesek lettünk. Ez volt az első generáció.
Simon Orsi és Fülöp Roland nevét említeném azokból az időkből, akik a legsikeresebbek voltak. Simon Orsi háromszor nyert
junior Eb-t, s mindketten eljutottak a felnőtt
Eb-n is a dobogóra.
› Viszonylag korán, már 29 évesen
befejezted a versenyzést. Gondolom
ebben az is szerepet játszott, hogy korán
elkezdted az edzőséget és a kettő egy idő
után már nem fért meg egymás mellett.
Mielőtt erre rátérnénk, azért arról is
mindenképpen érdemes szólni,
hogy versenyzőként milyen
eredményeket értél el.
› Akkoriban, abban a nagy mezőnyben,
edző nélkül, sporttudományos ismeretek nélkül, tényleg komoly eredményeket
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értem el. Nagykátáról indulva eljutottam
számos nagy európai versenyre, ahol 1015 ország legjobbjai indultak. Szerepeltem
olyan dán bajnokságon, ahol ötezer néző
előtt zajlottak a küzdelmek és bejutottam a
döntőbe. Kovács Laci barátom volt a segítségemre a felkészülésben, akkor ismertem
meg, például hogyan kell pontkesztyűzni,
miközben a nagyvilágban ez már közismert felkészülési módszer volt. Mi akkor
kezdtük el kitalálni, miként illesszük be a
felkészülésbe. Büszke vagyok arra, hogy
Magyar bajnokságot nyertem, hogy sok
nagy nemzetközi versenyen dobogóra állhattam, de az egyik legnagyobb eredményemnek azt tartom, amikor 1997-ben Berlinben léptem tatamira. A világszervezet
elnöke látta a küzdelmemet és meghívott
Japánba, az ottani súlycsoport nélküli bajnokságra. Így visszatekintve is ez az egyik
legnagyobb eredmény, amit elértem, hiszen három hónapig edzhettem Japánban.
Ez nagyon jókor jött, mert kezdtem a motivációmat elveszteni a versenyzésben. Edző
nélkül ugyanis nagyon nehéz volt készülni, miközben edzőként és egyesületi vezetőként is helyt kellett állnom. Ez a három
hónap teljesen megváltoztatta a szemléletemet, a gondolkozásomat és 1997 decemberében egészen más emberként érkeztem
haza. Onnantól kezdve a karate klub élete
is más irányt vett.
› Szavaidból számomra az derül ki, hogy
Agócs Tibor már versenyzőként is olyan
volt, hogy minden egyes megmérettetésről
hozott valamit haza magával. Bejártad
Európát, voltál Japánban és mindenhol
új és új tapasztalatokat szereztél. Ez azt
bizonyítja, hogy tudatosan készültél arra,
ami a versenyzői pályafutásod befejezte
után várt rád.
› Igen, így van. Valójában az én edzői pályafutásom már a versenyeken elkezdődött.
Mindig nyitott szemmel jártam a nagyvilágot és mindenhol újabb információkat
gyűjtöttem. Bármit láttam, azt azonnal
megpróbáltam adaptálni a mi munkánkba.
Amikor 1997-ben befejeztem a versenyzői
pályafutásomat, már tudtam, hogy milyen
edző szeretnék lenni. Az említett berlini
versenyről hazatérve megkerestem Czakó
Gábor írót, mert szellemi alapokat, tartalmakat szerettem volna belevinni az általam megálmodott munkába. Megkerestem
Kassai Lajos lovasíjászt, hiszen ő a harcművészetek rendszerezésében, gondolkodásban és filozófiai összekapcsolásban nagyon
jól tudta nekem közvetíteni, hogy mi szerepeljen az én karatémban. A 2000-es években
4
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már nagyon érdeklődtem a sporttudományok iránt. Dörgő professzorral, aki most
az Y Akadémia szakmai vezetője, jó kapcsolatot ápoltam. Innentől kezdve egy más
világ jött létre a fejemben, ehhez próbáltam
igazodni. Beindult a fejlődés a Yakuzák SEben, s 2000-ben Simon Orsi Európa-bajnok
lett. Tíz év alatt, 2010-re már olyan tudástár
állt össze a fejemben, amivel én már olyan
szakembereket kereshettem meg, mint dr.
Kovács Péter, dr. Rácz Levente. Éhes edzőként ekkor már a sporttudományok legmagasabb szintjét kapcsoltam be a munkánkba. Így jött az Y Akadémia 2015-ben,
amikor Dörgő professzorral már hidat építettünk Magyarország és az Egyesült Államok között. Ennek az volt a lényege, hogy
a sporttudományos kutatások eredményeit
azonnal adaptáljuk a versenyzőink felkészítésébe. Ennek lett az első nagy zászlóvivője
Szabó Zsófi. Ő, mint kés a vajban, úgy ment
át az európai élmezőnyön és állt a dobogó
legmagasabb fokára, miközben a legtechni-

kásabb versenyző címet is megszerezte. Ennek a szakmai együttműködésnek az eredménye, hogy idén Móczó Milán 18 évesen
már a felnőtt Eb-n jutott a dobogó második
fokáig. Közben persze az egyesület folyamatos szervezeti fejlesztése is zajlott.
› Menjünk vissza még egy kicsit az
időben. Nagyon sokáig, mintegy két és fél
évtizeden keresztül kerestétek a helyeteket
itt Jászberényben. Az egyik legnagyobb
problémátok az volt,hogy nem volt
otthona az egyesületnek, ahol biztosan
tervezhettétek volna a jövőt. Számos
helyen edzettetek a városban, mígnem
2015-ben megoldódott ez a probléma.
Megkaptátok az önkormányzattól azt a
Korcsolya utcai épületet, amely korábban
iskola konyha és étkezdeként működött.
Ezt alakítottátok át óriási munkával egy
olyan dojová, amely ma az Y Ház „Az
Élet iskolája” nevet viseli, és nem túlzás,
egyedülálló intézmény Magyarországon.

› Egy olyan iskolának, mint a miénk, annak székhely kell. Olyan épület, amely már
önmagában megtestesíti azokat az erkölcsi,
morális, etikai alapelveket, amelyet a karate
távol-keleti filozófiája is közvetít. Ezért nem
volt számunkra fenntartható az, hogy tornatermet bérelünk és ott dolgozunk. Ott nem
tud kialakulni az a miliő, amelyben magas
szinten lehet ezt a harcművészetet gyakorolni. A mi kálváriánk tényleg egyedülálló ezen
a téren és visszagondolva fogalmam sincs,
hogyan volt erőm ezt végigcsinálni. Felújítottuk a most bowling pályaként üzemelő
pincét, amit egyszer csak térdig érő víz lepett
el. Azután voltunk a Ferencesek terén álló
tornacsarnokban, de még a „Huszárlaktanya” udvarán is edzettünk. Majd ott egy helyiséget kitakarított és a dohos falak között
edzettünk. Megjártuk a Rákóczi úti iskola
és a Lehel Vezér Gimnázium tornatermét is.
Nem volt számunkra az sem mellékes, hogy
hol, milyen bérleti díjat kellett fizetnünk, no,
meg persze azt is mindig, minden helyen figyelembe kellett vennünk, hogy más sportágak mikor használták az éppen aktuális helyet, ahol éppen voltunk. Ez az állapot már
tarthatatlan volt, szinte a létünkért küzdöttünk. Ebben a helyzetben indult a tárgyalás
az önkormányzattal, melyben Bátonyi Attila, aki akkor az aljegyző volt, nagyon sokat
segített nekünk. Akkor kaptuk meg ezt a
Korcsolya utcai konyhát és ebédlőt.
› Gondolom, önmagában már az is
nagy öröm volt számotokra, hogy végre
otthonra lelhettek, ám a dojo kialakítása
nem kis feladat volt. Jártam nálatok
akkor is többször, amikor az átalakítási
munkákat végeztétek. Szerencse, hogy
készült arról egy filmetek is, hiszen
elképesztő munkát végeztetek, amire
az Y Ház „Az Élet iskolája” a végleges
formáját elnyerte.
› Ez egy szocreál épület volt, melyben
csótányok, patkányok is éldegéltek. Víz,
villany nem volt. Áramot ugyan tudtunk
„csiholni”, de maga az épület állapota életveszélyes volt. Miután 2014 őszén megkaptuk ezt a létesítményt, egy gyertyás,
zsíroskenyeres partin vendégül láttuk a
városi képviselőket, az országgyűlési képviselőt. Ezen egy koncepció és látványterv
bemutatót tartottam, hogy mit szeretnénk
itt kialakítani. Skypon Amerikából professzor Dörgő Sándor is bekapcsolódott a
beszélgetésbe és ő is elmondta, hogy támogatja az elképzeléseinket. Eléggé szkeptikus volt a hangulat, de mi nem adtuk fel.
Akkor már tudtuk, hogy felkérésünkre dr.
Rédei István, a Co-op Star Zrt. elnök-ve-

zérigazgatója elfogadta a felkérésünket,
hogy a Yakuzák SE elnöke legyen. Tudtam
ugyanis, hogy céljaink megvalósításához
mindenképpen kell egy nagyon hiteles vezető, akinek másként nyílnak meg az ajtók.
Amikor a zsíroskenyér parti végén ezt is
bejelentettem, azt is elmondtam, hogy kik
állnak még mögöttünk, akkor láttam, hogy
a képviselők is érzik már, ez komoly ügy.
Ezek után az önkormányzat is mellénk állt,
s ma ez a létesítmény minta az országban.
A felújításról annyit, hogy egy év alatt 296
tonna sittet pakoltunk innen ki, s ennél
több építőanyagot be. Nem volt kön�nyű összerakni az építkezés három nagy
területét: A finanszírozási konstrukciót,
A konkrét átépítést, a mindezek közben az
egyesületnek működnie kellett. Zsófi Ebre, világbajnokságra ment, akkor hoztuk
létre az Y Akadémiát is. Egy év alatt nagyon sok minden történt nálunk, s bizony
ezt az időszakot olyan napi négyórás alvással éltem meg. Köszönet azoknak, akik
ebben a munkában segítségünkre voltak!
A karatékák, a szülők, a bennünket támogató vállalkozók és az önkormányzat nélkül ez nem jöhetett volna létre.
› Ha Agócs Tiborról beszélünk, mint
karate versenyző, mint karate edző, akkor
van egy személy, akit nem hagyhatunk ki
a történetből. Kitalálod kire gondoltam?
› Shihan Furkó Kálmán.
› Igen, rá gondoltam. Tudom, hogy volt
időszak, amikor nem voltatok nagy
barátságban, de alapvetően mégis
meghatározta ez a kapcsolat az életedet,
s neked ez sokat jelentett.
› Így igaz. Tulajdonképpen shihan Furkó
Kálmán keze már akkor benne volt a jászberényi karatéban, amikor én ide kerültem,
hiszen Dányi Laci az ő kezei közül került ki.
Való igaz, hogy versenyzői pályafutásom
és válogatottbéli edzőségem idején sem
volt felhőtlen a kapcsolatom a mesterrel.
Azt gondolom, hogy ennek több oka is volt
és mind a ketten ludasok voltunk benne.
Abban az időben mi idehaza még tanultuk
a karatét, a japán kultúrát, a tiszteletet, az
idősek tiszteletét, a mester fogalmát. Most
már harmadgenerációs mesterként átlátjuk
a karate rendszerét. Időközben a Shihan
elkezdte értékelni a mi munkánkat, az
Y Ház kialakítása pedig egy olyan pont volt,
amely nála is nagy elismerést váltott ki.
Elkezdtünk tehát egymás felé menni. Nekem nagyon rosszul esik, amikor valaki elfelejti, ha nincs sihan Furkó Kálmán, akkor
sensei Agócs Tibor sincs. Azért 52 évesen,

37 éves karate múltra visszatekintve látom,
hogy menet közben milyen hibákat követtem el. A legfontosabb, hogy tudom mit
kell átadnom tanítványaimnak: tisztelet,
becsület, a munkába vetett hit, a pontosság,
a korrektség. Ezek olyan alapok, amelyekre
nemcsak a sportban van szükség, hanem az
életben is. Shihan Furkó Kálmánnal napi a
kapcsolatom. Minden érdekli, ami nálunk
történik. Ha lát rólunk egy videót, már hív
is, hogy ő azt az ütést másképpen csinálná,
de ez a te dolgod Tibi. A koronavírus-járvány idején is eljött hozzánk, hogy továbbképzést tartson. Méltán övezi óriási elismerés idehaza és a nagyvilágban is, hiszen
azon kevesek közé tartozik, aki 8. dannal
büszkélkedhet. Vannak dolgok persze, amit
másként látunk, de ezt ma már ő is, én is elfogadom. Nagyon sok mindenben támogat
is engem a Shihan, amit ezúton is köszönök
neki.
› A ti harmincéves történeteteket
testközelből átélhettem én is
Jászberényben. Engem a sikereitek
mellett két esemény nagyon megragadott.
Az egyik a 26 órás edzés, a másik a
nemzetközi edzőtáborok.
› Ezek is a stáció részei. Megjelent Jászberényben a karate és fel kellett hívni magunkra a figyelmet. Akkor nem voltak még
versenyzőink, ezért kitaláltuk, hogy csináljunk egy kihívást. Shihan Borza József
adta ehhez az ötletet. Ők egyszer Egerben
24 órán át edzettek. Három óra edzés, tíz
perc pihenővel... minden edzés más, kata,
erősítés, küzdelem, rugdosás, éjszakai futás… No, mi kitaláltuk, hogy túllépjük őket
és 26 órát edzünk. Összeszedtük azt a 60-80
főt, aki vállalkozott erre. Volt, ki tíz, volt aki
tizenkettő órát csinált meg, de a többség végig kitartott! Elképesztő volt nekem is végig
vezényelni ezt az több mint egy napot. Elöl
futni, 1000 fekvőtámasz, 1000 guggolás,
1000 felülés, egy órás meditáció este a kicsit
lehűlt teremben, futás kint a gáton a világító
hóban. Ennek persze elment a híre az egész
városban és felhívta a figyelmet a karatéra,
ránk. Ennek a folytatásaként, amikor már
kiépült karate klubként működtünk, megrendeztük hat éven át azt a nemzetközi
edzőtábort, melyen évente 3-400-an vettek
részt. Ezzel már országos és nemzetközi figyelmet is magunkra vontunk. Az edzések
mellett volt ott dan vizsga, nemzetközi dan
vizsga, és egyesületi-szövetségi programok
is. Hatszor rendeztük meg ezt a tábort,
majd a magyarországi karate szövetségek
közötti változások miatt már ilyen nagy
edzőtáborokat nem lehetett rendezni.
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› Az elmúlt harminc év alatt sok sikeres
versenyző került ki a kezeid alól.
Kikre vagy a legbüszkébb?
› Ezt is mindig a korhűség tekintetében
kell vizsgálni. Szabó Zsófit például nem
szabad összevetni Simon Orsival. Orsi a
kétezres években nem akármilyen eredményeket tett le az asztalra. Testnevelési
Egyetemet végzett, háromszoros Európa-bajnok, magyar és dán bajnok is volt.
Ő azokkal a felkészülési módszerekkel,
azon sportági körülmények között háromszor nyert úgy junior Eb-t, hogy akkor ez
nagyon nehéz volt, mert elképesztően erős
volt a súlycsoportja. Fülöp Roland nagyon
nagyot alakított, ő Japánt is megjárta és
ott is nagyot küzdött. Ők nagyon sokat
tettek azért, hogy klubunk egyre elismertebb legyen. A következő nagy lépcsőfok
az már Szabó Zsófi volt. Ő egy külön történet, vele szerintem a lehetetlent csináltuk
meg. Ő formagyakorlatban versenyzett és
az abasári dojoból érkezett hozzánk, ahol
Tóth Attila sok mindenre megtanította, de
küzdelemben nem kapott különösebb képzést. Képzeljük el, hogy valaki 19 éves, de
még küzdelemben nem versenyzett. Innen
kellett felépíteni, miközben 48 kiló volt és
rendre eredménykényszer alatt lépett tatamira. Úgy kellett 5-6 kilogramm izmot
ráépíteni, hogy közben eredményesnek is
kellett lenni. Itt jött a sporttudományok
bevonása. Dr. Kovács Péter teljesítménydiagnosztikai segítségével sikerült az európai klasszist kihozni Zsófiból. Most pedig
Móczó Milán az, aki 18 évesen már a felnőtt Eb-n is bizonyított. Az eredményekhez persze a tudományos háttér biztosítása és az edzői segítség mellett alapvetően
szükség van arra, hogy maga a versenyző is
mindent megtegyen a minél jobb szereplés
érdekében. Nos, Zsófi és Milán is a legjobb
példa erre. Milánban kicsit magamat is látom. Ő él-hal a karatéért, s a koronajárvány
idején szinte beköltözött az Y Házba. Milán
már most, 19 évesen olyan mozgásanyagot tud, mint amit Zsófi 27 évesen tudott.
Milán elhivatottságát mi sem bizonyítja
jobban, mint az a balatoni edzőtábor, ahol
13 évesen Zsófi egy küzdelemben nagyon
megverte. Szó szerint megverte, mert Milánnak mindene fájt. Odajött hozzám és
kérdezte, hogy akkor én most mit csináljak,
mert mindenem fáj. Mondtam neki, hogy
fogynod kellene, s ha tudsz, akkor fussál.
Nos, Milán naponta háromszor futott. Azt
hiszem, akkor fogalmazok a legjobban, ha
azt mondom, hogy ő már a tudás hagyományozásának az útján van, hiszen látta, nyitott szemmel figyelte hogyan készült Zsófi.
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› Az mit jelent számodra, hogy
elismerik azt a munkát, amit három
évtizede Jászberényben végzel?
Először megyei sportdíjat kaptál,
majd a városi Gerevich Aladár-díjat
is átvehetted, míg idén a Bonis Bona
tehetségfejlesztő elismerést kaptad meg.
Ez mennyire inspirál téged?
› A miénk nem olimpiai és nem TAO-s
sportág. Ezért úgy gondolom, hogy nálunk
az elismerésnek tízszer nagyobb értéke
van. Amikor Jászberény város sportdíját
megkaptam, az számomra egyenlő volt
a befogadással. Úgy éreztem, hogy ettől
fogva jobban elismertek. Korábban sokszor mondták, hogy „a nagykátai” Agócs
Tibor. Az is nagy dolog volt számomra,
hogy olyan emberekkel lettem együtt kitüntetve mint dr. Rédei István és Hortiné
dr. Bathó Edit. Őszintén megmondom,
megkönnyeztem ezt a díjátadót. Ez volt az
első igazán nagy visszaigazolás számomra, hogy érdemes a munkát folytatnom.
A megyei kitüntetést ugyan előbb kaptam meg, de az nem érintett meg annyira.
Ez egy jó útjelző volt, hogy jó úton haladunk. Nagyon megfogott a budapesti Bonis
Bona díjátadó is, ahol ugyancsak nagyszerű emberekkel együtt kaptam elismerést.
Ráadásul ott olyan kapcsolatokra is szert
tettem, amely a későbbiekben még sokat
jelenthet majd számunkra. Persze mindig
vannak kritikusok, akiknek valami nem
tetszik a munkánkban, a módszereinkben.
Nekik azt mondanám, hogy csinálják végig, amit mi tettünk úgy, ahogy ők gondolják, s majd meglátjuk mire jutnak. Ma már
sokkal szélesebb körű az a feladat, amit 30
éve kezdtem. Igaz, már nem versenyzem,
de az edzősködés, az egyesület vezetése, a
folyamatos szervezetfejlesztés, a széleskörű
kapcsolatok szinten tartása nagyon nagy
feladat. Nagykátán megnyitottuk az ottani
dojot, s kihelyezett képzőhelyeink számos
jász településen vannak, ahol a hátrányos
helyzetű gyermekekkel is foglalkozunk.
A társadalmi felőségvállalás keretében
sérült gyermekek fejlesztése is folyik az
Y Házban, de volt nálunk például sikeres
véradás is. Azaz sokkal több ma már az Y
Ház „Az Élet iskolája” mint egy sportegyesület.

emberekre, akik integráló erők saját környezetükben, de az biztos, hogy engem,
bennünket idén többen is megkerestek.
A Bonis Bona díjátadón ismerkedtem meg
Langerné Victor Katalinnal, az EMMI társadalmi felzárkóztatásért felelő helyettes
államtitkárával, aki később el is jött hozzánk, megismerkedni a munkánkkal. Számunkra ez azért nagyon fontos, mert céljaink eléréséhez lobbierőre is szükségünk
van. Különösen most, amikor a Covid-19
járvány miatt például az önkormányzat
sem tud úgy támogatni bennünket, ahogy
eredetileg tervezték, amire mi is számítottunk. Így sem marad el a nyári táborunk
– három turnusban mintegy 100 gyermek
vett ezen részt –, s ez is nagy segítség volt a
családoknak. Járt nálunk Simicskó István
sportért és ifjúságért felelős államtitkár is,
aki a jászberényi és a nagykátai dojot is
megtekintette. Elképzeléseink megvalósításához szükségünk van támogatókra, így
a tápióbicskei ifjúsági tábor megvalósításához is, melynek tervei már régóta készen
vannak.

