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Programok 2022

01.01.
01.09.
01.14.
02.01-08.
02.11.
02.16.
02.18-20.
02.24.
02.25- 27.
03.08.
03.10.
03.11-14.
03.15.
04.05.
04.07.
04.19.

Újévi futás - Nagykáta
Harcművészeti találkozó Kassai Lajosnál - Kaposmérő
Adomány átadása - Jásztelek
Edzőtábor - Spanyolország, Barcelona
Szilágyi Áron olimpiai bajnok az Y Házban - Jászberény
Öt iskola találkozó – Mázsaház
Ilas Marius Fight Camp - Románia, Nagyvárad
Szerződéskötések az Y Akadémián - Jászberény
Lengyel válogatott edzőtábor - Lengyelország, Stara Wies
Adomány átadása - Ecseg
Teljesítménydiagnosztikai vizsgálat- Budapest
Világkupa felkészítő edzőtábor - Budapest
2022. évi Felvételi vizsga - Jászberény
Öt iskola találkozója - Budakeszi
Móczó Milán edzőtábor – Spanyolország, Barcelona
Közösségi munka az Y Házban - Jászberény

04.20.
04.22-24.
05.07.
05.07.
05.09.
05.18.
05.22.
05.23.
05.28.
05.28.
05.30.
06.04-05.
06.11.
06.14.
06.20-22.

Fotózás Novák Katalin köztársasági elnökkel - Budapest
„Bentalvós” edzőtábor- Y Ház
Szemétszedés – Jászberény
Hajta Gyalogos Teljesítmény Túra - Jászberény
Öt iskola találkozója – Eredeti Fény Zen közösség - Pilis
Látogatás a Nemzeti Tehetség Központban - Budapest
Közösségi munka az Y Házban - Jászberény
Teljesítménydiagnosztikai vizsgálatok - Budapest
Sportágválasztó - Jászfelsőszentgyörgy
Futóverseny - Cegléd
Közgyűlés - Jászberény
IFK Világbajnokság – Spanyolország, Valencia
Öt iskola nagy találkozója – Kaposmérő
Sportágválasztó - Jászboldogháza
I. Napközi tábor az Y Házban - Jászberény

Ötszáznapos elsô félév
A Yakuzák SE/Y Akadémia 2022-es éve minden bizonnyal örökre emlékezetes
marad, hiszen egy újabb Y Ház építése kezdődött el januárban Nagykátán a
városközpontban. Emellett több nagy projekt előkészítése is zajlott, így például az
amerikai utazás szervezése is a finisbe érkezett. Természetesen világeseményeken
történő részvétel és a kvalifikációk megszerzése is kiemelt feladata volt a szakmai
stábnak és a versenyzőknek. A 2022-es év első hat hónapját értékelte sensei Agócs
Tibor az Y Ház és az egyesület szakmai vezetője.

Nagykáta városközponti
beruházás
„Nem beszélek sokat: nem szavak teszik vitézzé az embert. A csatasorban ismerszik
meg, ki mit ér.”
Hunyadi János
Azt mondják sokkal fontosabb azt nézni mit tesz az ember, mint azt, hogy mit
mond. Nos ebből a szemszögből nézve
egyesületünk közössége elképesztő minőségét és értéket képvisel. A Nagykáta városközponti beruházás olyan értékteremtés, és
olyan példa nélküli összefogással létrejövő
csoda, amelyet szavakba önteni egy újság
hasábjaira szinte lehetetlen próbálkozás.
Hogyan írható le az a fárasztó hatalmas
munka amellyel közel 200 tonna építési
hulladékot bontott ki és termelt le a közösség a második emeletről? Hogyan írható le,
hogy Kalocsáról shihan Szűcs Zsolt csapata
és Budapestről Ambruzs Szabolcs csapata
is önkétes munkára jöttek és úgy fogták
meg a lapátot mintha a saját házukat építenék? Hogyan írható le szavakkal a szám2