› Harminc évvel ezelőtt érkeztél
Jászberénybe. Gondoltad volna
akkor, hogy a Yakuzák SE
vezetéseddel három évtized alatt
ilyen messzire jut, és itt nem csupán
az eredményekre gondolok, hanem
arra brandra, amit ma már az
Y Ház „Az Élet iskolája” jelent?
› Kizárt dolognak tartom, hogy gondoltam
volna arra, hogy idáig jutunk. A tanítványaim többször sporttörténelmet írtak
(Eb-n voltunk a legeredményesebb egyesület), olyan létesítményekkel rendelkezünk,
mint a jászberényi és a nagykátai dojo, ma
már több településen jelen vagyunk, s Jászberényben a versenysport mellett olyan
közösségi teret is biztosítani tudunk, ahol
több sportág is megjelenik. Ez minden
elképzelésemet felülmúlja volna. A saját
személyiségemet is látom a történetben
azt, hogy a fejlődés során mekkora utat tettem meg. Az 1991-es kis Agócs Tibornak
nem volt iskolázottsága, nem volt mestere, nem voltak mentorai, nem volt pénze.
Nekem magamnak kellett megtanulnom a
kommunikációt, az oktatási módszereket,
a kapcsolatépítést és nagyon sok minden
mást is. Mindig mondom a tanítványaim› Beszéljünk arról is, hogy országosan
nak, hogy mindenkit saját magához mérten
is egyre inkább ismert, elismert az a
kell megítélni. Ezért mondom én a kritikumunka, ami nálatok folyik!
sainknak, hogy ne kritizáljnak, hanem csiTöbb olyan látogatótok is volt
nálják utánunk, és majd akkor kiderül, ők
az év során, aki felfigyelt rátok.
› Nem tudom, hogy például kormányzati mire jutottak volna.
szinten mi alapján figyelnek fel azokra az

› Szavaidból az is kiderül, hogy
kifogyhatatlanok vagytok az ötletekből,
melyek megvalósításához sok erő is kell.
Hogy bírod energiával?
› Nagyon jól. Én úgy látom, hogy egy ember esetében van a bejövő meg a kimenő
energia. Az én életemben mindig olyan
erős volt a karatéba vetett hit, hogy abban
mindig feltöltődtem, amikor edzettem.
Futottam egy jót, vagy zsákoltam, tartottam egy jó edzést, amikor a tanítványaim
újratöltöttek. Nem olyan régen jött egy új
elem az életemben, megszületett a kisfiunk,
Vitéz. Nem titok, hogy vannak nagy
fáradási pontjaim, de rengeteg
dolog átlendít ezeken. Vitéz
egy olyan energiabomba,
olyan gyorstöltő, hogy
hazamegyek és meglátom, s egy perc alatt
visszatöltődöm. Örülök
annak is, hogy a tanítványaim is észrevették, hogy
bizonyos
folyamatokhoz
nekik is hozzá kell járulni, s
ők is többet adnak vissza. Akár
abban az élethelyzetben is, amiben most vagyunk. A sok-sok pici
gesztus azt jelenti számomra, hogy
figyelnek rám ők is. Kell is, hogy
figyeljenek rám, mert nem akarok
úgy járni, mint barátom, Karmazin
Gyuri, aki az edzésen meghalt szívinfarktusban. Azért sem, mert van
még bennem motiváció. Sok mindent
elértünk az elmúlt 30 év alatt, de egy
hiányérzet még mindig van bennem.
Japánba eddig nem sikerült betörnünk.
Olyan versenyeredményt Európában már
elértünk, amire ott felkapták a fejüket. No,
ilyet szeretnék Japánban. Zsófi az asztanai világkupán állba verte a kazah lányt és
leléptették, pedig már a legjobb négy ajtajában állt. Az elődöntőben olyan ellenfél
várt volna rá, akit korábban legyőzött és
döntőzhetett volna. Ez a hiányérzet még
bennem van és plusz motivációt ad, ahogy
az is, hogy a fiam ilyen környezetben nőjön fel. Jelenleg van 2-3 olyan versenyzőnk,
akinek jó esélye lehet a következő tíz évben a még hiányzó álmom beteljesítésére.
Ennek most rakjuk le az alapjait.
Tibor! Köszönöm az interjút, a magam,
és nyugodtan írhatom, sokak nevében
gratulálok neked az elmúlt harminc évhez
és hasonló folytatást kívánok neked,
nektek!
Szántai Tibor
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„Cél, tudás, eredmény!”

Alapozó-, képességfejlesztő
MI
A

EDZŐTÁBOR
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Felkészüés

Edzôtáborral kezdtük az évet
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Bonyhád, 2020. január 2-5.

2020. január 2-5. között Bonyhádon táboroztunk. Az edzőtáborban négy ország hét egyesülete vett részt, melyet négy edző irányított. A tábor tematikus módon a képesség fejlesztést célozta meg és magas szakmai igénnyel került megrendezésre. A körülmények és az
ellátás páratlan volt Nyitrai Tamásnak és feleségének Laurának köszönhetően. A bonyhádi csapat alaposan kitett magáért. Köszönet érte. Az olimpiai emelésről Falatovics Ádám
a Testnevelési Egyetem doktori hallgatója tartott fantasztikus előadást, és szervezetten
több mint 30 fő oktatása valósult meg az említett témakörben négy nap alatt. Hatékonyan
sikerült a kitűzött célokat betartva lebonyolítani a tábort. Közben Kerekes Réka és Móczó
Milán a belgiumi Eb-re készültek a svéd Ali Hayderrel. Mindenki megelégedéssel tért
haza. Jól kezdtük az évet!

Háziverseny 2020
A felnőtt Magyar Bajnokság után másnap a Yakuzák SE/ Y Akadémia gyermek és serdülő tagjai léptek tatamira Jászfényszarun. Fülöp Roland biztosította ezúttal a feltételeket a hat dojó közül, és hívta meg a község polgármester asszonyát is a rendezvényre.
A háziversenyen Kerekes Réka és Móczó Milán nagy tapsot kaptak, hiszen az előző napon kvótát szereztek a grúziai Eb-re a magyar bajnoki ezüst érmeikkel.

A januári övvizsgán szerzett övek is itt kerültek átadásra valamint sok, az egyesületet
érintő adminisztráció is – adminisztrációt
is megvalósult. A küzdelmek ezúttal knockdown szabályok szerint kerültek megrendezésre, kivételt képzett a legkisebbek „csipesz” küzdelme. A sorsolást Agócs Zsófi
végezte és rendkívül nagy számú küzdelmeket vezettek. A gyakorlást szem előtt tartva
rendkívül nagy számú küzdelmet vezettek
le a bírók. Ennek ellenére a teljes verseny
13 óra és 16:40 között lezajlott. Minden
résztvevő oklevelet és aranyérmet kapott.
A versenyt kötélhúzás zárta frenetikus hangulatban. Ismét példaértékű szervezéssel, az
országos versenyek küzdelmeinek számát
meghaladó versenyt rendezett az egyesület
négy tatamin. Köszönet a rengeteg felajánlásért és a sok finom ételért, süteményért!
– Sikeres hétvégét zárt a Yakuzák SE ismét, és azért dolgozunk, hogy így legyen
ez még sokáig. Köszönet mindenkinek, aki
segíti munkánkat – értékelte a háziversenyt
sensei Agócs Tibor.
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Keményebb, mint a szikla...
A Furkó Branch, vagyis shihan Furkó Kálmán (8. Dan) és
tanítványai június végén az impozáns Y Házban tartottak
szemináriumot. A képzés az első nagy találkozás volt a vírushelyzet
után, amikor a nagymester vállalta a közös gyakorlást. A kétnapos
képzésen jó erőben volt a shihan, és a hosszú karanténban telt
hónapok gondolatai öltöttek testet ezen a hétvégén.

Az alaptechnikák gyakorlása,
illetve azok módszertani elemzése
folyt az első edzésen, melyet a küzdelem
oktatása követett szombat délután. Vasárnap a
képességfejlesztés módszerei, azok helyes szakmai
nyelvezetének oktatása volt a célkeresztben.
A találkozó a megfelelő szakmai keretek között, jó hangulatban
telt, sok új gondolatot ébresztve a résztvevőkben.
A Furkó Branch egyúttal új ötletekkel állt elő a jövőre nézve.
Természetesen shihan Furkó Kálmán ezúttal is bebizonyította,
hogy a sziklánál is keményebb az ökle.
10

Shihan Furkó látogatott el hozzánk
A magyar kyokushin karate alapítója shihan Furkó Kálmán járt nálunk az
egyik májusi hétvégén. A karantén hosszú napjai után először hozzánk vezetett az útja a 8.danos mesternek. Ezúttal kifejezetten kiscsoportos edzés irányítását vállalta a mester. Az edzésen az anatómiai ismeretekre támaszkodva
végezték a gyakorlatokat a fiatal tehetségek.

„Osztani magad: – hogy így sokasodjál;
kicsikhez hajolni: – hogy így magasodjál;”
(Váci Mihály)

Sástói edzôtábor

Az ország egyik legszínvonalasabb küzdősport edzőtáborát tartotta augusztus 4-7. között
Sástón az Y Akadémia. Agócs Tibor irányításával – egyéni képzési rendszeren belül –
kyokushin karate versenyzők készültek az ősszel, illetve év végén várható világversenyekre. Az Y Akadémia nemzetközi színvonalú edzőtáborában történt képzés a küzdősportok
legtöbb ágában ugyancsak alkalmas a top versenyzők formába hozására. Agócs mester
ezúttal Móczó Milán (18) és Kerekes Réka (19) európai szintű kyokushin küzdők edzésére helyezte a hangsúlyt.
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Sopron Edzôtábor

Augusztus 27-30. között Sopronban szervezett edzőtábort az egyesület több korosztályt is érintve. A Növényi Sportakadémia
adott otthont a tábornak, de voltak szabadtéri edzések futó pályán és street workout
pályán is.
Mint a nyári szünet utolsó táborában, természetesen szabadidős programokban is
volt részük a résztvevőknek. Strand és gokart színesítette a tábor edzéseit. Az edzések
célirányosan, elsősorban sportági alapozó
jellegűek voltak. Az év végi korcsoportos
vb, illetve a felnőtt Eb komoly motiváció
versenyzőinknek. Természetesen hosszú út
vezet még Bulgáriáig a felkészülőknek.

Köszönet Babos Zoltánnak, a Növényi Sportakadémia vezetőjének a támogatásért és a fantasztikus teremért! Köszönet Kiss
Lászlónak és családjának a támogatásért a vendéglátásért és a
szeretetért! A gokart csúcs élmény volt. Köszönet Simon Lászlónak a kisbuszért és a türelemért!
12

Kerekes Réka
egyéni képzése

„Réka számára a minőségi edzés és a
hozzá tartozó menedzselési folyamatok
egyformán fontosak…”
A jászberényi Y Házban "mindig történik valami". Most a zárt ajtók
mögé engedte a szigorú mester az Y Média kameráját. Kerekes Réka
válogatott versenyző az ELTE hallgatójaként nagy erőbevetéssel edz.
Számára továbbra is fontos a karate és készül a megmérettetésekre.
Egyéni képzéseit sensei Agócs Tibor (Y Akadémia) irányítja az
edzéstervezésével együtt. Kerekes Réka válogatott versenyző,
többszörös korcsoportos Európa-bajnok. Réka a 2020-as felnőtt
Magyar bajnokságon ezüst érmet szerzett és biztosította helyét
a felnőtt válogatottban. A jövő megmérettetéseire, mint az
ELTE hallgatója, új élethelyzetben, új edzésrenddel készül,
melynek része a sensei Agócs Tibor (Y Akadémia) által
vezetett egyéni képzés.
„Ez az igazi nagy lehetőség! Több napon keresztül egymásra
épített edzés sorozaton nagyot léphet előre a tanítvány. Én
kifejezetten élveztem ezt a sorozat terhelést. Azért Rékát is
meg kellene kérdezni” – mondta humoros felütéssel a mester.
„Edzőnek lenni nem övfokozat és pozíció kérdése. Ez szakma.
Ugyanolyan, mint bármilyen más szakterület. Nekem, mint
ennek a szakterület képviselőjének a folyamatos tanulás és
önképzés útján kell haladnom, hasonlóan a versenyzőinkhez.
– Szerencsés vagyok, mert dr. Rácz Leventétől, dr. Kovács
Pétertől és persze dr. Dörgő Sándortól, az Y Akadémia szakmai
vezetőjétől sokat tanulhatok. Persze, igyekeztem fiatal, tanult
és agilis szakembereket is magam köré gyűjteni. Feleségemtől
Agócs Zsófiától, Tóth Benjámintól és Darázs Mátyástól is sokat
tanulhatok, hiszen ezek a folyamatok oda-vissza működnek.
Kerekes Réka most az egyetemen szintén ebbe az irányba tanul.
Móczó Milán jövőre a Testnevelési Egyetemre készül. Szóval kitűnő
szakmai környezetet sikerült kialakítani az elmúlt években, amelyhez a
változásokat, nem titok, én generáltam” – mondta az Y Ház vezetője,
Agócs mester.
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Teljesítménydiagnosztikai vizsgálatok 2020
„Egy mérés nem mérés...”

A folyamatmenedzselés egyik alappillére a teljesítménydiagnosztika, amely
nélkül szinte lehetetlen konzekvens felkészülést vagy bármilyen teljesítmény fokozást végezni. Dr. Kovács Péter mint a General Personal Training
Kft. ügyvezetője és az OSEI szakembere és stábja a világjárvány idején is
magas szinten biztosították egyesületünk tagjai számára a méréseket a
legnagyobb biztonságban szűréssel együtt. Móczó Milán mellett Notheisz
Janka és Móczó Márk is részt vettek a vizsgálatokon. Számukra a stabil alapok megteremtése és a prevenció egyszerre fontos. Mindhárom versenyző
kiemelkedő eredményeket ért el életkorához képest, amellett pedig megkapták a továbblépés irányait.
„Versenyzőkről lévén szó természetesen fontos, hogy edzőként tisztában legyek
a pillanatnyi állapotukkal és képesség halmazaikkal valamint a fejlesztés irányaival, de a prevenció és az egészséget óvó proaktív gondolkodás is megjelenik ezekben a vizsgálatokban, ami ugyanolyan fontos. Terhelést a legegyszerűbb adni egy versenyzőnek. A kérdés az mikor milyen terhelést és hogyan…”
Agócs Tibor

Szolnokon edzettek
14

Június első hétvégéjén Kerekes Réka és Móczó
Milán shihan Furkó Kálmán (8. dan) invitálására Szolnokon edzett. A gyakorlás a közelgő
szemináriumra is készítette versenyzőinket.
Köszönet a meghívásért és a tanításért!

Már a jövô évre készültünk
A Yakuzák SE/Y Akadémia téli edzőtábora már a 2021-es évet célozta meg december közepén. A kormányrendeletek miatt csak a
versenyzők vehettek részt az eseményen betartva a rendelkezéseket. A három napos edzőtáborban sokrétű képzésben részesültek
a versenyzők. Az időszaknak megfelelő technikai képzés, kondicionálás mellett értelmi képzés is megvalósult az „Élet iskolájában”.
Hamar Kata a jászberényi önkormányzat referense az önkéntesség
kultúrájáról tartott előadást, míg Móczó Milán egy Ted X előadást
értelmezett a tábor lakóinak. A versenyzők egészségesen, rendkívül nagy motivációval tértek haza. Szükségük is volt rá, hiszen
Agócs mester az ünnepek alatt is a Mátrába vezényelte csapatát
többször, ahol futva küzdötték le a hegyet.
„Visszatértünk. Végre újra önazonosak vagyunk. Ebben a táborban olyan energiák és belső béke párosultak, amelyben azon kívül, hogy öröm volt dolgozni hatalmas előre lepések valósultak
meg. Nem titok, 2019-ben már jeleztem, hogy az eredményességtől függetlenül rossz energiák jelentek meg a felkészülésünkben,
éppen ezért vezettük be az úgynevezett . »teljesítményalapú versenyeztetést« és ez a szűrő megtette a dolgát... Gratulálok Móczó
Milánnak az előadásához és köszönöm, hogy felkészült.

Szeretném megköszönni Hamar Katának, hogy velünk volt, valamint a szülők támogatását, hogy hajnalban felkeltek, hogy eljuthassunk a Mátrába. Micsoda élmény volt látni az ébredő Mátrát
és a csendben hallani a cipők mozgását, légzések ritmusát. Nagyot
léptünk szakmailag előre. Hajrá Yakuzák SE!” – nyilatkozta sensei
Agócs Tibor

Újévi futás
Sensei Agócs Tibor 1987 óta minden január elsején a Mátrában
futott. Ennek azután egyesületi
hagyományai lettek. Így a Mátrában kezdtük el az évet. Január első
napját a hagyománynak megfelelően futással indítottunk. Jó kezdet!
Sokan voltunk fenn a hegyen és sokan a régi karatésok közül is tartják
a hagyományt. Élmény volt látni a
sok futót.
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Elnökünk elégedett és
hasonló folytatást remél
Dr. Rédei István, a Co-op Star Zrt. elnök-vezérigazgatója 2014-ben lett klubunk
elnöke. Ismert, elismert gazdasági vezető, akitől egyáltalán nem állt távol
a sport és korábban az általa végzett cég kapcsán támogatóként jelen volt
életünkben. Hogy miként értékeli az elmúlt hat-hét év történéseit, az kiderül
az alábbi interjúból, amely nem véletlenül készült oldottabb formában,
hiszen dr. Rédei Istvánnal már több évtizede ismerjük egymást.
› István, rólad közismert, hogy szereted
a sportot, nagyon sokszor megfordultál
a futball- és teniszpályákon, s nem csak
nézni szereted ezeket a sportágakat,
hanem művelted is. Küzdősportágakban
viszont soha nem próbáltad ki magad.
Hogyan kerültél a karate világába?
› Való igaz, hogy ebben a sportágban semmilyen múltam nincsen. Agócs Tibivel már
régebb óta ismertük egymást, és támogatói
voltunk az egyesületnek. Az egyik kollégámnak, Simon Karcsinak a lánya rendkívül eredményes tagja volt a Yakuzáknak.
Orsinak a pályafutását is igyekeztünk támogatni, segíteni. Időközben pedig egyre
jobban megismertük egymást Tiborral. Így
ez a kapcsolat több lett annál, minthogy
szponzori együttműködés maradjon. Sokat
beszélgettünk és nekem mindig tetszett az,
ahogy a Yakuzáknál a közösségépítés folyt.
Tetszett, hogy családokat szólítanak meg,
nagyon sok gyermek jár oda edzésekre, és az
a filozófia, amit próbálnak nekik közvetíteni,
az világnézetet is ad számukra. Talán lehet
azt is mondani, hogy az elvégzett munkához
kapcsolódik ez, hiszen a munka becsületét,
örömét, hozadékát is megtanulják értékelni itt a fiatalok. Ez mindig nagyon tetszett
nekem, s amikor annak idején Tibor megkérdezte, hogy egyesületi vezetői pozícióban
segítenék-e nekik, akkor az volt a válaszom,
hogy mivel látom milyen tisztességes, becsületes munka folyik az egyesületnél, s milyen
célokkal és mit ad a fiataloknak, nenem sokat kell gondolkodnom a döntésen.