talan hétvégéjét feláldozó közösség akik
pakoltak, rakodtak és előkészítették az épp
aktuális munkafolyamatokat? Hogyan írható le szavakban a felajánlásként beépített
iszonyatos mennyisségű nyílászáró, melyet
Kiss Albert csak úgy ismeretlenül végzett
el csapatával? Hogyan írható le szavakkal
Szalai Zsolt burkoló munkája, aki ingyenesen a teljes burkolást bevállalta és nagy
mennyiségű drága anyagokkal támogatta
a burkolatok kialakítását? Hogyan irható
le szavakkal az Aranyablak Kft. segítsége a
benti nyílászárók, redőnyök legyártásában
és minőségi munkájának hatalmas kedvezményekkel történő felajánlása?
Hogyan írható le pontosan Szilágyi János és
kollégái segítő készsége, az építési hulladék
kezelésében nyújtott tapasztalata és ugrásra
kész segítségnyújtása számtalan területen?
Hogyan írható le Baranyi Pista és kollégái
szemet gyönyörködtető, precíz, minőségi
kőműves munkája, amely után öröm dolgoznia a többi szakembernek?
Hogyan írható le Visnyei Ferenc professzionális csapatának villanyszerelő munkája
és állandó rendelkezésre állása?
Hogyan íjam le az összes nevet aki dolgozik
segít és velünk van?

Sorok közé beszorítani, biztatásokat, öleléseket, elismerő pillantásokat szintén nem
lehet. Miközben tényszerűen csak egy építkezés látszik a fenti kérdésekből jól érezhető, hogy micsoda erők mozdultak meg egy
cél érdekében.
Egy közösségi teret hozunk létre
fiataloknak, idősebbeknek, Nagykáta
város lakóinak, ahol kibontakozhatnak a
tehetségek, ahol egészségükért tehetnek az
emberek, ahol második otthonra lehetnek
a nagykátaiak.
Mindez háborús hangulatban és
kibontakozó gazdasági válságban, egy
2020-ban elkészült költségvetésből
2022-ben történő építkezéssel valósítja
meg az egyesületünk közössége.
Elképesztő kihívás és munka ez.
Nem csoda, hogy az első félév történéseinek gerincének tekintem az építkezést. Magunkért és másokért is dolgozunk, akiket
még nem is ismerünk. Olyan helyszín jön
létre közvetlenül a városközpont felett, ahol
a szülők támogatást kaphatnak a nevelési
folyamatokhoz, miközben példát is tudnak
mutatni saját gyermekeiknek.

Sportszakmai értékelés
Sajnálattal értesültünk az MKKSZ döntéséről, amely megtiltja egy másik szervezettel
(a knock-down diákolimpia rendezőjével)
történő együttműködést. Emiatt mi, akik

csak ilyen szabályok szerint készítjük a
versenyzőinket lemaradtunk az idei diákolimpiáról. A világjárvány utáni lezárások
utáni szankció számunkra érthetetlen és mi
tagadás hidegzuhanyként ért bennünket.
Az ifik és juniorok is szolidalitásból itthon
maradtak, (annak ellenére, hogy ők mehettek volna a másik diákolimpiára versenyezni) hiszen az semmiképp nem lett volna szerencsés, hogy a kisebbeket éri csak a
szankció.
A kiemelt versenyzők közül néhány korcsoportos versenyző szintén lehetőséget kapott
a valenciai világbajnokságon történő indulásra, hiszen Kerekes Réka és Móczó Milán
az őszi WKO súlycsoportos vébéjére készülve felkészülő versenyre utazott Spanyolországba. Milán ezüst, Réka bronzérme mellett Notheisz Janka korcsoportos aranyérme
és Domos Gréti bronzérme szépe csillogott
hazafelé a repülő úton. A versenyek hiányát
ezúttal az egységesebb, tisztább felkészülés
ellensúlyozta. melynek eredményei láthatóak a versenyzőink fejlődésében. Ősszel bizonyíthatnak majd a tatamin, de azt, hogy hol
egyéb döntések is befolyásolják.
Mivel Shihan Furkó Kálmán branch vezetőnk halála után az egyesületünk jelenleg
nem, tartozik egyetlen hazai shinkyokushin

branchoz sem a versenyzők tatamira lépése
is bizonytalan. A közösségünk döntése is
egyenlőre még várat magára. El kell döntenünk, hogy milyen feltételekkel és milyen
szakmai úton, hogyan kívánjuk folytatni a
munkát a hazai kyokushin életben.

csak bele a jelenlegi bennünket körbevevő
világba és párhuzamként tegyük mellé a
mondat első részét. A szülők és a hazai tehetséggondozásért felelős Nemzeti Tehetség
Központ, valamint az egyesület kétségtelenül nagy fába vágta a fejszéjét.