Bizonyos vezetői elveket az ember követ,
ami nagyon sok helyütt jól használható,
így nem csupán a gazdasági életben, de egy
sportegyesület életében is. Az én hétköznapjaimban a cég, a város képviselete valójában már régóta szerepelt. Az egyesület
kapcsán is azt a képviseletet és kapcsolatrendszert lehet használni, amivel rendelkezem. Én leginkább ezt tudom a csapat
rendelkezésére bocsátani. Nyilván lehet,
hogy távolinak hat a gondolat, de elmondtam a korábban velem készített interjú
kapcsán, amikor a szakmai területről kérdeztek, hogy ha cégvezetőként elismerést
kapok, az nem csupán az én elismerésem,
hanem szól azoknak a munkatársainak
is, akikkel együtt dolgozik. De én tovább
mentem, mert ebben a jelzett interjúban
azt is elmondtam, hogy örömmel látom el a
Yakuzák SE elnöki tisztségét, és úgy gondolom, hogy az én elismerésem mögött az ő
munkájuk is ott van. Azoknak az edzőknek
a munkája és mindenkié, aki bármilyen
szerepet vállal fiataljaink sikeres szereplésében. Éppen ezért számomra nagyon
fontos, hogy a cég valamint a Menedzser
Egyesület mellett a Yakuzák SE is része lehet az életemnek, s ha elismerést kapok, az
nekik is szól.

› Amikor elvállaltad az elnökséget, akkor
volt valamilyen elvárásod magaddal, az
egyesülettel szemben? Mit szerettél volna
elérni?
› Alapvetően az volt a célom, hogy segítsem
az egyesület munkáját. Az ugyanis látható
volt, hogy nagyon sok lehetőség van még a
› Tibor elmondta nekem, hogy számukra
klubban. Ugyanakkor azt is láttam, észlelnagyon fontos volt, egy olyan ember
tem, hogy meglehetősen szűk mozgástérrel
állt melléjük személyedben, aki sikeres
rendelkeznek. Ez nemcsak az anyagiakat
és elismert gazdasági vezető szűkebb és
jelentette, hanem sok mást is. Agócs Tibor
tágabb környezetünkben is.
› Nyilván én az egyesületnek nem sport- nagyon profi módon építette az egyesület
szakmai segítséget, tanácsokat tudok adni. kapcsolatait, de azt hiszem, jól jött neki az
16

én segítségem. Azt gondoltam, ha tudok
abban segíteni, hogy még több energia jusson akár a nemzetközi szereplésekre, akár
az anyagi lehetőségek bővítésére – például
akkor álljon rendelkezésre fedezet edzőtáborra, vagy versenyeztetésre, amikor arra
szükség van – akkor van értelme annak a
munkának, amivel az elnöki tisztség jár.
Úgy látom, hogy az elmúlt 5-6 éves periódus rendkívül sikeres szakasza volt
az egyesület életének. Mindenképpen el
kell mondanom, számomra nagyon nagy
öröm, hogy befogadtak úgy a karate világába, hogy én ezt a sportot sohasem űztem.
Nagyon jó érzés volt, amikor egy-egy siker
után shihan Furkó Kálmán az elsők között
gratulált. Öröm számomra, hogy elfogadják
és elismerik, amit az egyesületért tettem,
teszek. Nagy élmény számomra részesének
lenni egy Eb-nek, de egy háziversenynek is.
Ilyenkor jó érzés arra gondolni, hogy egy
picit én is tudok segíteni abban, hogy ezek
az eredmények megszülethetnek. Amikor
egy Európa-bajnokságon a Yakuzák SE volt
a legeredményesebben szereplő egyesület,
akkor nem kel mondanom, hogy ez milyen
büszkeséggel töltött el engem is. Igazán tehát nem volt több célom, minthogy segítsek az egyesületnek abban, hogy a kiváló
szakmai munka hátterét, valamint a versenyeztetést biztosítani tudjuk edzőink és
versenyzőink számára.
› Említetted, hogy az elmúlt 5-6 év az
eredmények tekintetében nagyon sikeres
volt. Az elért eredmények önmagukért
beszélnek, de volt egy nagyon nagy
gondja az egyesületnek, amely szerencsére
megoldódott. Nem volt igazi otthona a
Yakuzák SE-nek, mígnem sikerült az
Y Házat kialakítani.
› Nagyon érdekes ennek a háznak a létrejötte. Egyrészt nagyon fontos volt, hogy a város hozott egy döntést: a Korcsolya úti, egykor iskolai konyhát és étkezdét az egyesület
használhatja. Azt is fontos hangsúlyozni,
hogy ez a ház nem csak a Yakuzák SE versenyzői, hanem több sportág képviselői
számára is lehetőséget biztosít az edzésekre, a felkészülésre. Annak is nagyon örülök,
hogy ebbe a házba az első perctől kezdve

pártállástól függetlenül nagyon sokan eljöttek képviselők, bizottsági elnökök és kíváncsiak voltak arra, hogy mit sikerült itt
kialakítani, s milyen tevékenység folyik az
Y Házban. Nagyon örülök annak is, hogy
a város vezetése mindig támogatólag állt az
egyesület mellett. Őszintén remélem, hogy
ez így is marad. Kicsit olyan ez, mint amikor mi a cégnél azt mondjuk, hogy nekünk
minden vevő fontos. A városnak pedig
minden gyermek fontos. Azt hiszem, hogy
a város számára is komoly értéket képvisel egyesületünk. Azt gondolom, ha össze
kell szedni, hogy mi lehet egy városmarketing része Jászberényben, akkor a nem
túl hosszú felsorolásban szerepelnie kell
az Y Háznak „Az Élet iskolája” is, hiszen
többek között olyan kapcsolatrendszerrel
is bírunk, mint a például a Testnevelési
Egyetem, vagy az amerikai kapcsolatunk.
Természetesen fontos számunkra a hazai
és az európai kapcsolatépítés is, amellyel
ugyancsak jól állunk. Fontos az is, hogy
más sportágak is kérik a segítségünket,
hogy tudásunk, tapasztalataink megosztásával segítsük az ő felkészülésüket is. Ez
egyben az egyesületünk szakembereinek
felkészültségét is jól jelzi. Nem kérdés, hogy
Jászberény jó hírét is viszi ez a ház, s nagyon bízom benne, hogy ez így is marad.

Most, a Covid-19 járvány miatt nekünk is
összébb kellett húzni azt a bizonyos nadrágszíjat, de remélem, hogy hamarosan vége
lesz ennek az időszaknak. Visszatérve az
Y Ház „Az Élet iskolája” megvalósításához,
ki kel emellnem azt az összefogást, amel�lyel ez az elképzelés megvalósult. A város
és vállalkozók is mellénk álltak, s a versenyzőink és szüleik is nagyon sokat segítettek
abban, hogy az iskolai konyhából és az étkezdéből az egyesület otthonát ki tudtuk
alakítani. Hatalmas munka volt, de az eredmény ismeretében csak azt mondhatom,
hogy megérte.

is. Úgy vélem ehhez minden lehetőség
megvan, mert ehhez elsősorban emberek
kellenek. Azok az emberek pedig, akik eddig is építették ezt a csapatot, és képviselik
ezt a sportágat, a rendelkezésünkre állnak.
Az is nagyon fontos, hogy ma már nem
csak Jászberényben van jelen egyesületünk,
hanem Nagykátán és több jászsági településen is. Külön köszönet azoknak, akik ezeken a helyeken dolgoznak és képviselik az Y
Házat „Az élet iskolája”-t. Nagyon fontos az
ő szerepük, mert viszik az adott településre
a Yakuzák SE, az Y Ház filozófiáját. Említhetném Fülöp Rolandot, vagy Simon Orsit,
akik versenyzőként is kiemelkedő eredményeket értek el, s most edzőként dolgoznak
› Egyesületi elnökként mit vársz, mit
egy-egy településen. Legfőbb várakozásom
remélsz a következő évektől?
› Elsősorban azt, hogy legyünk túl ezen a tehát az, hogy a közösség megmaradjon, s
pandémiás időszakon, mert ez senkinek ha ez így lesz, akkor az eredmények sem
sem jó. Ki-ki vérmérséklete szerint ítéli maradnak el.
meg a történéseket, de azt hiszem nem lehet egy kézlegyintéssel elintézni ezt a jár- › Az nyilvánvaló, hogy mindenkiből nem
ványt, annál ez egy kicsit több. Megviseli a lehet szuper versenyző, Európa-bajnok
gazdaságot, megviseli a hétköznapokat, az vagy világbajnok. Nálatok a Yakuzák SEemberi együttléteket. Én elsősorban abban ben is „csak” az egyik cél az élversenyzők
bízok, hogy a közösség megmarad. Mert, kinevelése. A másik pedig az, hogy
ha a közösség megmarad és a gyerekeknek egészséges, jó szellemiségű fiatalokat
a megfelelő vonzást továbbra is biztosítani neveljen az Y Ház, akik a karate mellet az
tudjuk, akkor legalább olyan sikeresek le- életben is megállják a helyüket.
szünk, mint voltunk az elmúlt időszakban No, és ehhez tartozik még a közösségépítés

www.yakademia.hu

17

is, amely nálatok nagyon sikeres.
› Így van és ez látszik is az Y Házban folyó munkán is. Például foglalkoznak olyan
sérült gyermekekkel is, akiknél nem a
versenyzés a cél, hanem az, hogy a mindennapjaikat meg tudjuk könnyíteni,
minél minőségibb életet tudjanak élni.
A versenyzők számára pedig fontos, hogy
nyerni szeretnének. A győzelem vágya vágya minden emberben benne van, hiszen
életünk során nagyon sokszor, a legkülönbözőbb helyzetekben szeretnénk nyerni.
Viszont ez nem mindig sikerül. Ami viszont nagyon fontos, hogy mindenkinek
legyen meg az önbecsülése. Hogy ez miben teljesedik ki, egy Európa-bajnoki címben, vagy abban, hogy képes vagyok a saját korosztályom szerinti jobb életvitelre, s
ebben jól érzem magam, az persze kérdés.
Ám, ha a képességeimnek megfelelő eredményeket elérem, akkor elégedett lehetek
magammal. Azt gondolom, hogy a legfontosabb az, hogy mindenki, aki hozzánk
jön, aki hozzánk csatlakozik, az jól érezze
magát nálunk. Akik tehetségük okán arra
vannak ítélve hogy kiemelkedő eredményekre képesek, azok érjenek a csúcsra,
de képességeikhez mérten a többiek is jól
szerepeljenek, mert ez kellő önbizalmat
adhat számukra az életben is.
› Szavaidból számomra az derült ki, nem
bántad meg, hogy 2014-ben elvállaltad a
Yakuzák SE-ben az elnöki posztot.
› Abszolút nem! Büszke vagyok arra, amit
elért a csapat. Ha a Yakuzák SE-ről, az
Y Házr-ról „Az Élet iskolájá”-ról beszélünk, akkor megkerülhetetlen Agócs
Tibor személye, aki az elmúlt 30 év alatt
olyan értéket hozott létre Jászberényben,
amelyre valamennyien büszkék lehetünk.
Segítségére volt ebben sokak mellett
Szabó Zsófi is, aki eredményeivel, magatartásával, életvitelével példa lehet a mai
fiatalok számára. Példaképekből pedig
megítélésem szerint sajnos manapság hiány van. Nekem is nagy élmény velük
dolgozni. Jó látni azokat a fiatalokat, akik
hasonló szellemiségben alakítják életüket.
Vannak persze kivételek, mert mindenkinek minden nem sikerülhet. Viszont kaptak ők is olyan alapokat, melyeket életük
során használni tudnak. Ha pedig húsz év
távlatából visszatekintenek, akkor biztos,
hogy nagyon nagy értéknek fogják látni
azokat az éveket, amit nálunk töltöttek el,
s jó szívvel gondolnak azokra, akik a felkészítésükben szerepet vállaltak.
Szántai Tibor
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Magas rangú állami kitüntetésben részesült
klubunk elnöke, Dr. Rédei István
A Magyar Érdemrend Lovagkeresztjét adományozta Dr. Rédei Istvánnak, a CO-OP
Star Zrt. elnök-vezérigazgatójának Áder János köztársasági elnök. Klubunk elnökének
a kitüntetést az október 23-i nemzeti ünnep alkalmából az Innovációs és Technológiai
Minisztériumban adta át Schanda Tamás, a tárca parlamenti és stratégiai államtitkára.
Dr. Rédei István több mint két évtizede vezeti a jászberényi székhelyű CO-OP Star
Zrt.-t elnök vezérigazgatóként. A társaság irányítása alatt mára a COOP-rendszer egyik
legnagyobb franchise tagvállalkozása, csaknem 100 településen 126 boltot üzemeltet,
amellyel 1200 embernek biztosít megélhetést. Dr. Rédei István pályáját még az Egyesült
Jászsági Áfésznél, mint jogtanácsos kezdte. A cégvezetés mellett a COOP üzletlánc egyik
alapítójaként a kezdetek óta igazgatósági tagja a CO-OP Hungary Zrt.-nek, valamint
elnöke az egyik regionális nagykereskedelmi vállalkozásának a Tisza-COOP Zrt.-nek,
és a COOP rendszer pénzügyi társaságának a CO-OP Hitel Zrt-nek. Emellett a Jászsági
Menedzser Klub alapítójaként aktív szerepet vállal Jász-Nagykun-Szolnok megye, azon
belül is főként a jászsági régió gazdasági és társadalmi életében.
– Sok-sok közös munka van az elismerés mögött olyan kollégákkal, akikkel sokszor a
COOP-csoport megalakítása óta együtt dolgozunk – fogalmazott a kitüntetés átvétele
után Dr. Rédei István. A CO-OP Star Zrt. elnök-vezérigazgatója szerint az elismerést
éppen a csoport megalakulása óta eltelt negyedszázad teszi különlegessé, ez ad okot
büszkeségre.
– Mindenkinek járna az elismerés, aki ebben tevékenykedett. Ha egy vezető elismerést
kap, az mindenkié, aki itt dolgozott, mindenkié, aki bízott benne, aki elhitte, hogy
azokkal a módszerekkel, azokkal az elvekkel, amelyeket együtt fektettünk le és
következetesen viszünk végig, sikert aratunk – mondta Rédei István, aki arról is
beszélt, hogy a magyar tulajdonú COOP életében mennyire fontos szerepet tölt be a
közösség segítése, a társadalmi felelősségvállalás:
– Ha elindul egy fa, és növekedésnek indul, a gyökereit nem tudja elveszíteni. A COOP
esetében ezekben a gyökerekben megvolt az a társadalmi kapcsolatrendszer, amelyet
mindenki próbál megőrizni, például az olimpiai mozgalom és a speciális igényű
gyerekek támogatásán keresztül. De ezen kívül mindenki a saját cégénél igen erős
kapcsolatrendszerrel rendelkezik, amely a lokális értékeket karolja fel, legyen akár sport,
akár kultúra, vagy az intézmények működtetésének terén, vagy az életminőség javítása
olyan embereknél, akik vásárlóink, de egyben barátaink, szomszédaink is – mondta
dr. Rédei István. Kiemelte ugyanakkor azt is: a sikerhez meg kell felelni a mostani világ
legnagyobb kihívásának, ami a digitalizáció, az innováció és a versenyképesség.

Versenyek

The 1st European
Fullcontact Karate
Championship
Antwerp-Belgium, 2020. január 18.
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Az európai full contact szervezetek „együtt erősebbek vagyunk” szlogennel fogtak össze, ahol egyesületünk
két fővel képviselte Magyarországot. 24 ország 16 karate szervezete küldött versenyzőket, hogy a májusi
osakai világbajnokságra megszerezhessék a kvalifikációt. Sensei Agócs folytatta az elkezdett
munkát Kerekes Rékával és Móczó Milánnal. Az Európa-bajnokság sportdiplomáciai
szempontból is jelentős volt, hiszen megjelent ott WKO Shinkyokushin elnöke
Kenji Midori is. Vele együtt sok szervezet vezetője, valamint
Norichika Tsukamoto világbajnok is.
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Réka a legjobb 8-ig jutott

Tulajdonképpen ezt a mondatot a beszámoló végére kellene írni, de ízlelgetni kell
mindenképp, mert a lehetetlent csinálta
meg Milán. „18 évesen a felnőtt férfiak
világába ilyen bemutatkozással emlékeink
szerint nem érkezett még senki...” A litván
szervezet vezetője ezzel a mondattal gratulált az európai szinten is kiemelkedő teljesítményhez. Milán maga mögé utasított
román, lengyel, litván, grúz ellenfeleket
és ötödik küzdelmében is grúz ellen állta
a sarat. A döntőben a nagy nevű Lasha
Ozbetelashvili megverni nem tudta Milánt, csak minimális fölényt mutatva, úgymond „hozta a mérkőzést”. Beszédes volt a
gratulációja, mely szerint néhány év és Milán ellen senkinek nem lesz esélye. Persze
részletesen le lehetne írni az összes mérkőzés történéseit, amelyet szakmai okok miatt nem lenne szerencsés boncolgatni.

Réka súlycsoportjában 23 versenyző lépett tatamira, ahol svéd lánnyal kezdhette meg a küzdelmeket. Réka végig irányította a küzdelmet, és szaltós rúgással
el is találta a svéd lányt, de nem ítéltek
wazarit, így bírói döntéssel jutott tovább.
A nyolc közé jutásért a francia Camille
Haddouche várta. Réka jól kezdte a küzdelmet és ponterős rúgásaival mentális főlényt
szerzett, amit sajnos később kiengedett a
kezéből, és döntetlenül zárult az első két
perc. A következő 2 percben kiegyensúlyozott küzdelem zajlott, ahol Camille szabálytalankodott és kétszer is megintették. Négy
perc után Réka így automatikusan győztessé vált. Hosszú várakozás után egy norvég
lány állt Rékával szemben, aki 2 percben
utasította maga mögé az Y-os küzdőt. Réka
ezzel a legjobb nyolcban fejezte be a küzdelmeket élete első felnőtt kontinensviadalán, ahol rengeteget tapasztalt és megkapta
azokat az információkat, amellyel folytatnia kell a felkészüléseket.

Milán ezüstérmes lett!

Álljon itt annyi, hogy félelmetes volt látni
közelről a 28-30 éves férfiak arcán a pánikot és a biztos vereség tudatát. Jól lehetett
látni azokat a pillanatokat, amikor megtörtént az ébredés. Vagyis a 18 éves – pár hete
még junior – Milánt alábecsülték a tatamin
a felnőtt bajnokok. A végzetes hiba felismerésének pillanata több versenyző arcára ráfagyott. Döbbenetes látvány volt!

www.yakademia.hu

21

Best Spirit
Milán végül a
Világszervezet és az
európai szakvezetők
elismerése mellett a
„Best Spirit” vagyis a
legharcosabb versenyző
díját is elhozta.
„Milán! Nincsenek szavak a
teljesítményedre! Elképesztő, hihetetlen,
páratlan! Gratulálunk! OSU!
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Felnôtt Magyar bajnokság
Kerekes Réka és Móczó Milán magyar bajnoki ezüstérmesek. A Yakuzák SE/Y Akadémia két ifjú versenyzője ezzel kvalifikálta magát az áprilisi grúziai Shinkyokushin
Európa-bajnokságra. Edzőjük sensei Agócs Tibor, aki a szombati Magyar bajnokság
helyszínén, a Gerevich Aladár Nemzeti Sportcsarnokban egykor maga is nagy küzdelmeket vívott az akkori 80 kg-os súlycsoportban. De a jászberényi klubból Fülöp
Roland és Simon Orsolya is szereztek magyar bajnokságon érmeket a múltban, a katlanszerű lelátók között. Mások között őket követte február 15-i ezüstjével a két 18
éves Y-os versenyző.
Réka (+ 65 kg) két küzdelemben is fölényt
mutatva szerezte meg a második helyet.
Először Horváth Juliannát (Shinju-kai) búcsúztatta könnyedén, majd Neuherz Szonja (Kamikaze) következett. A döntőben a
Rékánál két évvel idősebb nagykőrösi Tóth
Csenge (Harcosok Klubja) állta az útját.
Öt perc után a bírók Csengét látták jobbnak, de Réka így is nagyon szép bemutatkozással köszöntötte a felnőtt mezőnyt.

Móczó Milán a legnépesebb súlycsoportban (-75 kg) a felső ágon kezdte meg a
küzdelmeket, ahol egy felnőtt Eb helyezett,
korábbi junior Európa-bajnok, valamint
tapasztalt felnőtt versenyző várta a bemérkőzések során. Milán Kelemen Mátét (Balmaz-K), Karczub Zalánt (Bátor KSE) és
Pantelics Bencét (Castrum) győzte le, igen
nagy magabiztossággal. A döntőre azonban
a három győzelem után egy bokasérülés
miatt Milán már nem ment fel küzdeni

Fekete Farkassal szemben. Edzőjével együtt
arra a döntésre jutottak, hogy túlságosan
közel van az Európa-bajnokság ahhoz, hogy
kockáztassanak egy súlyosabb, hosszan
gyógyuló sérülést.
– Milán 2020-as éve a belgiumi Full kontakt
Eb ezüsttel és a legújabb, felnőtt magyar bajnoki ezüsttel több, mint reményt keltő, és úgy
tűnik, Réka is átlépte végre a saját árnyékát, s
minden dicséretet megérdemel. A jövő héten
készül el a két versenyző éves felkészülési terve, amelyet a velük és a szülőkkel, valamint
shihan Furkó Kálmánnal egyeztetve végzünk.
Az Y Akadémia hitvallásában az utánpótlás
nevelését célozza meg, nem pedig az utánpótlás versenyeztetést. Két év alatt három 18
éves versenyzőt tudtunk a felnőtt kontinens
viadalra delegálni, és nagy örömünkre a sor
minden jel szerint folytatódni fog! – értékelte
a látottakat Agócs Tibor

Elsôként mondta le az Eb-t a Yakuzák SE
Nem indul a shinkyokushin Eb-n a Yakuzák SE/Y Akadémia két versenyzője a koronavírus terjedése miatt... Arra a döntésre jutott
a szakvezetés a versenyzőkkel Kerekes Rékával és Móczó Milánnal is egyeztetve, hogy nem utaznak a grúziai Európa-bajnokságra a
koronavírus terjedése miatt.
– Az április 4-5. között Tbilisziben megrendezésre kerülő shinkyokushin kontinensviadalon történő részvétel túl nagy kockázatot jelent számunkra. Versenyzőink egészsége fontosabb bármilyen versenynél. Egyeztetve a szülőkkel is, erre a döntésre jutottunk.
A prioritások újragondolásával folytatjuk a munkát – mondta sensei Agócs Tibor.
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Diákolimpiai selejtezô, Nyíradony
A Yakuzák SE/Y Akadémia versenyzői az elmúlt évekhez képest
eltérő szemléletben adták le nevezésüket és léptek tatamira a
Diákolimpián. Az egyesületi stratégia szerint olyan versenyeket
preferált a szakmai vezetés, ahol valós ellenállással, megmérettetéssel és a Kyokushin karate mozgásanyagának – eredetének – elsajátításához a legközelebb kerülhetnek a versenyzők. Versenyzőink szinte kivétel nélkül ipponokat és wazarikat szereztek sorban,
és szó szerint leütöttek és lerúgtak ellenfeleiket. A március 14-i
debreceni döntőre mindannyian továbbjutottak és jó esélyekkel
léphetnek tatamira a cívis városban.

Eredmények:
I. helyezett
Móczó Márk
Csibra Barnabás
Treba-Kovács Botond
Kiss László Mátyás

II. helyezett
Bagyinszki Máté
Kun István
Kiss Milán Rokkó

Ezüstérzéseink többször házi döntő miatt szorultak a második
helyre, így valójában több súlycsoportban abszolút berényi fölény mutatkozott.

Diákolimpia 2019/2020, Szentes
Ebben az évben nem csak a „teljesítményalapú versenyeztetés” bevezetésével változtattunk szakmai stratégiánkon, hanem más
eszközöket is választottunk a felkészülésben.
Mint ismeretes, két szabályrendszerű diákolimpia kerül megrendezésre ma Magyarországon. Mi mindkettőre neveztünk versenyzőket.
Az ifik és juniorok pár hete Nyíradonyban versenyeztek, egy elődöntőn ahonnan
már többen tovább jutottak az U16-os és
U18-as, vagyis ifjúsági és junior korcsoportokban a március 14-i debreceni döntőben. Erre abból a megfontolásból volt
szükség, hogy meghagyjuk az ifjúsági és

junior versenyzőink számára azt a lehetőséget, hogy kvalifikációt szerezhessenek az
őszi Nagyváradon megrendezésre kerülő
shinkyokushin korcsoportos Európa-bajnokságra.
A másik, az úgynevezett Knock Down Diákolimpiára a gyermek serdülő korúakat
neveztük Szentesre. Ide sok kezdő versenyzőt is magunkkal vittünk, és persze többen
is komoly tapasztalatokkal a hátuk mögött
érkeztek a tatamira. Annak ellenére, hogy
sokan most indultak először knock down
szabályok szerint, sikeres verseny van a hátunk mögött. Kata és kumite versenyszámban összesen 6 arany-, 4 ezüst-, és 5 bronz-

éremmel tértünk haza. Emellett a „legnagyobb csapattal résztvevőnek” járó kupát
is elhoztuk. Köszönet a szülőknek, kísérőknek a közreműködésért! Osu! sensei

Eredmények:

Kata:
I. hely
Treba-Kovács Jázmin
Danka Hunor
II. hely
Baráth Zille Veronika
Notheisz Janka
III. hely
Palásti Krisztián
Küzdelem:
I. hely
Notheisz Janka
Treba-Kovács Jázmin
Danka Hunor
Juhász Zoltán
II. hely
Baráth Zille Veronika
Palásti Krisztián
III. hely
Bagó Balázs
Mizsei Boglárka
Tugyi Eszter
Csizmadia Viktor
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Korcsoportos Magyar bajnokság
Bushido Kupa 2020

A hosszú pandémia után október 3-án végre újra tatamira léptek a Yakuzák SE/Y Akadémia tanítványai. A versenynek különös tétje nem volt, hiszen ennyire hosszú idő két verseny között
még sosem telt el. A lényeg a "téthelyzet" újra átélése, és a nyáron
elvégzett munka csekkolása volt. Jól indult a nap, hiszen Csáki
Noel élete második versenyén rögtön ipponokkal menetelt, és
lett Magyar Bajnok. Palásti Krisztián szintén comb KO-val gyűrte a mezőnyt. Notheisz Jankától a már megszokott küzdelmeket
láthattuk, megizzasztani nem tudták ma sem. Bagó Balázs, Ferenczi Attila és Bátonyi Bendegúz átlépték végre önmagukat, és
jó összképet mutattak. Móczó Márk és Kun István a súlycsoport
legkönnyebbjei, (-60-ban indultak 50 kilogrammosan), így nekik különösen nehéz dolguk volt. Domos Gréta is magának adta
fel a feladatot, így "csak" az ezüstérmet akaszthatták a nyakába.
Halóka Levente élete első versenyén ipponnal robbant be, ami
szintén jó előjel a későbbiekre. Juhász Zoltán és Cs. Molnár Róbert egymással küzdöttek ellenfél híján. A csapat összességében
remek képet mutatott és annak ellenére, hogy a kezdő versenyzők
voltak többségben, a következő eredmények születtek:

Eredmények:
I. helyezettek:
Csáki Noel
Notheisz Janka
Juhász Zoltán

II. helyezettek:
Palásti Krisztián
Cs. Molnár Róbert
Domos Gréta

III. helyezettek:
Halóka Levente
Ferenczi Attila
Bagó Balázs

Hinomoto Kupa
Október 31-én Vácon léptek tatamira azok, akik vállalták a vírushelyzetben is a küzdelmeket a Yakuzák SE / Y Akadémia versenyzői
közül. Többen ugyanis otthon maradtak és csak szurkoltak és bíztatták társaikat az év utolsó versenyén. Végül 12 éremmel tért haza
a lelkes csapat. Ezúttal talán az érmeknél is fontosabb, hogy végre
tatamira léphettek a jászberényi és nagykátai Y Házakban naponta
szorgalmasan gyakorló karatékák. A versenyzőket három edző és
egy masszőr kísérte el az Y Média mellett a sportos városba Vácra.

– Húsznál is többször iponnal jöttek le a tanítványok a tatamiról
ezen a hétvégén. Ez volt a feladat. Emellett több wazari is született,
valamint erős fölénnyel bírói döntéssel is sikerült felülmúlni ellenfeleinket. Természetesen nagyívű következtetéseket nem szabad levonni a versenyről, mert nálunk is voltak azért néhányan, akik alul
teljesítettek a kimaradt versenyek miatt. Mindenesetre van miről
beszélnünk végre. Csalódás volt, hogy Kerekes Réka nem tudott
küzdeni mert nem volt ellenfele és Móczó Milánnnal szemben feladták a küzdelmet ketten. November 6-án versenyzői megbeszélés
és értekezlet lesz a szülők bevonásával a jászberényi Y Házban, ahol
a 2021-es év tervezése zajlik majd – mondta az Y Akadémia mestere, Agócs Tibor.

Eredmények:
I. hely
Halóka Levente
Palásti Krisztián
Csáki Noel
Móczó Márk
Notheisz Janka
Móczó Milán
Treba-Kovács Jázmin
II. hely
Ferenczi Attila
Bagó Balázs
Nagy Árisz
Juhász Zoltán
Bagyinszki Máté
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Agócs Tibor
az ide évrôl
és a jövôrôl
Koronavírus idején, évvégéhez közeledve készített interjút az Y Akadémia
vezetőjével, sensei Agócs Tiborral az Y Média. A rendkívüli év ellenére is igazán
tartalmas évet tudhat maga mögött az egész „Y”. A rendhagyóan nehéz évről
és a jövőről kérdeztük a senseit.
› Lassan az év végéhez közeledünk, mégis
az év elején történt dolgokkal kezdjünk.
Milán Eb ezüstje, Mező Lili lelépése
és a koronavírus hogyan érintette az
egyesületet?
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› A koronavírussal kezdem, ha lehet, mert
azt hiszem sok mindenre rávilágított és
szerintem sok minden más megvilágításba került az életünkben. Így mértéktartóbb
választ tudok adni, szélesebb értékalappal.

Szóval, mi voltunk az elsők, akik lemondtuk
a 2020-as grúziai Eb-t két megszerzett kvótával a világjárvány miatt a magyar karate
szervezetben, de tettük ezt úgy, hogy rendkívül magas rangú és befolyásos nemzetközi olimpiai bizottsági tagsággal rendelkező,
nem magyar személy informált engem a járvány terjedésével és lehetséges kimenetével
kapcsolatban. Sajnos bejött minden jóslata.
Azután leállt az ország is és mi is bezártuk
az Y Házat. Nos, ebben a helyzetben én azt
az opciót választottam, hogy kétszer-háromszor annyit vállaltam az egyesületben és a
magánoldalon is, hiszen új és más távlatok
nyíltak meg ebben a helyzetben. Rengeteg
fejlesztést vittünk véghez és sok új dolognak
raktuk le az alapjait, éppen azért, mert most
volt idő a kapcsolati tőke kiszélesítésére, a
sportszakmai törekvések megerősítésére,
a „KÖRRING” kifejlesztésére, a pénzügyi
stabilitásunk szélesítésére, a versenyzéssel
kapcsolatos dolgaink újragombolására, a
közösségünk átformálására, építkezésre,
az Y Média ügyeire, edzői stáb átalakítására stb. Tehát nem minden rossz, ami rossz.
Az igazi harcművészetben épp az a lényeg,
hogy a legrosszabbat is a saját előnyödre tudod fordítani. Mi ezt tettük a karanténban
a kollégáimmal és a feleségemmel, no meg
Vitézzel. Sikerült újra átgondolni, mi is az
igazi érték ebben a rohanó világban és most
ebben világjárványban valahogy tisztábban
láthatott az ember.
Nos, ebből a nézőpontból kifejezetten
örömteli, hogy bizonyos emberek és a hozzájuk tartozó „szurok szerű aurák” eltűntek az egyesületből. Mező Lili úgy ment el,
ahogy elment és ez húsz-harminc év múlva
sem változik. A Piramis Becsület c. száma
jut eszembe. A refrén milyen igaz ebben a
korrelációban! Ez a történet mások számára sokkal érdekfeszítőbb volt, mint nekem,
nekünk, akikkel történt. Nem foglalkoztunk és nem foglalkozunk ezzel a témával,
és ugye néhány hónap múlva a „tavalyi hó”
esete forog fenn.
A belgiumi EB az igen! Még most is libabőrös leszek, ha visszaemlékezem. Milán elképesztő volt! Még most is ízlelgetem azokat a
nagy győzelmeket, amiket 18 évesen produkált a felnőttek között. Román, lengyel, litván, grúz ellenfeleket legyőzve, ötödik küzdelmében a döntőben is grúz ellenfél várta,
akitől bírói döntéssel maradt csak alul. Azt
hiszem ezt nem kell ragozni. Micsoda
belépő volt ez 2020-ba! Mindent
feledtetett. Sokat kaptam, kapok
vissza Milántól! Nem csak
ezzel a nem mindennapi
teljesítménnyel,
hanem

dolgaikat. A napokban
is erre kértem valakit
egy hosszabb edzés
előtti monológgal, aki
végül belátta, hogy ez
nem neki való játéktér.
Volt olyan, aki azért
ment el, mert nem tudott lubickolni abban
a közegben, amit két
facebook, vagy insta
poszt között szeretett
volna magáénak tudni. Insta! Tudod, ami
gyorsan olvad. Insta
mindenhogy. Ahogy edz, viselkedik, beszél, kapcsolatok, insta érzések, insta személyiahogy Vitéz fiunkkal bánik és amilyen kap- ség. Na, neeee!
csolatban vannak. Ezek az igazi nagy dolgok.
› Valahogy azt érezni, hogy rendkívül
› Apropó, versenyzés újra gombolása!
erős szándék van a változtatásra és
A 2019-ben bejelentett teljesítményalapú kidobja a rendszer azokat, akik
versenyeztetésre gondoltál?
nem elkötelezettek.
› Igen. De ez egy rendkívül komplex fo- › Pontosan. Még akkor is, ha jelentős fázisgalom az én olvasatomban, és bizonyos késéssel esnek le dolgok bizonyos emberek
dolgok és információk alapján proaktív fejében, akik ugye számtalanszor hallják
módon véget kellet vetni azoknak a káros edzésen ezeket az információkat. Igen! Tufolyamatoknak, amelyek a bizalom alapú datosan teremtek edzésen többször olyan
versenyeztetés miatt alakulhatott ki.
légkört, ami kiléptet a komfort zónából
Persze ezek a folyamatok stációk egy ama- minden területen és előidézek olyan nyotőr egyesület törzsfejlődésében, mert idáig mást a versenyzői gárdára számára, ami
el is kell azért jutni. Ez nem történik meg szűrőként működik. Csak azokkal szeretbárhol. Először országos eredményekre van nék együtt dolgozni, akik a gondolat, szó és
szükség, azután illik azt stabilizálni lehető- tett egységében élnek. Mit tehetek? Zsófi, a
leg az első helyen. Majd nemzetközi színté- feleségem, sikereit így érte el töretlen akaren is maradandót kell alkotni. Kiemelke- rattal és precíz felkészüléssel. Milán ugyandőt! Eb címekkel és legtechnikásabb ver- ezen az ösvényen van. Vannak többen, akik
senyzőkkel, sporttörténelmi győzelmekkel szintén ide tartanak vagy épp most lépstb. Vagy Európa legeredményesebb csapa- nek rá. Nem hiszem, hogy az alibistákhoz
tának kiállításával.
kellen igazítani a rendszert. Igazodjanak
Mi ezt megtettük, de a színfalak mögött már ők vagy menjenek el. Szerencsére ez meg is
tudtam 2019 májusában, hogy én nem sze- történt. De van ennek egy edzésszervezési
retnék még egy ilyen felkészülést egy Eb-re. és közösségelméleti oka is, ha érdekel.
Rengeteg stresszt nyeltem le a felkészülés
alatt a kiaknázatlan tartalékok és a kon- › Érdekel, persze. Elmondod?
centrálatlan tanítványok miatt. Mondtam › Amikor 1997-ben közel három hónapot
is Zsófinak, akivel annak idején nem ehhez shihan Nishida meghívására Japánban
voltam szokva, hogy ez az utolsó ilyen felké- edzettem, többször említette a közösségben
szülés. Na, és persze beláttam a lapok mögé rejlő erőt és az ehhez tartozó WA (和)szócsis, amit sokan máig nem tudnak. Ezért hoz- kát. Mit is jelent ez? Amikor pozitív energitam, illetve tanácsadóimmal megbeszélve, ákkal – a másikat is támogatva – telik meg
hoztuk a döntést a teljesítmény alapú ver- úgynevezett figyelem energiával egy dojo,
senyeztetéssel kapcsolatban, amit a 2019 akkor elképesztő szintre juthat az egész ködecemberében megjelent újságunkban egy zösség energiaszintje és ennél fogva a telhosszú interjú keretében ki is fejtettem. Te- jesítménye is. Nos, amikor valaki, vagy vahát csak amatőr sportolói szerződéssel dol- lakik rombolják ezeket az energiákat mert
gozunk azokkal, akik nemzetközi vizekre szkeptikusak, mert fegyelmezettlenek, mert
szeretnének evezni. Ennek ellenére soka- nem elkötelezettek, mert fókuszálatlanok,
kat váratlanul ért a helyzet és partra vetett akkor ez az energiaszint emelkedés megrehalként vergődtek, míg végre meghozták a ked. Nem tudnak összeadódni az energiák
döntésüket és elmentek, vagy átértékelték a és leredukálódnak, besülnek. Ezért a mes-

ter csak azokat hívta edzésre, akik szívvel
lélekkel képesek voltak egymásért is küzdeni. Ilyen szempontból, akik számára létrehoztam azt a légkört, amiben nem érezték
jól magukat, nem tudom sajnálni. Ezt alatt
értem, hogy „szerencsére ez meg is történt”
az előző gondolatmenetben.
› Jól látható, hogy az egyesület sokat tett
a sportdiplomácia területén is ebben az
évben. Tulajdonképpen mi a cél?
› Az egyesületi stratégiában meghatározott
módon tesszük a dolgunkat, ami 2023 augusztus elsejéig szól. Az egyesület 30 éves.
A végleges struktúra kialakítása zajlik
a nagykátai – második – Y Házzal és a
tápióbicskei tájvédelmi körzetben tervezett ifjúsági táborral. Ezt a célt már régebben megfogalmaztuk, de nem sikerült úgy
ahogyan szerettük volna. Ma már örülünk
ennek, hiszen egy jobb dolog kerekedett ki
az 500 négyzetméteres városközponti edzőteremmel. Persze egyedül nem megy! Szükségünk van segítőkre és arra is, hogy a mi
értékalapú közösségünknek legyen megfelelő lobbi ereje és támogatottsága. De egyből
vissza is kérdezek magamnak! Kinek legyen,
ha nem nekünk? Civil közösségünk példaértékű munkát végez évtizedek óta, mozgássérült gyerekeknek adjuk vissza a reményt,
hátrányos helyzetűeken segítünk, kiemelkedő sporteredményeink vannak, integráló
képességgel rendelkezünk stb. Szóval, ha
nem lenne, aki lobbizna értünk, akkor az
méltatlan lenne hozzánk.
› Augusztus elsején, 2023-ban már
55 éves leszel. Véletlen a dátum?
› Nem, nem véletlen a dátum, de mindent
a maga idejében! A lényeg, hogy addig is
rendkívül sok dolgunk van sportszakmai,
szervezetfejlesztési, közösségépítési és egyéb
területeken is. Nem utolsó sorban fenn is
kell tartanunk a rendszert, amit eddig építettünk és működtetni is kell, ami önmagában
hatalmas feladat sok szempontból.
› Mi az, amit elvett ez az év?
Mi az, ami a koronavírus áldozata lett
a sportszakmai oldalon?
› Amit sajnálok nagyon, az a grúziai Eb.
Milán sportkarrierjének egy fontos lépcsőfoka lehetett volna, amit most másképp kell
pótolnunk. Érdemes lett volna a januári jó
szereplésének a mentális töltetét kihasználni áprilisban. Biztos van még egy-egy dolog
amit sajnálhatnék, de most több nem jut
eszembe, mert ahogy mondtam a legtöbbet
próbáltuk kihozni a helyzetből és azt hiszem
ez sikerült is. Erre pedig büszkék vagyunk.

www.yakademia.hu

27

Y Akadémia
28

Edzôképzés az Y Házban
Április első napjaiban az Y Házban, a ház
saját edzőinek tartott képzést Agócs Tibor
az Y Akadémia hazai vezetője. A képzésre
két edző előre kiadott feladatokkal érkezett,
melyet módszertani edzésen kellett bemutatniuk.
A képzésen több területet érintve haladtak
a résztvevők. Pedagógia módszerek, hibajavítás alapelvei mellett a progressziók és
konkrétan egy rendező elvhez igazodva határozták meg a feladatokat. A képzés edzéstervezéssel zárult.
– Az Y Házban kidolgozott módszerek folyamatos csiszolása mellett az új sporttudományos elvek integrálása rendkívül fontos
számunkra. Új edzőnk lett április elsejével
Darázs Mátyás személyében. Számára is fontos elsajátítani azt azt a szemléletet amelyben
mi dolgozunk. Azt szeretnénk ha az edzőink
betartanák a szakmai alapelveket és emellett kiteljesítenék az egyéni kreativitásukat
és szakmai ambíciójukat. Ezt megelőzően
elméleti képzésük is volt, amelyre a mostani
gyakorlati képzés épült. Folytatjuk a közös

tanulást, hogy a vírushelyzet után szintet lépve tudjunk változatos szakos terhelést adni a
sportolni vágyóknak – mondta az edzőképző
zárásaként Agócs Tibor.