Y Akadémia

Zárszó

Az Y Akadémia az Amerikai Egyesült Államokban 2022. július 6-9. között New
Orleansban megrendezésre kerülő NSCA
konferenciára nyolc fős delegációt küld a
legújabb sporttudományos információk elérése és integrálása érdekében. A második
félévben megvalósuló programról a következő újságban számolunk be részletesen,
de mindenképp meg kell említenem, mert
hatalmas invesztíció és előkészítő munka ez
egyesület és az irodánk számára. Az építkezés mellett ilyen volumenű program megtervezése, megszervezése, előkészítése és a
finanszírozás megteremtése rendkívül megterhelő feladat volt. Szerintem a résztvevők
sem értik igazán a mögötteseket és természetesnek vesznek bizonyos folyamatokat,
amikre mindenképp rá kell világítanunk az
utazás után. Az amerikai út az elmúlt tíz év
legnagyszabásúbb programja. Gondoljunk

Az év végén egyben látva a teljes évet
mindenképp úgy látszik majd, hogy ez a
naptári év nem 365 nap volt. Már most
500 napnak tűnik pedig még előttünk egy
izgalmas második félév, illetve ősz, tél.
Az építkezés lezárása, a szeptemberi VB,
és az egyéb szakmai és közösségi programok és az amerikai útból előre kiszámítható szakmai változások már most azt az
érzést sugallják lesz ez az év 700 napos is.
Ehhez kívánok a közösségünknek és magamnak is sok erőt. Az őszi előre látható
életünket nagymértékben befolyásoló hazai nehéz helyzethez pedig a legjobbakat
mindannyiunknak. Csüggedésre nincs ok,
mivel mi erre készülünk folyamatosan, hiszen a harcművészet épp ez. megoldani a
nehézségeket.

Gyerekek az új nagykátai
dojo bajáratánál

www.yakademia.hu
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Felkészülés
Edzôtábor

Az év első nagyobb erőpróbája a felkészülésben

Barcelonában

Kerekes Réka és Móczó Milán a 2022. évi megmérettetésekre történő
felkészülés első kiemelt etapjaként Spanyolországban tudtak edzőtáborozni.
Barcelonában, a „Jonathan Tineo” dojoban fogadták őket február első napjaiban.
Egyhetes edzőtáboruknak sok érdekes és hasznos momentuma volt, ezek közül is kiemelkedett a harmadik napon rendezett küzdőedzés. ezen Agócs Zsófia és sensei Agócs Tibor
is részt vettek, s ebben volt némi nosztalgia is.
– Pontosan 25 éve készültem a berlini Európa-bajnokságra. Akkor napi szinten küzdöttünk ennyit. Nagyon élveztem az edzésen a küzdelmeket és láttam közben, hogy mindez
Milánék számára is nagyon hasznos volt – mondta a Sensei. Hozzátette: az Y Akadémia
életpályamodelljének fontos része a tanítványok világra történő nyitottságának kiteljesítése. Ezért Agócs sensei úgy véli, hogy ez a lehetőség is sokat kell, hogy hozzáadjon Milán
és Réka életéhez.
Milán és Réka otthonosan mozog az európai és az ázsiai kultúrákban, 20 évesen elképesztő tapasztalatokkal rendelkeznek. Tehetségük menedzselése kiemelt feladat, s ennek
a menedzselési folyamatnak a része, hogy immár az Y Ház is „NEMZETI TEHETSÉGPONT” lehet. Janka, Márk és Bagyinszki Máté is erre az útra lépnek és persze őket is
követik majd sokan. Van-e szebb hivatás, mint szárnyakat adni? – tette fel a kérdést Agócs
Tibor a spanyol edzőtábort értékelve.