Körring

Akadémiánk új innovatív
sporteszközt fejlesztett ki a hozzá
tartozó sportágspecifikus metodikával
együtt. A négy kamerával forgatott szakmai
anyag a képességfejlesztéstől a különböző
szermunkán át egészen a szabad küzdelemig
mutatja be az új módszert. A professzionális
animációkkal tűzdelt oktatóanyag minőségi
pendrive-ra került. Az Y Akadémia logójával ellátott
speciális fadoboz és az adathordozó egyszerre
tükrözi a minőséget és a praktikumot, ami
mind a tartalomra, mind pedig az új
sporteszközre
is igaz.
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Edzôképzés és
szervezetfejlesztés
Az Y Akadémia edzői szervezetfejlesztésen és edzőképzésen vettek részt Budapesten október 10-11-én. Néhány szóval
Agócs Tibor mondta el, miről is szólt
pontosan ez a hétvége.
› Milyen céllal érkezett a teljes
edzői stáb Budapestre?
› A 2020-2024-es szervezeti stratégiában
megjelölt módon folynak nálunk a dolgok.
Ennek értelmében a szervezeti kultúra végleges kialakításáért, és a folyamatos szakmai
továbbképzésért szerveztük a hétvégi programot, amely természetesen csapatépítő is
volt egyben. Rengeteg operatív feladat is van
persze, hiszen zajlik az élet, és a programjainkat a megszokott magas minőségben szeretnénk a jövőben is megszervezni. Ezeket
is átbeszéltük. Egészségnap, véradás, edzőtábor szervezése zajlik, miközben a nagykátai dojo építése is elindult. Mindezek a
napi edzésrend és a létesítmény-fenntartási
feladatok, a verseny felkészítés, az Y Média
menedzselése mellett kétségtelen, rendkívül
koncentrált munkát kíván mindenkitől.
› Konkrétan mi zajlott a
konferenciateremben?
› A munka 13 órakor szervezetfejlesztési
előadással kezdődött, melyet én tartottam.
A szervezeti működésünk jobbítása érde-
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kében alaposan átnéztük dolgainkat egy
szépen rendszerezett PPT-n.
A szervezetfejlesztési programunk során
többek között a következő területek értelmezése került előtérbe:
• Egyértelmű, a folyamatokhoz illeszkedő
felelősségek meghatározása;
• „Jó Gazda” szemlélet kialakítása, az elkötelezettség és felelősségvállalás erősítése;
• A feladatok elvégzéséhez szükséges képességek kialakítása és fejlesztése;
• Következmények alapján történő vezetés;
• A munkatársak felhatalmazása;
• Az érintettek közötti kommunikáció és
együttműködés fejlesztése;
• Folyamatos tanulás, visszacsatolás.
A második előadó dr. Rácz Levente volt,
aki a TE tanszékvezetője és a NEKA vezető erőnléti edzője. Őt az "edzésszerkezet és
ingertársítás" témakörében kértem fel előadásra. Nem bántam meg a témaválasztást,
mert olyan elképesztő anyaggal érkezett a
Tanár úr az OPT bemutatásával és a teljes
szakmai terület kibontásával, amely hatalmas motivációt adott mindannyiunknak.
Ezeket a szakmai anyagokat meg is kaptuk és felvettük a teljes előadást. Pontosan
azért, hogy elmélyüljön a tudás, és újra értelmezhessék az edzőink az ismereteket.

› Milyen közvetlen céljai vannak a
közeljövőben az Y Akadémiának,
amit elárulhatunk?
› Nem titok, hogy a nagykátai dojo teljes
átépítése mellett a tápióbicskei Y-os ifjúsági tábort is szeretnénk felépíteni. Jövőre a
teljes edzői stábbal készülünk az amerikai
NSCA konferenciára és kiállításra. Ennek
a nagy tervnek a finanszírozását megoldani önmagában szép feladat. De ahogy említetted, vannak olyan stratégiai elemek is,
melyeket nem szeretnék a nyilvánosságra
hozni, mert sokat kell még tenni, hogy elérhető közelségbe kerüljön a megvalósítás.
Meg kell tehát várnunk, hogy megérjenek a
nyilvánosságra.

Köszönet dr. Rácz Leventének azért a
rendszer szemléletért, amit kaptunk Tőle!
Köszönjük, hogy elvállalta a továbbképzésünket! – mondta Agócs Tibor

Új példakép
született:
Móczó Milán
Az elmúlt esztendőkben, amikor
még versenyzett, Szabó Zsófia
volt a Yakuzák SE arca, akit szerte
Európában, de azon kívül Japánban
is ismernek. Ő volt az, akire a
többiek felnéztek, ő volt a példakép.
Zsófia abbahagyta a versenyzést,
de nem maradt példakép nélkül
egyesületünk. Bár Móczó Milán
még csak 19 éves, de már olyan
eredménylistája van, amely
mindenképpen megsüvegelendő.
A sportban elért eredményei mellett
pedig a tanulásban is sikeres, azaz
ő lépett Zsófi helyébe.
› Milán, amikor beszélgetünk, még másfél hónap van az évből,
de számotokra a 2020-as versenyidőszak már lezárult.
A Covid-19 világjárvány miatt is különleges esztendő volt az idei,
de számodra szerintem nem csak ezért marad örökre emlékezetes.
Hogyan értékelnéd a 2020-as versenyévedet?
› Való igaz, hogy több szempontból is különleges volt ez az év számomra. Idén kezdtem meg a versenyzést a felnőttek között, s az év elején
egy magyar bajnokságon és egy Európa-bajnokságon is szerepelhettem. Januárban Belgiumban a kontinensviadalon léphettem tatamira
és a második helyet szereztem meg. Februárban pedig a grúziai Eb-re
kvalifikáló Magyar bajnokságon is második lettem (a döntőben sérülés
miatt Milán nem tudott tatamira lépni – a Szerző). Így megszereztem a
kvótát a grúziai versenyre, ám ezt már nem rendezték meg a Covid-19
járvány miatt.
› Milyen érzés volt Belgiumban meglett, tapasztalt,
rutinos felnőtt karatékák ellen tatamira lépned?
› Egészen érdekes, hiszen voltak olyan versenyzők, akik már a felnőttek között versenyeztek, amikor én még csak 12-13 éves voltam. Nem
mondom, hogy nem tartottam tőlük, hiszen sokkal rutinosabbak voltak mint én, de úgy álltam oda küzdeni velük, hogy most már nekem
is itt van a helyem. Azt gondoltam, hogy ez mindenki számára egy
olyan új verseny, ahol tiszta lappal indul, s nem számít, hogy mi volt
korábban. Nekem igazán az volt az ütőkártyám, hogy a felnőtt mezőnyben még senki sem ismert. Lehet, hogy az első küzdelmek során
még egy kicsit le is becsültek, s ezt én ki tudtam használni.
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› Gondolom, hogy a döntőbeli ellenfeled
már semmiképpen nem vett félvállról?
› Nem bizony! Már csak azért sem, mert az
elődöntőben éppen egyik csapattársát sikerült legyőznöm. Az biztos, hogy a következő versenyeken már tudni fogják, hogy ki
ez a fiatal magyar fiú, aki azonnal betört a
felnőttek mezőnyébe, s kellő önbizalmat is
kapott a következő versenyekre. A folytatásban biztosan nem lesz könnyű dolgom,
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de azért edzem, azért készülök nap mint › Mi volt az, ami megragadott a
karatéban?
nap, hogy én legyek a legjobb.
› Ez egy nagyon jó kérdés. Engem mindig
› Miután az idei évet kiveséztük, menjünk vonzottak a küzdősportok. Nem mondom,
vissza az időben. Kisgyermekként hogyan hogy verekedős gyermek lettem volna, de
abszolút errefelé orientálódtam. Igazán
választottál magadnak sportágat?
nem tudom már az okát, de talán esetleg
Kipróbáltál más sportágakat is vagy
egy újságot, egy szórólapot vagy egy plakáegyből a karatét választottad?
› Rögtön a karatét választottam és itt is ra- tot láttam az egyesületről, s mondtam apának, hogy én ide el akarok jönni.
gadtam.

› Hány éves voltál ekkor?
› Ha jól emlékszem, hat éves voltam.
› Sensei Agócs Tibor, a mestered azt
mondta rólad, hogy nagyon elszánt vagy,
tudod mit akarsz elérni, s ennek érdekben
meg is teszel mindent. Ehhez jön még,
hogy jó adottságaid is vannak.
Ez így együtt kell ahhoz, hogy már
ilyen szintre jutottál?
› Számomra egyetlen pillanatig sem volt kérdéses, hogy nekem a karate marad a sportágam. Itt mindig vannak fejlődési lehetőségek. Az a szép ebben, hogy eltelnek az évek,
s az ember azt gondolja, hogy milyen jó és
hatékony amit csinál, viszont, ha később
visszanézi önmagát, akkor akár utólag ki is
neveti, hogy ma milyen ügyetlen is volt mai
szemmel.. Akkor azt gondoltam, hogy azokat a mozdulatokat tudtam és jól hajtottam
végre, s ma már egészen másként csinálnám.
Szóval a lényeg ebben a sportágban is a folyamatos fejlődés. Persze kellenek adottságok, de sok-sok munka is ahhoz, hogy kiemelkedő eredményeket érjen el valaki.
› Az mit jelentett számodra, hogy itt
egyesületen belül voltak olyanok,
akikre gyermekként felnézhettél?
Neked ki volt a példaképed?
› Az évek során mindig felnéztem a magasabb övesekre, de igazán Szabó Zsófi volt
a nagy példaképem, aki mellett tulajdonképpen felnőttem a dojóban. Végignéztem
ahogy készül a világversenyekre, s volt szerencsém látni, hogy ez mit jelent és mivel
jár. Nagyon megragadott az a motiváció,
az az elszántság, amivel átküzdötte magát
a nehézségeken és hogy tudott teljesíteni
nyomás alatt a versenyken.
› Sensei Agócs Tibor azt is elárulta
rólad nekem, hogy volt egy edzőtábor,
ahol Zsófia egy küzdelem során nagyon
elvert téged. Mindened fájt és kérdezted
a mesteredet, hogy akkor most te mit
csinálj. Kicsit pufi vagy, fogynod kell,
hát fuss, ha tudsz. Te pedig összeszorított
fogakkal naponta háromszor futottál
a tábor hátralévő napjain. Ez is azt
bizonyítja, hogy iszonyatos elszántság
és erő van benned.
› Valóban így történt, de számomra akkor
is az volt a fontos, hogy ebből is tanuljak,
ebből is erősebben jöjjek ki.
› Számodra mit jelent, hogy olyan
tudományos háttérrel is készülhetsz
a versenyekre, ami azt hiszem
Magyarországon szinte egyedülálló?

Móczó Milán és az Y Akadémia
szerzôdést kötött
A Jászberényi székhelyű Yakuzák SE/Y Akadémia február utolsó napjaiban
sajtónyilvános eseményen írt alá elsőként szerződést saját nevelésű versenyzőjével
Móczó Milánnal. Mint ismeretes a 2019 év második félévi újságban is hírül adta az
egyesület, hogy 2020-tól más szemlélet úgynevezett "teljesítmény alapú" versenyeztetés
zajlik majd az egyesületben. Ez azt jelenti, hogy a Yakuzák SE utánpótlás nevelő egyesületként tovább működik, de azok, akik magasabb szintre törekszenek és kontinens,
illetve világversenyen kívánják képviselni Magyarországot azok számára az Y Akadémia biztosít professzionális felkészülési lehetőséget. Fentieknek tehát része volt ez az
esemény, amelyen a felek elégedetten álltak fel az asztaltól. Természetesen folytatódnak
a szerződéskötések az utánpótlás versenyzőkkel is.

› Ez óriási segítség. Vannak számszerűen
megjeleníthető adatok, amelyek azt bizonyítják, hogy éppen milyen állapotban vagyok, mi az amit fejleszteni kell. A mérések
alapján ki tudjuk jelölni a fejlesztési irányokat. Ez egyértelműen hozzájárul ahhoz,
hogy ilyen sikeresek tudunk lenni.
› Sikeres sportoló vagy, de a tanulást sem
hanyagolod el. A Lehel Vezér Gimnázium
végzős diákja vagy és jövőre a Testnevelési
Egyetemen folytatod tanulmányaidat.
Megkaptad már a „Jó tanuló-Jó sportoló”
elismerést is. Tudod már mi szeretnél
lenni, ha nagy leszel?
› Azt, hogy pontosan mi szeretnék lenni,
még nem tudom, de az biztos, hogy mindenképpen a sport területén szeretnék maradni. Itt érzem jól magam. Gondolkodtam
már az edzősködésen is, mert ez számomra
komoly kihívást jelentene és érdekel is. Azt
hiszem, ezt nem is érezném tehernek.
› Egy átlagos heted normál
esetben hogy néz ki?

› Igazából az edzéseket az iskolai órarendemhez alakítom. Amennyiben nincs első
vagy második órám, akkor bejövök edzeni
vagy elmegyek futni. Az iskolában ott vagyok minden órán, majd hazamegyek, pihenek egy kicsit és tanulok. Ezt követően
délután megyek edzésre, majd otthon ismét
tanulok.
› A Lehel Vezér Gimnáziumban tanulók
gondolom ismerik az eredményeidet.
Mit szólnak ahhoz, hogy ilyen
sikeres sportoló vagy?
› Az az igazság, hogy egy kicsit elkényeztettem őket az eredményeimmel, és már
várják, szinte természetesnek veszik, hogy
legközelebb is ilyen sikeres leszek. Én viszont tudom, hogy az eredményekből nem
lehet megélni, azokért nagyon meg kell
dolgozni. Akik igazán ismernek azok tudják és elismerik azt a munkát amit végzek
minden nap azért, hogy ilyen eredményeim legyenek. Egyébként érdekes, hogy vannak dolgok amit nem igazán értenek velem kapcsolatban. Például mondják, hogy
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miért hajnalban, korán reggel futok, miért
nem délután. A válaszom nagyon egyszerű:
délután mindenki tud futni. A kihívást az
jelenti, hogy korán kelj fel és akkor fuss.
› Térjünk vissza a versenyzésre. Honnan
ez az elszántság ez a koncentráció nálad,
amely nélkül ebben a sportban nincsenek
sikerek? A karate is egy olyan sportág,
ahol elég a küzdelem során egyetlen
tized másodpercnyi kihagyás és azt az
ellenfeled azonnal kihasználja.
› Igazából a versenyen való koncentráció
szerintem csak töredéke annak, ami kell
egy felkészülés során. A felkészülés során
ugyanis nagyon sok mindenre oda kell figyelni. Ehhez képest az a pár perc, amíg
egy-egy küzdelem lezajlik, sokkal rövidebb.
Még, ha azt számoljuk, hogy egy-egy versenyen mondjuk 20-30 percet kell tatamin
tölteni, az is sokkal kevesebb, mint amit a
felkészülés során dolgozunk. Aki a versenyekre készülve jól végzi a munkáját, arra
jól koncentrál, az a versenyen is tudja magát hozni. A felkészülés egész embert kíván,
s ez 24 órás „meló”. Azért egész napos, mert
az étkezés a pihenés is felkészülés része,
nem csupán az edzőteremben eltöltött idő.

Bajnok születik – film készült Móczó Milánról
Milán sokszoros utánpótlás bajnokként junior Európa-bajnokként érkezett a felnőttek
közé ebben az évben. A Yakuzák SE / Y Akadémia versenyzője belépve a felnőttek közé
azonnal Európa-bajnoki döntőig jutott januárban. Móczó Milán célja, hogy súlycsoportos Világbajnok legyen és beírja magát a kyokushin történelmébe. A film egy lelkes,
alázatos sportolót mutat be. Az Y Akadémia a világ legmodernebb sporttudományos
módszerével készíti fel a megmérettetésekre a bajnokjelöltet.
„A bajnokok csak úgy nem lesznek, a bajnokok születnek” Agócs Tibor

Így, és ezért készült...