www.yakademia.hu
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A kyoksuhin román ikonja
látta vendégül a Yakuzákat
Február közepén a nyolcszoros Európa-bajnok, világkupa ezüstérmes, sensei Marius Ilas
szemináriumára utazhattak el egyesületünk tagjai utánpótlás és felnőtt kategóriában.
A háromnapos szemináriumon Marius egyedi módszereivel, látásmódjával találkozhattak a
résztvevők, mindezt sok küzdelemmel és páros gyakorlattal. Kifejezetten hasznosnak bizonyult. Természetesen jutott idő nagyváradi kirándulásra is, és ahogy az már lenni szokott, fáradtan és új tapasztalatokkal tértek haza a versenyzők. A nemzetközi hírű román Sensei pedig
hamarosan utánuk utazott, Budapestre…

Edzôtábor Lengyelországban

Stara Wies
Február 25-27-én immár
sokadik alkalommal táboroztak az
egyesület versenyzői a lengyelországi
japán faluban, Stara Wiesben.
Ezúttal a lengyelek kiválósága, Maciej
Mazur meghívására érkeztek közös gyakorlásra Kerekes Réka, Notheisz Janka, Móczó
Milán, Bagyinszki Máté és sensei Agócs
Tibor. A többnapos edzőtáborban közel
200 fővel együtt partner gyakorlatokon,
küzdelmeken és egyéb kiegészítő edzéseken vettek részt a Yakuzák SE tagjai.
Kerekes Réka: „Mindig érdekes és komfort
zónán kívüli más nemzet edzésein részt venni. Az új ingerek sokat hozzá tesznek egy
edzésen belüli fejlődésünkhöz. Ez itt is így
volt. Hasznos volt a sok páros gyakorlat és
küzdelem.”
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Fel-készülés, avagy a
szavak helyes értelmezése
A lengyel és a budapesti edzőtáborok között teljesítménydiagnosztika vizsgálatokon is jártak a felnőtt
versenyzők.
A teljesítménydiagnosztika vizsgálaton a meghatározott
profilhoz illeszkedő protokoll szerint a képességek halmazainak összetett vizsgálata zajlik. Úgymond, egyszerre
több terület képességbeli változását mérik vissza. A mérések viszonyszámai mutatják a teljesítményben történő
változást.
“Készülés”- Sokan fizikai paraméterekben gondolkodnak
miközben valahová készülni mindig lelki folyamat is egyben. Sokan sokféleképpen értelmezik ezt a szót. Itt ebben
a helyzetben, ami ma elég az holnap kevés. Felkészülni
annyit tesz, hogy minden folyamat irányának vektora egy
pont felé előre mutat. Bármit megmérhetünk bármikor,
a kérdés azonban az, hogy a mérés milyen információt
hordoz és ez az információ hogyan segíti a teljesítmény
fokozását.
Dr. Kovács Péter évek óta segít a szintek át/tovább lépésében és ez jól látható az eredmények tükrében is. Az újság megjelenésekor már tudjuk a valenciai eredményeket.
Melyek siker kovácsa kisebb szójátékkal Dr. Kovács Péter
és csapata.
Agócs Tibor: „Hogyan lehet megköszönni a biztos érmeket a versenyzők személyiségének formálását és az objektív alapokon történő felkészítés szakmai hátterét? Minden
újságunkban rávilágítunk Dr. Kovács Péter és csapatának
fontos támogató munkájára, amely nélkül csak a sötétben
tapogatóznánk, és olyan dolgokat bíznánk a szerencsére,
amit lelkiismeretes edző nem tehet meg.”