Ez egy werkfilm a „Bajnok születik”-ről. Benne a filmből kimaradt felvételek, a forgatás
› Neked Szabó Zsófi volt a példaképed, aki atmoszférája, miértek és válaszok. Legújabb videónk a válogatott kyokushin versenymár befejezte versenyzői pályafutását.
ző, Móczó Milán egy napját bemutató kisfilm keletkezési körülményeiről szól. Sensei
Az milyen érzés számodra, hogy alig 18
Agócs Tibor, aki ezúttal szerkesztőként is közreműködött a készítésben és a forgatás
évesen te léptél a helyébe. Most te vagy az
napján képes volt hajnali 3-kor felkelni. Milánról egy olyan napot mutat be a film,
Y Ház arca, te vagy a példakép.
ami nagyjából visszaadja edzéseinek hangulatát. Milán pedig nyilatkozik arról, zavar› Ez egy érdekes érzés. Tisztában vagyok ta-e vagy sem a forgatás, de megtudtuk tőle azt is, hogy milyen gyakran álldogál az
vele, de néha-néha még nekem is egy ki- Y Ház kéményén.
csit furcsa, hogy a többiek azt nézik, hogy
én mit, miért és hogyan csinálok. Ilyenkor
versenyekre való felkészülés. Kevés olyan Remélem, hogy tíz év múlva lesz
eszembe jut, hogy én hogyan figyeltem
minőségi küzdelem során tudok gyakorol- lehetőségem ismét interjút készíteni veled,
Zsófi minden mozdulatát. Borzasztóan jó
ni, amire pedig nagy szükség lenne. Igaz, s akkor visszatérünk ezekre a kérdésekre.
érzés, de ugyanakkor nagy felelősség is ez.
tudok küzdeni nehézsúlyúakkal, de ez nem Ahogy én látom és jelenleg meg tudom
ugyanaz, mintha saját súlycsoportombeli ítélni, ha a sérülések elkerülnek, akkor
› Hogyan lehet alkalmazkodni ahhoz,
lenne az ellenfelem. Ez nem kis hátrány minden bizonnyal jó esélyed lesz, hogy
hogy a karate, más sportágakhoz
álmaid megvalósítsd. Mert ehhez
számomra.
hasonlóan, nagyon gyorsan fejlődik?
megvan a tehetséged, az elhivatottságod,
› Bizony nem könnyű a fejlődéssel lépést
az akaratod és az intelligenciád is. Az
› Játszunk el a gondolattal, 10 évvel
tartani a karatéban sem. Egyre jobban felelmúlt közel négy évtizedben sok interjút
idősebbek vagyunk, azaz 2030-at írunk.
készített versenyzők szerepelnek a nemzetkészítettem az írott és az elektronikus
Akkor te 28 éves leszel. Mivel lennél
közi színtéren, s ezt a felkészítést nagyon
médiák számára is politikusokkal,
elégedett, mit szeretnél a következő tíz
komoly tudományos háttér is segíti. Szeművészekkel, sportolókal, de kevesen
évben elérni?
rencsére nálunk, az Y Házban, a Yakuzák
› Mindenképpen szeretnék felnőtt Európa- voltak rám olyan hatással, mint te.
SE-nél minden adott ahhoz, hogy lépést
bajnok és súlycsoportos világbajnok lenni. Egy rendkívül jó fej fiatalemberrel
tartsunk a világgal.
Amit lehet, azt mindent meg akarok nyerni beszélgettem, akinek nagyon világos
ebben a sportágban. Szeretnék levizsgázni énképe van, aki pontosan látja helyét a
› A te felkészülésedet mennyire nehezíti
fekete övre, s tíz év múlva már a második világban, s tudja, hogy mit, miért tesz.
meg, hogy idehaza igazán nincs olyan
dan-ra is. Szeretném addigra elvégezni az Milán! Azt kívánom, hogy maradj
ellenfeled, aki komoly kihívást jelentene
egyetemet és munkába állni, s akkora már ilyen, amilyen most vagy. Tíz év múlva
számodra?
pedig találkozunk! Sok sikert álmaid
akár családos is lehetek majd.
› Ez igen komoly probléma, hiszen küzmegvalósításához!
dőpartnerek hiányában sokkal nehezebb a
Szántai Tibor
34

Egyesületi élet

Egészségnap

Az Y Házban a „Humán szolgáltatások fejlesztése a Jászberényi kistérségben EFOP1.5.3-16-2017-00019” megjelölésű pályázat részeként került megrendezésre az őszi
egészség nap.
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Az önkéntesség kultúrája és a szolidaritás kulcsszavak köré szervezett esemény reggel hét órától
az egész Y Házban folyamatosan zajlott minden
korosztályt és társadalmi réteget bevonva. A családokat is megmozgató eseményen hatalmas sikert
aratott a számukra rendezett vetélkedő.
Az egészséges táplálkozás és a táplálékkiegészítők
szerepéről Darázs Mátyás és Tóth Benjámin tartott előadást, miközben a szülői váróban sok-sok
pohár frissen csavart gyümölcslé várta a résztvevőket egészséges ételek kóstolójával együtt.
– Ez a fantasztikus közösség, ebben a közösségi
térben egyedülálló módon képes megvalósítani
az egyszerű testmozgáson túl azokat a társadalmi
szempontból is fontos elemeket, amelyekkel esélyt
tudunk nyújtani a különböző társadalmi rétegek
felzárkóztatására – mondta Hamar Kata Jászberény város képviseletében a rendezvényen.

Évzáró és évnyitó

A jászberényi Sólyom Hotelben zártuk a 2019-es évet, s egyben itt
nyitottuk meg a 2020-as esztendőt. A rendezvényen közel 160 fő vett
részt. Meghívott vendégeink között volt dr. Rácz Levente, valamint
családja és Falatovics Ádám, a Testnevelési Egyetem munkatársai, de
sok CSALÁD jelen volt, melynek nagyon örültünk. Az ünnepségen
a vacsora után a rólunk szóló "Y DRIVE" című mozifilmet is láthatták a jelenlévők. Az estet tánc, szórakozás és beszélgetések zárta.
„Ezzel az évzáróval egy korszak is lezárult a Yakuzák SE életében.
Nagy átrendeződések és változások következnek, melyeket mi magunk generálunk. Az új év hívó szava az elköteleződés és nem a siker...” sensei Agócs Tibor
Köszönet Kövér Tamásnak és családjának, valamint a Sólyom Hotelnek a színvonalas rendezvényért! Köszönet Kun Istvánnak a fotókért!

Újévi futás

A Mátrában kezdtük el az évet. Január első
napján futással indítottunk. Jó kezdet!
Sokan voltunk fenn a hegyen és sokan a
régi karatésok közül is tartják a hagyományt. Sensei kezdte el és most sokan
szintén ott kezdik az évet. Élmény volt látni a sok futót!
36

Sikeres övvizsga II.
A téli övvizsga felkészítő edzéseket Előhegyi Zoltán vezetésével hétvégenként
szerveztük. A felkészítés minden bizon�nyal jól sikerült, hiszen tizenegy fő Jászberényből és három fő Jászfényszaruból
sikeres vizsgát tett. Az övvizsgán Előhegyi
Zoltán elképesztő teljesítményt nyújtott, és
a húsz küzdelmet fiatalokat megszégyenítő
harcossággal csinálta végig. Gratulálunk a
nagyszerű teljesítményhez és az elkötelezettséghez! Zoli ezért a példamutató teljesítményért ingyenesen vehet részt a nyári
edzőtáborunkban Balatonbogláron! Osu!

Sikeresen vizsgáztak:
10 kyu
Flier Dominik
Szénási Richárd
Győri Olivér
8. kyu
Treba-Kovács Jázmin
Ferenczi Attila
7. kyu
Palásti Krisztián
Soós Csenge

6. kyu
Danka Hunor
Lendvai Levente
Előhegyi Csaba
5. kyu
Kun István
4. kyu
Móczó Márk
Bagyinszki Máté
2. kyu
Előhegyi Zoltán
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A Yakuzák SE/Y Akadémia tagfelvételi kampánya augusztus 15-én indult. A Trió FM
97.7 rádió reklámjai mellett, elkészült egy
film a sportágválasztásról és több hirdetési
újságban egyszerre indított kampányt az Y
Média segítségével az egyesület. Több óvodában helyeztünk el plakátokat, szórólapokat, és óriásplakáton is visszaköszöntek a
karatés gyerekek arcai.

Z

Tagfelvétel kampány

Az élet iskolája

Helyettes államtitkár
az Y Házban

Langerné Victor Katalin helyettes államtitkár járt szeptemberben az Y Házban.
A társadalmi felzárkózásért felelős helyettes
államtitkár a Bonis Bona díjátadáson találkozott sensei Agócs Tiborral, ahol megszületett az elhatározás a látogatásról. A találkozón a vendégnek Agócs mester megmutatta
a létesítményt és bemutatta azt a széleskörű
munkát, amelyet az idén 30 éves egyesület
végez. Bepillantást nyerhetett a helyettes államtitkár a mozgáskorlátozottak edzésébe és
karatebemutatón is részt vett. A találkozón
jelen volt Birinyi János, a jászteleki Hunyadi Mátyás Általános iskola képviseletében.
Mint ismeretes, Agócs sensei, a 3. danos
karatemester több éves együttműködés keretében vállalta a kiemelten hátrányos helyzetű és veszélyeztetett roma származású gyerekek oktatását Jásztelek kisközségben.

Mezô Lili kilépett a Yakuzák SE-bôl
Nem várt bejelentéssel kezdődött az év számunkra.
Egy olyan versenyzőnk jelezte, hogy távozni szeretne
egyesületünkből, aki nagyon sok szép eredményt szállított
korábban, de ezzel együtt nagyon sokat is kapott tőlünk.
A történések időrendben a következők voltak.
A 19 éves Mező Lili kilépési szándékáról
SMS-ben értesítette edzőjét a Kyokushin
Magyar Bajnokságot megelőző estén.
Agócs Tibor (3.dan) irányításával Mező
Lili 6 éves korától kezdve utánpótlás korcsoportokban többszörös Európa-bajnok
volt, a felnőttek között pedig 2019-ben
súlycsoportos Eb-n harmadik helyet, illetve
súlycsoport nélküli Európa-bajnoki címet
szerzett. Mező Lili a Yakuzák SE tagjaként
négy alkalommal versenyzett Japánban is.
A kyokushin karate otthonában tavaly felnőtt VB résztvevő volt.
Mező Lili a döntését azt követően hozta
meg, hogy ez év elején váratlanul lemondta
részvételét egy nemzetközi edzőtáborban,
így nem utazott el januárban a belgiumi
fullcontact karate Eb-re sem, pedig nevezve

üzenetet kapott az edzője február 14-én,
melyben a bajnoknő, aki kisiskolás korától fogva egészen az első egyetemi évig a
Yakuzák SE-ben nevelkedett és érte el sikereit, egy mondatban közölte: nem kíván az
volt. Zavaros magánéleti ügyeivel többször egyesület tagja maradni.
megosztotta az egyesület tagságát, és kis híján a sportágon belül nemzetközi konflik- Sensei Agócs Tibor és az egyesület vezetőtust okozott.
sége értetlenül áll Mező Lili döntése előtt
és méltatlannak tartja eddigi sportolói páA Yakuzák SE Fegyelmi Bizottsága január lyafutásához, menedzseléséhez valamint a
21-én ült össze ez ügyben, ahol az a hatá- karate szellemiségéhez. Azonban, mivel a
rozat született, hogy a versenyző pihen 3 versenyző döntése olyan formában és köhónapot, addig alapozó és erősítő edzése- rülmények között, olyan korábbi megállaket végez, alkalmanként részt vesz a közös podásokat is semmibe véve született meg,
edzéseken, májusban pedig meghozzák a Yakuzák SE természetesen elfogadta
edzőjével a közös döntést a folytatásról. Lili Mező Lili kilépését az egyesületből és miaz ott született döntést elfogadta, ám végül előbb megtette a szükséges intézkedéseket
ezt a megállapodást is felrúgta.
a versenyző jogszerű távozása érdekében.
Lapzártáig, azaz 2020 decemberig Mező
Mező Lili segítő jellegű részvételére a Ma- Lili nem számolt el az egyesület tulajdogyar Bajnokságon is számított a Yakuzák nát képező tárgyakkal, melyre hivatalos
SE, illetve edzője és a csapattársak, azonban levélben kérte fel az egyesület vezetése az
ez elmaradt. Helyette egy rövid szöveges év elején.

Május 4-én nyitott meg
a koronavírus elsô
hulláma után az Y Ház

Május 4-én, hétfőn reggel 7 órakor menetrendszerűen elindulnak a funkcionális edzések az Y Házban délelőtt és délután is.
A karate edzések is elindulnak május 4-én. Az Y Ház betartva a
rendeleti szabályokat – a sportolók megfelelő biztonságos távolságban egymástól –, ügyelve a fertőtlenítés szabályaira, felújított, kitakarított edzőteremben, új sportszerekkel és természetesen a street workout pályával várja a sport szerelmeseit.
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Dr. Simicskó István volt a
Yakuzák SE / Y Akadémia vendége
Sikeres sportpolitikai látogatás zajlott október 7-én Nagykátán és
Jászberényben az Y Házakban. Dr. Simicskó Istvánt Czerván György
Pest megye nagykátai választókerület országgyűlési képviselője,
Dorner Gábor Nagykáta polgármestere, Tóth István Nagykáta
alpolgármestere, valamint Herczegh Róbert Tápióbicske polgármestere
várta Nagykátán dr. Rédei Istvánnal, a Yakuzák Sportegyesület
elnökével, sensei Agócs Tiborral a Yakuzák SE szakmai vezetőjével és
Soós Andrással a Yakuzák SE tagjával karöltve.
A látogatás a nagykátai dojo bemutatásával,
valamint az átépítés terveinek prezentálásával kezdődött, melyet a Tápióbicskén tervezett “Y Erdei és Öko tábor” tervei követtek.
A kötetlen hangulatú beszélgetés érintette a
fiatalok nevelését és azt a törekvést is, hogy a
Yakuzák SE a Honvédelmi Sportszövetségbe
integrálódva milyen módon tud hozzájárulni a szövetség céljainak magasabb szintű
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ta az egykori honvédelmi minisztert, akivel
személyes jó barátságot ápolnak. A jászberényi Y Ház bemutatása mellett a teljes
működési koncepció is bemutatásra került,
amit kisebb harcművészeti értekezés és bemutató tarkított. Lekerültek a zakók, és kölcsönös szakmai beszélgetés is folyt a harcművészet mélyebb értelméről, miközben az
egyesület bajnokait is megismerhette a vendég. Dr. Simicskó István elismerően szólt
az Y Házban folyó munkáról és kifejezte
megvalósításához.
szándékát, hogy a jövőben is figyelemmel
A jelenlévők egyöntetűen elismerték a kíséri a Jászberényben és Nagykátán folyó
Nagykáta városközpontban megnyitott II. munkát.
Y Ház társadalmi szükségességét, és támogatásukról biztosították a fejlesztést és a jö- A Yakuzák Se 2020 november 25-én hivatavőbeni terveket.
losan beadta tagfelvételi kérelmét a HonvéA látogatás ezután Jászberényben a modell- delmi Sportszövetséghez.
ként szolgáló Y Házban folytatódott, ahol
Shihan Furkó Kálmán 8. danos mester vár-

Idôkapszula
A 30 éves jubileum alkalmából időkapszulát helyeztünk el szeptember 6-án a Yakuzák
SE/Y Akadémia a jászberényi székhelyen, az Y Ház udvarán. A Korcsolya út felőli főbejáratnál két hatalmas, több tonnás kőtömb fogja vigyázni 2070-ig azokat az üzeneteket,
melyeket szeptemberben helyeztünk el a földbe. Az időkapszula viszonylag nagy méretű,
így az egyesület újságjai, könyvek és persze az egyesületi tagok üzenetei, rajzai és sok-sok
minden elfért benne. Természetesen digitális formátumú üzenetek is elhelyezésre kerültek az Y Média jóvoltából. Igazi érdekesség az a kérdés, vajon hogyan és milyen módon
nézik majd meg 2070-ben? Sokan üzeneteket küldtek gyermekeiknek és családjuknak is.

hALloween
Elűztük a gonosz szellemeket!

Az Y Házban kifejezetten a szülők és a
gyermekek kedvéért indult el az amerikai
hagyományokkal rendelkező Halloween
jelmezes közösségi program. A sok jelmezben szaladgáló gyermek és a színes programok elképesztő energiákat szabadítottak
fel az Y Házban ebben az évben is. Csatakiáltás rémrímmel, boszorkányseprű egyensúlyozás, rémmese faragás, élő szoborcsoport alkotás, lufikergetés, sorverseny,
sikolyverseny és sok-sok egyéb szelleműző
közösségépítő programmal kedveskedett
az Y Ház a résztvevőknek. A sok finomság
persze ugyanúgy eltűnt, mint a szellemek.
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Önkéntesség és
szolidaritás az Y Házban
„Az Élet Iskolája” arról is ismert, hogy a társadalmi kötelezettségvállalásban
is az élen jár. Ennek része az is, hogy egy városi projektben is részes az egyesület.
Az EFOP1.5.3 Humánerőforrások fejlesztése a Jászberényi Kistérségben című projekt
szakmai vezetője Hamar Katalin, akit a polgármesteri hivatalban arról kérdeztem,
hogyan került ebbe a programba a Yakuzák SE.

› Hosszabb ismeretség után – figyeltem,
hogy a Yakuzák milyen tevékenységet folytat – kerültem kapcsolatba először az egyesülettel. Ifjúsági referensként dolgozom az
önkormányzatnál, s ennek kapcsán számos
programot indítottam már el. A jelzett projektben nagyon fontos szerepe van az önkéntességnek és a szolidaritásnak. Az Európai Szolidaritási testülethez több pályázatot adtunk már be. Tavaly öt pályázatot
nyertünk, s friss hír, hogy most újabb két
pályázatunk is nyertes lett. Ezek a pályázatok azt célozzák, hogy a fiatalok segítsenek
egymásnak, segítsenek másoknak, tanulják
egymástól is azokat az értékeket, amelyeket
az élet más területén is jól használhatnak
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majd. Nos, azt tapasztaltam, hogy amit a
hétköznapokban Yakuzák SE-nél csinálnak, az pontosan lefedi ezt a gondolatkört.
Van egy olyan háromszög elmélet, amiben
én nagyon hiszek és ezt végzi az egyesület
is. A háromszög csúcsain a sport, az iskola
és a közösségi szerepvállalás áll. Kutatások
és a szakirodalom szerint is azok a fiatalok,
akik valamilyen civilszervezetben a közösségi aktivistásban részt vesznek, azok
sokkal jobban irányítják a saját sorsukat
is. Jártam a Yakuzáknál többször is és azt
tapasztaltam, hogy azok a fiatalok, akik náluk sportolnak, nyitottak az önkéntességre
és a szolidaritásra is. Amellett, hogy sportolnak, az edzések és a versenyek mellett
olyan közösségi életet is élnek, amely sok
mindenre megtanítja őket. A kirándulások,
a közös akciók – szemétszedés, ruhagyűjtés, nyári táborok – nagyon alkalmasak
arra, hogy abba az irányba tereljük őket,
amit szeretnénk elérni. A projekt részeként például a Yakuzák nyári táborában a
fiatalok jártak a polgármesteri hivatalban,
abban a teremben is, ahol az önkormányzat
ülésezni szokott. Itt volt lehetőségünk arra,
hogy „eljátszunk” egy testületi ülést, ahol
döntöttek arról, hogy palacsintát vagy mást
egyenek, illetve milyen ízesítésű legyen palacsinta. Azaz, játékos keretek között próbáltuk a demokratikus döntéshozatalba
bevonni őket.