www.yakademia.hu
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Edzôtábor Budapesten Marius Ilas-szal
és sok kiváló edzôvel
Március 11-én délután kezdődött az Y Akadémia Világkupa-felkészülési edzőtábora Budapesten sensei Agócs Tibor szakmai szervezésében. A táborban részt
vett Marius Ilas is, aki egyebek közt folytatta Móczó Milánnal az egyéni képzést.
Ez a tábor elsősorban az idei súlycsoportos világbajnokságra adott különleges
felkészülési lehetőséget a résztvevőknek, de ez mellett az utánpótlás kiemelt
viadalaira is készültek az érintett versenyzők. Az első nap átmozgató edzéssel
indult, majd koordinációs és egyéb, célirányos gyakorlatok, illetve általános és
sportág specifikus reaktív gyakorlatok következtek. Vendég volt még a táborban
Kindl György is, aki az első estén a kyokushin karate magyarországi történetének 50 évéről tartott előadást.
A program másnap délelőtt kettő, délután pedig egy edzéssel folytatódott.
A lelkesedés összes nap töretlenül kitartott, annak ellenére, hogy sensei Agócs
nagyon szigorú programot hirdetett. Talán a változatos, minden területre kiterjedő, sporttudományos alapokon nyugvó módszertan az, ami folyamatosan „élesen” tudta tartani az edzőtáborozókat. Ezen túlmenően a szervező Y Akadémia
arról is gondoskodott, hogy több edző is foglalkozzon a tanítványokkal, attól
függően, hogy éppen melyik gyakorlat milyen szaktudást követel az edzőktől.
A színvonalat tovább emelte Marius Ilas szakági edzőként történő részvétele is.
Vele televíziós riport is készült, amit majd az Y Média tűz a műsorára.
Ez a tábor március 14-én ért véget. Előtte, vasárnap is rendkívül változatos, azonban szigorúan egymásra épülő, szakmailag tökéletesen felépített gyakorlatokat
vezényeltek az edzők: dr. Rácz Levente, Fridvalszki Marcell, Falatovics Ádám,
Darázs Mátyás, Agócs Zsófia és Agócs Tibor. Milán folytatta az egyéni képzést, a
többi résztvevőnek pedig közepes intenzitású erő-állóképességi gyakorlatok, illetve koordinációs gyakorlatok szerepeltek programon, majd aznap este sok más
fontos képzés mellett a képességfejlesztés keretein belül reaktív pajzsmunkával
zárták a napot. A záró nap, hétfő sem telt tétlenül, hiszen ezen a délelőttön kézi
súllyal, illetve medicinlabdával végzett gyakorlatok, majd teljes testnyújtás volt
a résztvevők feladata. A budapesti edzőtábora hétfőn kora délután ért véget egy
közös ebéddel.
– Nagyszerű edzői gárda, érdeklődő és tanulni akaró tanítványok, meghívott
vendégek, előadók, egyéni képzések, előadás, szellemi feltöltődés, filmkészítés,
ünnepi vacsora, képességfejlesztő és sportág specifikus edzések, három ország,
öt szervezet, hat egyesület... Minden volt az Y Akadémia kiemelt edzőtáborában,
amit elterveztünk, így természetes, hogy elégedetten és kellemesen elfáradva indulunk haza. Az előre meghirdetett szakmai programunk teljesen megvalósult.
Ez az edzőtábor messzebbre mutat, mint a pillanatnyi terhelések. Sokat tudunk
kivenni belőle! – értékelte a négy napot sensei Agócs Tibor.
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Bentalvós edzôtábor
Az április 22-én elkezdett tavaszi „bentalvós” edzőtábor a Vb felkészülés nyitánya volt a Yakuzák SE / Y Akadémia versenyzői számára. Az Y Ház ilyenkor
van igazán kihasználva.
Közel negyvenen aludtak ezekben a napokban a létesítményben. Néhány adat:
5 edzés, 150 adag meleg étel, 80 adag hideg étel, 2000 liter meleg víz, 35 matrac,
3 ágy. Két ország hét egyesület. Igazi harcos hangulat...
Az edzőtáborban Ilas Marius nyolcszoros Európa-bajnok is részt vett több tanítványával és folytatta Móczó Milán korábban elkezdett egyéni képzését. Ezzel együtt
a táborban több szakmai cél is megvalósult a valenciai vb-re készülők, illetve az
utánpótlás nevelése mellett.
Agócs Tibor: „Tartalmas, magas színvonalú egymásra épülő edzések, erős küzdő
partnerek, kiemelt étkezés, meghívott edző. Ez volt a tábor 2022 tavaszán!”
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„Az adottságra nagyon vigyázzatok, nehogy eltorzítsátok vagy eltékozoljátok, amitek van.
Dolgozzatok, állandóan csak dolgozzatok és tápláljátok a talentumot”
(Pablo Casals, katalán származású spanyol csellóvirtuóz, karmester, komponista)