› Szavaidból úgy érzem, hogy
jó döntés volt ebbe a projektbe
bevonni a Yakuzák SE-t.
› Egy szó, mint száz, a Yakuzáknál az edzések és versenyek mellett olyan közösségi élet
folyik, ahol a fiatalok szinte nap, mint nap
találkoznak az önkéntesség és a szolidaritás
fogalmával, és az életük részeként gyakorolhatják azt. Az, hogy az Y Házba „Az Élet
Iskolája”-ban sérült gyerekekkel is foglalkoznak ugyancsak nagyon fontos dolog. Szolgálja ez az elfogadást és az együttműködést,
a szolidaritást is. A projekten belül pontosan az a célunk, amit a sporton keresztül a
Yakuzák SE-nél megvalósítanak. Ennek az
EFOP-os pályázatnak, három visszatérő eleme van: az élethosszig tartó tanulás, az esélyegyenlőség és az önkéntesség. Ezek pedig
megtalálhatók a Yakuzák életében is. Nagyon
jó választás volt az egyesület bevonása ebbe
a projektbe, mert minden olyan kitűzött célt
el tudunk érni velük, melyet kigondoltunk.
Ebből adódóan mindenképpen lehet folytatása ennek az együttműködésnek. Ennek, a
jelenleg folyó pályázatnak 2022 július végén
lenne a befejezése, ám a COVID-19 miatt
vélhetően ez kitolódik. Ugyanakkor az sem
titok, hogy további pályázatokban is gondolkodunk, melynek részesei lehetnek a későbbiek folyamán is a Yakuzák SE fiataljai is
sportszervezetükön keresztül.
Szántai Tibor

Elôadást tartott az Y Akadémia vezetôje
Agócs Tibor Jászberény város könyvtárának kamaratermében az egyik előadója volt
a szeptemberben „Az esélyegyenlőség és önkéntesség megvalósulása az Y Akadémia
működésében” címmel tartott tanácskozásnak.. Előadás komplexen illeszkedett a
meghirdetett programba.
– Köszönöm a megtisztelő meghívást, örülök, hogy hozzájárulhattam a rendezvény sikeréhez – mondta a program zárását követően Agócs Tibor

Rekortán pálya épül
az Y Ház köré
Elkezdődtek a tervezési munkálatai annak rekortán futópályának, amelyet az
Y Ház köré álmodott meg a létesítmény vezetője, Agócs Tibor. A Yakuzák SE/
Y Akadémia székhelye tavaly street workout pályával gazdagodott, melyet társadalmi összefogással épített az egyesület. Ennek a folytatása az a futópálya,
amely tervei a napokban készülnek el Hornyák János építőmérnök segítségével.
Jászberény város főépítésze és jegyzője is megtekintette a helyszínt, és ezután
elkezdődik az engedélyezési és tervezési eljárások is. Az építkezés a COVID 19
miatt 2021-re tolódott.
Természetesen nem maradhat el a sikeressé vált „befőttes üveg” akció sem.
Az egyesület tagjai, illetve szimpatizánsai aprópénzt gyűjtenek befőttes üvegekbe
hónapokon át. A futópálya első kb. 40 méteres szakaszát az Y Ház udvarán kezdi
majd építeni az egyesület.

A természet szeretete visszahat a jellemre
és az pedig a természet tiszteletére

Ebben az évben két nagysikerű túra marad emlékezetes. Az egyik azért,
mert esett az eső, a másik azért, mert nem esett az eső.
A Mátrai túra kifejezetten kellemes túrázó időben indult és annak ellenére, hogy a nehéz kék kereszt túra utvonalat választottuk Mátrafüredről a Kékestető felé minden résztvevő élvezte a kihívást. Lejtmenetben a
Mátraháza és Sástó közötti szakaszon azonban dézsából öntötték a vizet
az istenek a nagy hordót bizonyosan kimerve. Bőrig ázva, de nagyon vidáman érkeztünk meg a sástói étterembe. Igazi nyári emlék marad sok
év múlva is.
Második túránk majd két hónappal később, ősszel, a Rám szakadékhoz
és a Dobógköhöz vezette a már nagyobb csapatot. A körtúra számtalan
csodálatos élménnyel ajándékozta meg a résztvevőket a kiváló időben.
A 15 kilométeres túra végén jól esett a meleg étel és a hideg inni való.
Köszönet Notheisz Jánosnak aki helyismeretével és mindig vidám személyiségével hozzátett a közösségi élményhez. Folytatás 2021 tavaszán!
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Y Ház – Nagykáta
A Jászberényben 2015-ben társadalmi ös�szefogással kialakított és átadott Y Ház
sikeres modellje alapján Nagykátán is elindult 2020 szeptemberében a közösségi
tér kialakítása a városközpontban. A város
szívében lévő (Nagykáta, Szabadság tér 12.)
Szuper Coop második emeletén található 500 négyzetméteres területen minden
igényt kielégítő módon alakítható ki a jászberényi modell. A cél az, hogy Nagykátán is
egy szervesen működő közösségi teret hozzunk létre, amelyben az életmódsportágak
és az egyesület társadalmi küldetése korra,
nemre, vallási hovatartozásra való tekintet
nélkül helyet kaphassanak.
A Nagykáta város központjában külön lépcsőházzal rendelkező új létesítményt több
ütemben tervezi felújítani az egyesület.
1. ütem: dokumentumraktár megszüntetése, világítás korszerűsítése, mellékhelyiségek beüzemelése, ideiglenes edzőterem
kialakítása, építészeti tervezés, finanszírozási modell tervdokumentáció elkészítése
határidő: 2020. október 1.
2. ütem: bontási munkálatok, női öltöző és
zuhanyzó felújítása, teljes küzdőtér kialakítása, nyílászárók cseréje, férfi öltöző, zuhanyzó kialakítása, egyéb mellékhelyiségek
felújítása, szülői és gyermek váró kialakítása, épületgépészeti munkálatok, villanyszerelési munkálatok, árnyékolás technikai
munkálatok, lépcsőház felújítása, terem
berendezése, sportszerek telepítése – tervezett határidő: 2021. december 20.
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A 2020. október 7-én prominens vendégei
voltak az új nagykátai Y Háznak. Dr. Simicskó István a Honvédelmi Sportszövetség elnöke, volt Honvédelmi miniszter, Czerván
György országgyűlési képviselő, Dorner
Gábor Nagykáta város polgármestere, Herczegh Róbert Tápióbicske polgármestere Dr.
Rédei István egyesületünk elnöke, valamint
Tóth István Nagykáta alpolgármestere tekintették meg az ideiglenes edzőtermet, és
kaptak felvilágosítást a tervekről, valamint
a megvalósítás stratégiájáról. A sikeres tárgyalást követően mindannyian elismerően
nyilatkoztak az egyesület munkájáról, és
elkezdődött valami nagyszerű dolog, amelynek reményeink szerint egy újabb csoda lesz
a vége, vagyis sikerül létrehozni egy újabb
európai létesítményt. A nagykátai közösségi
tér mellett Tápióbicskén is tervezünk ifjúsági
tábort építeni.

Megnyitottuk az új
nagykátai dojót...
Japánban a „do” szócska az utat jelenti. A „dojo” a
szent hely ahol az "út" megvalósul, és még attól is
több. Nos! A Yakuzák SE/Y Akadémia új otthonra
lelt Nagykáta város szívében. A közel 20 éve hivatalosan Nagykátán működő egyesület – sensei
Agócs szülővárosában – végre megtalálta méltó
helyét.
Bár az építkezés és a végleges kialakítás a következő egy év alatt teljesül száz százalékosan, a dojo
kiválóan alkalmas már most is az edzésekre. Több
boksz zsák és rengeteg felszerelés áll rendelkezésre a nagykátai fiataloknak, hogy fejlesszék magukat egy értékalapú közösségben. A nyitó edzésen
már a korcsoportos Magyar Bajnokságra készültek a versenyzők. Bővül tehát az Y!
Az 500 négyzetméteres edzőteremben két öltöző,
szülői és gyerekváró, szauna, társalgó, funkcionális edzőterem kerül kialakításra. Az építkezés első
üteme a télen már be is fejeződhet.

Támogatást kapott
egyesületünk!
Jó hírt kaptunk augusztus első napjaiban.
Dr. Szabó Tünde sportért felelős államtitkár asszonytól. Az EMMI által küldött hivatalos levélben arról tájékoztatták egyesületünk elnökét, dr. Rédei Istvánt, hogy kettő
millió forint támogatást nyújt az államtitkárság az egyesület számára. A támogatás
elnyeréséhez nagy segítséget nyújtott Pócs
János a térség országgyűlési képviselője. Az
egyesület elnöke hivatalos levélben köszönte meg a közbenjárást:

„Tisztelt Országgyűlési Képviselő Úr!
A Yakuzák Sportegyesület nevében szeretném megköszönni Önnek Dr. Szabó Tünde államtitkár asszonyhoz eljuttatott egyéni kérelmünkkel kapcsolatos közbenjárását és támogató segítségét. A 2 millió forintos támogatás, melyet sikerült kieszközölnie, rendkívül
nagy segítség egyesületünk fennmaradásához, az Y Ház létesítmény fenntartásához és
sportszakmai céljaink megvalósításához. A fent említett támogatás különösen nagy segítség most, hiszen Jászberény város törölte egyesületünk működési támogatását, így az Ön
közbenjárása csökkenteni tudta a költségvetési hiányunkat. A 2014-ben megálmodott, és
2015-ben együtt megvalósított Y Ház valóban sok fiatal második otthona lett az elmúlt
években és beváltotta a hozzá fűzött reményeket. Mint Jászberény egyik legeredményesebb egyesületének elnöke tájékoztatom, hogy 2020-ban 30 éves a Yakuzák Sportegyesület. A jubileum okán ősszel kisebb rendezvényünk lesz az Y Házban, mellyel kapcsolatban
természetesen keresni fogjuk Önt hamarosan. Megtisztelő együttműködését, segítségét
köszönjük!”
Dr. Rédei István
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Feri a karatéka,
a tanár, a zenész
és az író
Harnyos Ferenc munkája mellett eszperantó nyelven tanít, az Etna rockzenekar gitárosa, és több mint 30 éve karatézik. A barna
öve mögött tehát sok minden rejlik. Ezúttal
novelláiról kérdeztük, hiszen Feri novellákat is ír…
› Mielőtt az általad írt novellákról
beszélnénk, néhány szót mondj légy
szíves, mikor vágtad a fejszédet a karate
hatalmas fájába?
› A karate folyamatos gyakorlását igazán
1985-ben kezdtem. Előtte is kóstolgattam
már, amikor katona voltam, Kiskőrösön
kijártam edzeni az ottani klubba. Leszerelés után többször próbálkoztam Szolnokon
bekerülni Shihan Furkó Kálmán dojójába,
de nem sikerült. Ott mondta valaki, hogy
Nagykátán is van kyokushin klub.
› Ha jól tudom, akkor Sensei Agócs
Tiborral az ősidők óta együtt művelitek a
kyokushin karatét.
› Igen, együtt izzadtuk tele a karate git a
nagykátai Művelődési Házban, ahol akkoriban folytak az edzések. Öt évig edzettem
ott, azután szétváltak útjaink. Jászberényben is létrejött egy klub, ott folytattam
a karatét. Azután, amikor megalakult a
Yakuzák SE, újra együtt tudtunk haladni a
kyokushin útján.
› Hogyan született az ötlet, hogy írásra
add a fejed, milyen belső motivációd
van egyszerre több művészetben
elmélyülni, hiszen zenélsz, gyakorlod a
harcművészetet és tollat is ragadtál?
› Először eszperantóul írtam novellákat,
amelyekkel megnyertem néhány irodalmi pályázatot. Ez adott inspirációt ahhoz, hogy magyarul is
elkezdjek írni. A zene szeretete
egyértelmű volt, hiszen apám
hivatásos zenész volt. Van három
fiú testvérem, ők is zenélnek. A
harcművészet gyermekkorom
óta vonzott. Nagyon sok hasonló
korú kölyökkel nőttem fel. Akkoriban nem volt okostelefon,
számítógép, stb. így együtt töl46

tehetségük. Olvassanak sokat. Harry Potter
történeteit ne csak nézzék, hanem olvassák
el a könyveket. Olvasás közben belekerülnek a történetbe maguk is, és óriási élményekkel lesznek gazdagabbak, nem csak azt
fogják látni, amit a rendező láttatni akar a
filmben.
Ha bekerülnek egy olyan közösségbe, mint
a Yakuzák SE, akkor azt nagyon becsüljék
meg, hiszen kiváltságosnak érezhetik magutöttük a szabadidőnket a lakótelep udva- kat. Elhihetik egy „öreg”, tapasztalt rókának.
rán, és környékén. Amilyen filmeket adtak
szombatonként a tévében, azok szereplői- Köszönjük! Sok sikert a további
vel azonosultunk. Ha Ivanhoe volt, akkor novellákhoz és az alkotó munkádhoz!
Y Média
kardoztunk a magunk csinálta fakardokkal, ha Parittyás Thierryt adták, akkor parittyákat készítettünk, ha Bruce Leet láttuk
karatézni (akkor még azt hittük az a karate), akkor ütöttük, rúgtuk egymást. Én úgy
érzem, hogy ezek a dolgok, amelyekkel
foglalkozok, jöttek maguktól, az énemből
fakadnak.
› Nagy élettapasztalattal rendelkezel.
Mi az amit a fiataloknak üzensz az
életeddel, a munkásságoddal?
› Az első, és talán a legfontosabb, hogy
legyenek pozitív gondolkodásúak. Az
optimista ember probléma megoldó képessége nagyon erős. Próbálják ki magukat minél több területen, csak
akkor fogják megtudni, hogy mihez van

Fejlesztések az Y Házban
Tiszta udvar rendes ház Új eszközök érkezetek
A ház március közepén bezárt, de azonnal
elkezdődtek a karbantartási munkálatok.
A házban egyszerre csak egy ember dolgozhatott a vészhelyzeti rendeleteket betartva.
A bezárás utáni másnapon a klímák fertőtlenítése és tisztítása, valamint egy klíma áthelyezése is megtörtént. De új sporteszközöket is beszerzett a ház és tartó konzolok
is felkerültek a falra a tisztasági festés után.
Természetesen a kinti körletre is nagy gondot fordítottunk. Virágoskert és rendezett
tiszta környezet övezte a házat.

Közel 700 ezer forintos beruházással fejlesztette sporteszköz készletét az Y Akadémia
március végén. A jászberényi Y Házba új futópadot és egyéb felszereléseket telepítettek.

Új sportszer az Y Házban 2.0

Saját készítésű Peg Boardot szereltek fel március 31-én az Y Házban. Agócs sensei és Soós
András az új sportszert András műhelyében készítették. Az acél tartógerendához erősített eszközt a mai napon ki is próbálta az Y Ház egyik ifjú edzője, Tóth Benjámin. Benji
a funkcionális edzéseket vezeti, miként az újonnan érkezett Darázs Mátyás is. Mindkét
fiatal edző folyamatosan képezi magát, hogy meg tudjanak felelni az „Y” szigorú elvárásainak és a legjobb, legkorszerűbb sporttudományos módszerek alkalmazásával tudják az
Y Házban irányítani az edzéseket.

Nagykáta

A Covid 19 járvány ellenére hatalmas lépést
tett az egyesület 2020-ban. Nagykátán a város központjában edzőtermet, azaz újabb Y
Házat alakított ki az egyesület. Az október
elsején átadott több mint 500 négyzetméteres második emeleti új közösségi tér átalakításának első ütemben a dokumentumraktár megszüntetése, a világítás korszerűsítése, a mellékhelyiségek beüzemelése, az
ideiglenes edzőterem kialakítása és sportszerekkel történő felszerelése zajlott. De
elkészült a teljes tervezés és a finanszírozási
modell tervdokumentációja is, melyhez
számos, társadalmi szempontból elismert
támogatókat talált az egyesület.
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Társadalmi felelôsségvállalás
„A felelősség vállalás legmagasabb szintje
ha azokért is vállalunk felelősséget akikért egyébként
színtéren nem tartozunk felelőséggel…”
A Yakuzák SE/Y Akadémia jelentős társadalmi szerepvállalása túlmutat az egyszerű
sportegyesületi formán. A harcművészetekben megjelenő filozófiai háttér, valamint
a mozgás tanítása azonnal adaptálható
élettapasztaltokat ad a gyakorlók számára,
melyek egyetlen sportágban sincsennek
ilyen komplexen módon jelen. Talán éppen
ezért segíti és támogatja közvetlen környezetét több színtéren az egyesület.
Hátrányos helyzetű családok gyermekei,
halmozottan hátrányos és veszélyeztett ki-

A járványhelyzetben a nyáron véradáson
vettek részt többen, majd véradást szervezett az egyesület az Y Házban. Emellett
több családnak nyújtottak közvetlen támogatást egzisztenciális problémájuk megolsebbségi és mozgáskorlátozott tagjai is van- dásában.
nak a 30 éves civil szervezetnek..
Jásztelek községben a Hunyadi János ÁltaTöbb mozgássérülttel dolgozik együtt az lános Iskola többségeiben roma származáedzői stáb, akik látványos fejlődésen men- sú gyermekeinek értelmi és érzelmi nevetek keresztül és szó szerint lábra álltak. lése mellett az egészséges életmódra, valaMunkájuk során ezek a gyermekek életmi- mint az alapvető emberi értékekre történő
nősége, esélyegyenlősége rendkívüli mó- nevelés is zajlik. A közös munkát több mint
két éve kezdték el, és látható eredményei
don pozitív irányba változott.
Az egyesület az elmúlt 30 év alatt számtalan vannak. Jótékonysági cipő és ruhagyűjtécsaládnak nyújtott segítséget és közvetlen sekkel támogatták és támogatják a mai natársadalmi hatása a nevelési folyamatoknak pig a gyerekeket.
felbecsülhetetlen.

Hátrányos- és veszélyeztetett
helyzetû gyermekek
övvizsgája Jásztelken
Sensei Agócs Tibor másfél éve kezdte el Jásztelken a Hunyadi Mátyás
Általános iskolában a karate oktatását többségében roma származású
gyerekeknek. A 2020. február 20-a örökre emlékezetes marad számukra, és ez nem csak a csupa kettest és nullát mutató dátum miatt
lesz így. Életükben először tettek övvizsgát és bizonyítottak maguknak, szüleiknek, hogy képesek önmaguk erejéből elérni valamit.
A Yakuzák SE tagjai a 2020. évi háziversenyre adománnyal érkeztek,
melyeket ezen övvizsgát követően adták át a rászoruló gyerekeknek.
A használt ruhák és cipők mellett terített asztal is várta a gyerekeket
a jászberényi Sebestyén pékség felajánlásaként. Birinyi János intézmény vezető nagy elismeréssel nyilatkozott a látottakról. Természetesen a munka folytatódik tovább. Gratulálunk a vizsgázóknak! Osu!
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Mozgásterápia
az Y Házban
A válogatott versenyzők csúcsteljesítményfokozásában elért tapasztalatok és a sport
tudományos megközelítés mozgássérült
gyermekek terápiájában is újabb lehetőségeket biztosít. Az Y Ház otthont és helyet ad
több mozgássérült gyermek számára szakképzett edzői hátérrel. Rövid idő alatt látványos eredmények az életminőség javulásában. Tóth Benjamin edző nagy szívvel segíti
Ákost, Petit, Szebit és Zolit. Köszönet érte!
Köszönet jár Móczó Milánnak is aki szintén
segíti Ákost! A siker nem maradhat el!

Az önkéntesség
kultúrája
az Y Házban
Az önkéntesség kultúrájának helyi szintű terjesztése közösségünkben rendkívül nagy sikerrel valósult meg több
területen is az elmúlt évtizedekben. Az egyesület székhelyét az Y Házat is ezen elv mentén, társadalmi munkában
építette fel a tagság.
Az egyesület rendszeresen szervez karbantartási napokat
és közös társadalmi munkát. De a karbantartási, takarítási
munkák mellett jutott idő Jászberény városban önkéntes
szemétszedésre, virágültetésre, faültetésre is. „Számunkra
nem csak az Y Ház és környéke a fontos. Hanem a város,
Jászberény is ahol élünk” mondta egy gyerek hang miközben folyt a munka az Y Ház udvarán.
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Rekord számú
véradó az Y Házban
Rekord számú véradó jelent meg november 2-án az Y Házban
a kimagasló szervezői munkának és az elkötelezett véradóknak
köszönhetően. Alig öt és félóra alatt 71 fő adott vért.
A Yakuzák SE/Y Akadémia tagjain kívül természetesen
sokan mások is jelen voltak a hívó szóra.
Újabb véradás egy év múlva lesz az Y Házban.
– Nem titok a vírus elleni védekezést szerettük volna segíteni a társadalmi felelősségvállalás keretein belül szervezett akciónkkal. A köszönet első sorban a véradóknak jár, de
köszönet Suba Beatrixnek a jászberényi vöröskereszt elkötelezett munkatársának, a Trió
FM-nek, a szolnoki vöröskereszt dolgozóinak, és persze a szervező Y Ház csapatának –
mondta Agócs Tibor az Y Ház vezetője.
– Nagyon jó körülmények között, nagyon sikeres véradást tudtunk tartani az Y Házban.
Ez minden bizonnyal annak is köszönhető volt, hogy jól sikerült meghirdetni az eseményt, s a sportolók mellett szüleik is részt vettek a véradáson. Olyan sokan jelentkeztek, hogy a végén már mindenki nem is kerülhetett sorra. Óriási szükség van a jelenlegi
helyzetben a vérre az egészségügynek, s ebben a helyzetben a sportolók segítsége nagyon
sokat jelentett számunkra – mondta az Y Házban tartott véradásról Suba Beatrix, a Vöröskereszt Jászsági Szervezetének vezetője.

Az Y Ház segít a bajban
Sensei Agócs Tibor az Y Ház létesítmény vezetője március 15-én levélben ajánlotta fel segítségét Jászberény Város
Önkormányzatának a koronavírussal kapcsolatos helyzet
kapcsán. Budai Lóránt polgármester köszönettel nyugtázta
és válaszlevelében azt írta evidenciában tartja a felajánlást.
Nem ez az első eset amikor a Yakuzák SE segítséget ajánlott
fel katasztrófa helyzetben. Emlékezetes amikor a Zagyva
folyó árvíz veszélye idején a gáton voltak a karatésok és
dolgoztak, homokzsákot pakoltak a védekezéskor.
Y Ház – „Az élet iskolája”
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Napközis táborok
Három nyári és egy őszi tábort
szervezetünk az Y Házban
Agócs Zsófia a táborok szervezője emlékszik vissza a 2020-as nyári eseményekre:
„Ebben az évben a négy turnusban több
mint száz gyermek számára nyújtottak
hasznos szabadidő eltöltést az Y napközis

táborai. Nagyon színes programot állítottunk össze a lányoknak és fiúknak. Ellátogattunk velük például a Tugyi cukrászda
műhelyébe a reggeli torna után. Majd a Trió
Rádióban és a Jász Múzeumban is jártak.
Elképesztő kalandok, testedzés, kézműves
foglalkozások, fiús- lányos dolgok, strand,
állatkert, asszociációk, filmkészítés, túra,

kincskeresés is a programok része volt.
Az edzések mellett pedig jutott idő városnézésre is. Így többek között jártunk a a
Hamza Múzeumban, ahol az esztétika és
az asszociáció került előtérbe, míg a városházán súlyos döntéseket is hoztak a
rögtönzött "testületi ülésen" a táborozók.
Budai Lóránt Jászberény város polgármestere vezette be a táborozókat díszterembe,
majd átengedte a város irányítását egy
rövid időre. A táborozók megszavazták
egyöntetűen, hogy legyen ingyen fagylalt
a csütörtöki strandos napon. De döntés
született a palacsintákról is, mely éles vitát váltott ki. Köszönet a Hamza Múzeum
dolgozóinak és Budai Lóránt polgármester
úrnak is a szíves látást!
Több előadást is meghallgathattak a fiatalok, így például esett szó a mobiltelefon
káros hatásairól és az egészséges táplálkozásról is.
Az Y Ház Jászberény, vagyis az „Élet iskolája” igazi élményt és egyben tanítást adott
a gyerekeknek a három nyári és az egy őszi
táborban. Nem kis segítséget nyújtottunk
ezzel azoknak a családoknak, ahol a szülők
szabadsága már elfogyott ebben a koronavírusos időszakban, de nem szerettek volna
kiesni a munkából.”
Jó volt veletek, jövőre visszavárunk
benneteket!

www.yakademia.hu
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Y Média
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Adaptív technológia
fejlesztés az
Y Brand Kft-nél
Az Y Brand Kft-vel kapcsolatban álló shinkyokushin karate sportegyesület, a Yakuzák SE,
illetve az erre épülő sporttudományos képzési rendszer az Y Akadémia a karate mellett
egyéb meghatározó sportágak irányába is nyitott, valamint magas szintre lépett a modern
edzéselméletek alkalmazásában. Fenti program megvalósítása érdekében pályázott az Y
Brand Kft. A program keretein belül (program azonosítója: GINOP-2.1.8-17-2018-03416
Adaptív technológia beszerzés az Y Brand Kft-nél, 50%-os támogatásintenzitás) 5 129
424 Ft támogatást nyert el cégünk. A projekt sikeresen lezáródott 2020 novemberében.

Y Drive PREMIER

Január 10-én pénteken a
Lehel Filmszínház Sára Sándor
dísztermében került levetítésre
Gedei Gábor és Mészáros Mária
Y Drive c. filmje. A film a Yakuzák SE
2019-es évét mutatja be központban
Mező Lili EB győztessel.
Mint ismeretes ez a mozifilm a
harmadik a sorban. 2015-ben Szabó
Zsófiról (Agócs Zsófi) készült filmek
az Y NAPLÓ, majd 2016-ban az
ENCHOUSEN c. filmeket vetítette le
az Y Média a moziban.

Körrring
Sok idő telt el az első szakmai DVD elkészítése óta. Az öt
szakmai anyag konzekvens fejlődést mutat képi világának
megjelenítésében és letisztultabb, pontosabb, de ugyanakkor látványosabb az utolsó szakmai anyag, amit az Y Média
rögzített, vágott és sokszorosított. A tanulást az információ
befogadó képesség határozza meg. Ennek tükrében készíti az Y Akadémia az oktató filmjeit. A képi megjelenítés
a célszerűséget és a minőséget tűzi ki célul az időhatékony
tanulás érdekében.
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ltek a berényi karatékák
A foghíjas versenyszezonban is jól szerepe

Az ország legjobbjai között

A nagyobbak is jól kihasználták a gyakorlási lehetőséget, Bagyinszky Máté ezüstöt
szerzett. A 15 esztendős, nagyon tehetséges és szorgalmas Móczó Márknak a ceglédi Bajor Csaba személyében
Kezdés a horvát
csak egy ellenfele volt, akivel
ellen
válogatott
szemben csak nagyot harcolva, két hosszabbítás után, bíKÉZILABDA A magyar női várói döntéssel sikerült győznie
logatott ma kezdi meg szeMárknak.
replését a dániai EurópaMunkatársunktól
Bátyja, a most 19 éves Móbajnokság C csoportjában,
ujneplap@ujneplap.hu
péntetársai
és
czó Milán a felnőttek között
Noémi
Háfra
ugyancsak megnyerte a kuken 18.15-től (tv: Sport1) lépAz Y-os sikeKARATE
KJOKUSIN
ellen.
pát, de úgy, hogy több ellennek pályára a horvátok
rek nem a véletlennek köszönfele inkább ki sem állt ellene,
Nemzeti csapatunk ellenfele
Agócs
szenszei
hiszen
hetők,
látva Milán első két mérkőzétöbb játékosára nem számítTibor a pandémia ellenére is
sét. Első küzdőpartnere Boghat, déli szomszédunknál hediktréningeket
folyamatosan
nár Viktor volt. A 22 éves buten koronavírusosak, két kétál a tanítványok számára, midapesti versenyző beleállt Mizilabdázó pedig sérülés miatt
közben a kiemelt versenyzők
lán ütéseibe és rúgásaiba, volt
hiányzik. Mint ismert, a mieegyéni képzése is zavartalan.
benne harci szellem és kezdeink ellenfele még Szerbia és
A két ifjú felnőttnek, Kerekes
ményezőkészség is. Ennek elHollandia lesz a csoportkörRékának és Móczó Milánnak
lenére az első három perc után
ben, a kvartettekből pedig az
jóformán már ellenfelei sina vezetőbíró kihozta Milánt
első három helyezett jut majd
magyar mezőnyben,
a
csenek
(vb)
győztesnek, látva a berényi
be a középdöntőbe.
annyira kinőtték magukat az
Móczó másoFotó: Kovács Anikó/NS
Fotó: Y Média küzdő fölényét.
mentek
élményszámba
rúgásai
Y Házban, és a feltörekvő fiadik ellenfele Kubinyi Dávid
Milán nem kímélte ellenfeleit, ráadásul
talok is sorra hozzák az ered- Móczó
moto volt a Victoryból. Kubinyi két
no
Hi
a
Vácon
Ötpontos hazai
verkaratéban.
is
korosztályos
ményeket a
tudott volna első helyen
a háta mögött
de nem volt benne semmi rál,
Kupát rendezték meg, ahová győzelemmel ellen úgy, hogy
senyekről.
sikerek születtek
nok- végezni. Volt olyan korcsoport
po
állt ki Milán
ip
így
adszámban
szép
megilletődöttség,
váA vírushelyzet átmeneti
csak Y-os versenyzők ugyancsak
KOSÁRLABDA A férfi NB I.-ben
a klubok. előtte a nála rutinosabb
menetelt végig és lett ma- is, ahol
enyhülése október 3-án még kal
így Juhász Zoltán ták le nevezéseiket
Ludszky
indultak,
versenyző,
logatott
Krisztián
Palásti
három mérkőzést rendeztek
Akadémia
bajnok.
Cs. Molnár Róbert A Yakuzák SE/Y
megengedte, hogy Pestszent- gyar
meg szerda este. Mint arról lacomb-KO-val gyűrte (1. hely) és
tíz küzdővel uta- Zsolt felett diadalmaskodott
lőrincen megrendezzék a ha- szintén
Milánnal
egymással küzdöttek több mint
punk is beszámolt, a DEAC
városba ok- ipponnal. Móczó
a mezőnyt. Halóka Leventé- (2. hely)
gyományos Bushido Kupát. le
ellenfél híján. Notheisz zott a Duna-partiegyikük sem szemben azonban nem volt
kétszeri hosszabbítás után
(3. hely) ez volt a legelső másik
meg- tóber 31-én, és
Ez a verseny szolgálta ez év- nek
küzdőnek.
mégis ipponnal Jankát külön is érdemes
87–83-ra kikapott otthon a
nélkül, a csapat esélye a victorys
ben is a Magyar Karate-szak- megméretése,a küzdelemsoro- említeni az Y Ház fiataljai kö- maradt érem
Milán a 75. máKörmendtől, míg a másik két
robbant be
tizenkét
összesen
utánpótlás
lehet
el
(MKSZ)
is
azt
gyoróla
szövetség
sodpercben
találkozón – melyek akkor lapzatba, ami jó előjel zül, hiszen
ezúttal sem medállal tért haza Volt olyan, aki mor-KO-val küldmagyar bajnoki cízártánkkor még tartottak – öta későbbiekre. Ba- mondani, hogy
csak megizzasz- Vácról. Notheisz
meinek eldöntését
te padlóra. Másik
pontos hazai sikerek születVácon tizenkét gó Balázs, Feren- tudtáksemmég
az ele- jászberényi
is a gyermek-, seraz ellenfelei – és ez Janka már
két ellenfele már
tek. Az Oroszlány meglepetésczi Attila és Báto- tani
óta így van. jén ledarálta va- karatéka ellen nem állt ki Milán
dülő-, ifjúsági és éremmel
re 91–86-ra legyőzte az Alba
nyi Bendegúz telje- bizony már évek
hiszen Janka lamennyi ellenfe- inkább ki sem ellen, aki így két
ju ni or kor cso por- gazdagodtak
Fehérvárt, az Atomerőmű pesítményéről Agócs Ez sem véletlen,
az idei lét, mindenkit vatokban. Ennek elgyőztes mérkőzésSE mester úgy véleke- nagy erőkkel készült
dig a Szedeákot múlta felül
zaarival vagy ip- állt a viadalon sel, magabiztosan,
Agócs Ti- a Yakuzák
versenyekre.
lenére
féléves
második
OlajbáSzolnoki
A
átlépték
71–66-ra.
dett, hogy
fokozott erőbe- ponnal küldött le
bor azzal a felszó- versenyzői
kétségtelen erőnyász tegnap esti, Kaposvár
végre önmagukat, A fiatal bajnok
a tatamiról. Jantakoroa
küldte
végig
lítással
edzette
után
vetéssel
így a és technikai fölénnyel nyerte
elleni meccse lapzártánk
és jó összképet mués az egész ka példája ragadós volt,
a 7.
tamira a tanítváért véget, az összecsapásról
így lehettek harmadik navírus időszakáta korcsopor- többi fiatal sem maradt adós meg a felnőttek versenyét
nyokat, hogy „nincs különö- tattak,
Móczó Márk és nyarat, számára
Palás- Hinomoto Kupán.
majd a szombati számunkban
sebb tét, hiszen ennyire hosz- helyezettek. a súlycsoportjuk- tos világbajnokságon való a jó teljesítménnyel. legyő(vb)
Az Y másik fiatal felnőttje,
számolunk be.
talált
István
sem
Kun
még
Krisztián
ti
között
lenne.
szú idő két verseny
is nyilvánvaló
Réka sajnos nem tuda legkönnyebbek voltak részvétel
Halóka Levente is sorra Kerekes
sosem telt el. A lényeg a küz- ban
magát küzde– Janka több modulban fej- zőre,
kipróbálni
indultak
ta
mellette
kilogrammban
(–60
küzdelmeit,
a
az elmúlt idő- hozta
delmek közben az éles helyzesúlycsoportTOTÓ 49/1
hogy a súlyuk pontosan lődést mutatott
is jó formában lemben, mert a
tek újbóli átélése és a nyáron úgy,
és felülmúlja eddigi Ferenci Attila
egyedüli elszakban,
benevezett
nekik
X
jában
így
1–1
volt),
München
dicsérete
kilogramm
1. Atlético Madrid–Bayern
utánpótláskorú menetelt. A mester
elvégzett munka eredményei- 50
Csá- lenfele visszalépett az utolsó
nehéz dolguk volt, valamennyi
2. Mönchengladbach–Internazionale 2–3 2
az életko- őt is megillette, miként
nek visszacsatolása”. A viadal különösen
0–0 X
Nagy pillanatban. Így aztán Réka
3. Porto–Manchester City
tudtak dobogón zárni. lány versenyzőnket
véve – mondta ki Noelt, Bagó Balázst, is, de edzőként debütált, és ő irányívégén aztán kiderült, hogy a nem
2–1 1
4. Marseille–Olympiakosz
mos Gréta úgy lett ezüst- rát figyelembe Tibor.
Áriszt és Juhász Zoltánt
1–1 X
felkészüléssel igencsak jól áll- Do
5. Atalanta–Midtjylland
hogy mestere szerint szenszei Agócs is jutott még Treba-Kovács Jázmin is maga- totta a jászberényi gyerekeket
1–0 1
nak a Yakuzák sportolói. A érmes,
Október végére
6. Liverpool–Ajax
adta fel a feladaaz első helyet. küzdelmeik közben.
1–0 1
csapat összességében remek „magának ha jobban koncent- egy nagyszabású verseny a biztosan hozta
7. FK Krasznodar–Rennes
azaz
3–4 2
képet mutatott, és annak elle- tot”,
8. Basaksehir–RB Leipzig
2
0–4
versenyzők
kezdő
9. Sevilla–Chelsea
nére, hogy a
1–1 X
10. Dortmund–Lazio
voltak többségben, három-há11. FC Bruges–Zenit Szentpétervár 3–0 1
rom aranyat, ezüstöt és bron1–3 2
12. Manchester United–PSG
zot is begyűjtöttek az Y-osok.
3–0 1
13. Juventus–Dinamo Kijev
Csáki Noelnek például ez
Plusz egy mérkőzés:
volt élete második versenye,
0–3 2
A kjokusin karate őszi versenyszezonját is alaposan
megtépázta a vírushelyzet,
összesen két viadalt tudtak
megrendezni az elmúlt három hónapban, de a jászberényi Yakuzák SE/Y Akadémia versenyzői mindkettőn a
legjobbak között végeztek.

vízilabdázók
rsakat fogadnak a hétvégén a szolnoki
Spanyol, görög és francia vetélytá

14. Ferencváros–Barcelona

a
Csoportgyőzelemért száll medencébe a Dózs
VÍZILABDA Immár nyolc esztendeje szerepel az európai
kupaporondon a Szolnoki Dózsa csapata. Ebből öt évet a
Bajnokok Ligájában töltött az
együttes, legjobb eredményét
2017-ben érte el, amikor megnyerte a trófeát. Sajnos az idei
évadban nem tudta kiharcolni a főtáblára jutást a csapat,
ezért az Eurokupában vigasztalódhat. A Szolnok mellett
még három magyar gárda, az
Eger, a BVSC és az OSC szerepel majd a sorozatban.
Ami jó hír, a csoportkör első
fordulójában a Szolnoki Dózsa
házigazdaként fogadja a spanyol Terrassa, a görög Szmir-
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nisz és a francia Strasbourg
legénységét a Vízilabda Arénában, ami viszont rossz hír a
szurkolók számára, hogy sajnos zárt kapuk mögött rendezik meg a mérkőzéseket. A G
jelű kvartettből szintén az első két helyezett kvalifikálja
magát a nyolcaddöntőbe.
Elöljáróban annyit, hogy a
Szolnoki Dózsa legénysége a
honi és BL-címvédő Ferencvárossal szembeni idegenbeli győzelemmel hangolt az
Eurokupa küzdelemsorozatára. A hat napja elért sikerről
már senki nem beszél a Dózsánál, hiszen újabb komoly,
de azért közel sem Ferencvá-

Ismét szükség lesz Nagy Ádám (labdával)

jó játékára

ros-szintű vetélytársakat fogadnak a hétvégén.
– Mi is buborékba vonultunk – mondta lapunknak
Zsivko Gocics, a szolnoki gárda vezetőedzője. – Csak a szálloda és az uszoda között közlekedhetünk vasárnapig. Csapatunkban mindenki a fedélzeten, most már centerünk,
Dusko Pijetlovics is hadra
fogható. Bár a második számú kupasorozatról van szó,
nem lesz könnyű dolgunk,
hiszen kiváló együttesek alkotják a mezőnyt. A Terrassa
a BL-selejtezőben Budapesten győzte az OSC-t. A franviFotó: M. J. ciáknál délszláv légiósok

tézkednek, a Szmirnisz pedig a görög bajnokság élvonalához tartozik. Természetesen
mindhárom meccsünket meg
akarjuk nyerni, és csoportgyőztesként akarunk továbbjutni a nyolcaddöntőbe.

G csoport programja

Szmirnisz–Strasbourg, 16.00, Szolnok–Terrassa, 18.00.
Szmirnisz–TerSZOMBAT:
rassa, 16.00, Szolnok–Strasbourg, 18.00.
VASÁRNAP: Strasbourg –Terrassa, 9.00, Szolnok–Szmirnisz, 11.00.
PÉNTEK:

Varga Csaba

Évtizedes kapcsolat
Szatmári Gyula a Tutti Bau Kft. ügyvezetője több évtizede segíti a Yakuzák SE munkáját.
A kapcsolat még 1997-re nyúlik vissza, amikor sensei Agócs több hónapos Japánban történő edzését és versenyzését támogatta nagylelkűen az akkor még építő anyag telepet vezető
vállalkozó. A kapcsolatnak köszönhetően a Yakuzák SE szép ívű pályát futhatott be az elmúlt évtizedekben. A segítség az egyesület életében sokszor a legnehezebb pillanatokban
érkezett. Éppen ezért volt szimbolikus az időkapszula elhelyezéséhez nyújtott támogatása a
Tutti Bau Kft-nek. Két hatalmas sziklával és annak elhelyezésével járult hozzá a cég vezetése
az időkapszula méltó elhelyezéséhez.
Ismételten köszönet a támogatásért!

www.yakademia.hu
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Kiváló minőségű, az Y Akadémia
logójával ellátott adathordozón
vásárolható meg a
KÖRRING oktatóanyaga.

Körring

oktatóanyag

A több, mint egy órás film rendszerezett
didaktikával mutatja be több
kameraállásból a jászberényi székhelyű
Y Akadémia sporttudományos műhely
saját fejlesztésű eszközét.
• képességfejlesztés
• eszközhasználat
(pajzs, pontkesztyű, egyebek)
• koordinációs elvek
• páros gyakorlatok
• reakció gyakorlatok
• agilitás

A KÖRRING szakmai anyaga 8 GB-os pendrive-on
megrendelhető az yakademia@gmail.com címén.
A pendrive-on megtalálható az Y Akadémia előző
négy szakmai DVD-jének promóciója is.

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