Miért válhatott „Nemzeti
Tehetségponttá” az Y Ház?
Interjú dr. Lantos Krisztinával
Az elmúlt évben Nemzeti Tehetségponttá vált az Y Ház. Az addig is prioritásként
végzett feladat hivatalos köntöst kapott. Többek között ez adta az apropóját
interjúnknak a magyar tehetséggondozás egyik hazai vezetőjével, dr. Lantos
Krisztinával, a Nemzeti Tehetség Központ ügyvezetőjével.
Kezdjük az alapoknál.
Konkrétan milyen munkát végez
a Nemzeti Tehetség Központ?
A Nemzeti Tehetség Központ közel 2 milliárd forint értékű tehetség projektet kezel.
Nemrégiben zárt le konzorciumvezetőként
egy 6 milliárd forint összértékű uniós programot, amely a „Tehetségek Magyarországa” címet viselte. A központ ereje abban
rejlik, hogy kiváló módszertani alap programjai vannak, megcélozza a pedagógusokat, az akadémiai tudást, illetve gyakorlati tehetség programokat is megvalósít.
Büszkék vagyunk arra, hogy mi vagyunk
a lebonyolítói az olyan nemzeti szinten is
fontos programoknak, mint a Stipendium
Peregrinum (Stipi) ösztöndíj program, a
START fiatal vállalkozói program, illetve
a Snétberger Program. A „Stipi” azoknak
a magyar fiataloknak ad lehetőséget, akik a
világ legrangosabb egyetemeire jelentkeznek. A világon egyedülálló abban a tekintetben, hogy nem csak a tandíjat fedezzük,
hanem a kint tartózkodás teljes költségét,
azaz a könyvek megvásárlását, a kiutazást,
a szállást, étkezést, azaz a teljes megélhetést, sőt még tudományos konferencián
történő részvételt is. A Snétberger Program
a hátrányos helyzetű, de kiemelkedő zenei
tehetségeknek nyújt évi 12 hetes bentlakásos intenzív képzést. Fontosnak tartom
kiemelni programjaink közül a Bonis Bona
díjat is, amely a legmagasabb szintű tehetséggondozó díj és külön öröm számomra,
hogy ezt már megkapta három jászberényi
szakember, illetve egyszer Jászberény város.
Ha definiálni kellene a tehetség fogalmát,
szerinted milyen képességek, személyiség
jegyek a legfontosabbak a XXI. században?
10

Hiszek abban, hogy minden tehetség egyedi, minden tehetségterületre más jellemzők
igazak. Vannak olyan tulajdonságok, amelyek egyetemesek a szónak abban az értelmében, hogy nehéz a sikert elképzelni kitartás, szorgalom, tudatosság nélkül. Ugyanakkor a folyton változó világunk megköveteli
a folyamatos alkalmazkodási képességet, a
változások, az új kihívások adaptálási képességét a tehetségek számára. Biztosra lehet
azt mondani, hogy a folyamatos tanulás, az
alkalmazkodás egyre inkább követelmény
a tehetségek felé. Ami tegnap elég volt, az
ma már nem az. És ami ma elég, az holnap
már nem lesz az. Ha valaki ezzel a maximalizmussal és a folyamatos fejlődés igényével
áll a mindennapokhoz, az nagyobb eséllyel
tudja kibontakoztatni a benne rejlő tehetséget. És véleményem szerint ez az egyik legfontosabb elvárás a tehetséggondozásban:
segítsünk minden tehetségnek abban, hogy
a benne rejlő képességeket teljes egészében
legyen képes megmutatni, kibontakoztatni,
ezzel gazdagabbá tenni a közösségünket.
Kik és milyen feltételekkel kerülhetnek a
központ látóterébe? Egyáltalán ki számít
tehetségesnek a szemetekben?
Nagyon sokféle programunk van és nincs
általános elvárásunk a tehetségekkel szemben, nincs általános érvénnyel meghatározott, szigorú tehetség definíciónk. A felénk
megfogalmazott elvárásokra igyekszünk
reagálni. Mivel sokféle célcsoportunk van,
így sokféle a felénk megfogalmazott elvárás
is. Igyekszünk pedagógusképzéseinket folyamatosan aktualizálni és érdekessé tenni,
hogy a tehetséggondozásban legfontosabb
szerepet játszó tanárok, nevelők mindig aktuális, a nemzetközi trendeknek is megfelelő képzésekhez férjenek hozzá.

A Yakuzák SE / Y Akadémia több edzőtáborában volt szerencsénk találkozni veled és
Szilágyi Áron háromszoros olimpiai bajnokot is elhoztad hozzánk többször is. Miért
tartod fontosnak a fiatalokkal való találkozást az ilyen példaképekkel?
Szerintem nem számít, hogy fiatalok, vagy
kevésbé fiatalok vagyunk. Csak az számít,
hogy nyitottak vagyunk-e, hajlandóak vagyunk-e a kiválóaktól tanulni, észrevenni,
hogy miben tudunk ma jobbak lenni, mint
tegnap voltunk. És ha észrevesszük, akkor
meg is teszünk mindent azért, hogy ma
jobbak legyünk, mint tegnap voltunk és
holnap azért, hogy jobbak legyünk, mint
ma voltunk. Éppen ezért igyekszem a magam eszközeivel hozzájárulni az ilyen tehetségpontok működéséhez, megköszönni
azt, amit a közösségért, amit a tehetséggondozásért tesztek. Azt hiszem, a legnagyobb
ajándék, ha egy olyan példaképet hozunk
el, aki képes értünk is küzdeni, aki megmutatja, hogy a nehéz helyzetekből is fel lehet
állni, aki győztes típus, elszánt, tudatos és
még szereti is Jászberényt.
Térjünk rá az Y Házban folyó munkára.
Több tanítványt név szerint ismersz és
mindent megteszel, hogy szárnyaikat
nagyra tudják nyújtani a szó átvitt és valós
értelmében is. Miért látsz érdemesnek
bennünket a támogatásodra?
Mérhetetlenül tisztelem azt a professzionális hozzáállást, ahogyan ti fordultok a
fiatalok felé, illetve, ahogyan ők hajlandóak

izmust, szeretem a győzteseket, szeretem a Mit üzensz az Y Ház közösségének,
példaképeket. Ti ilyenek vagytok.
szülőknek, gyerekeknek a jövővel
kapcsolatban?
Réka és Milán az Amerikai Egyesület
Államokba utaznak a "Nemzet Fiatal
Adj gyökeret a tehetségnek, hogy tudjon
Tehetségeiért Ösztöndíj" keretében az
miből táplálkozni! Legyen ez Jászberény,
NSCA 2022.évi konferenciájára és egyetem a szűkebb hazánk, a közösségünk, az ottlátogatásra is. Milyen tanácsokkal,
honunk. Adj szárnyakat is a tehetségnek,
útravalóval látnád el őket?
hogy tudjon repülni! Repüljenek minél
magasabbra, hogy minél jobban fel tudAmi tegnap elég volt, az ma már nem az. junk rájuk nézni. Minket is képviselnek.
És ami ma elég, az holnap már nem lesz az. Hajrá!

Fotó: FÖRSTER TAMÁS

küzdeni a mindennapi jobb eredményért.
Látom azt is, hogy az idősebbek milyen
alázattal adnak vissza a közösségnek, és ezt
látva napról napra nő nem csak a rácsodálkozásom, hanem az elismerésem is a csapat
iránt. Hiszen nem elég egy csapat tehetséges
fiatalt összeterelni. Ezen felül őket vezetni,
motiválni, inspirálni kell nem csak a győzelmek, hanem a nehezebb időszakok esetén
is. Ezt a munkát nem lehet elkötelezettség,
alázat, szenvedély nélkül csinálni. Szeretem
a szenvedélyes embereket, szeretem a prof-
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Versenyek

IFK 6. Világbajnokság, Valencia

Janka világbajnok,

Milán ezüstérmes, Réka és Gréta harmadikok!
Négy éremmel tért haza a Yakuzák SE/Y Akadémia az „International Federation of
Karate (Kyokushin), azaz az IFK világszervezete által szervezett hatodik világbajnokságról. Június 4-5-én az Y csapata egy arany, egy ezüst és két bronzéremmel több
nemzeti válogatottat előzött meg az éremtáblázaton. A Yakuzák SE/Y Akadémia
versenyzői hosszú kihagyás után léphettek tatamira, de nem tették ezt hiába, hiszen
a magyar csapat hat érméből négyet az Y-os küzdők harcoltak ki!

is szinte lemosta a tatamiról. Három küzdelem után állt fel a dobogó legfelső fokára
és bizonyította, hogy a tavalyi serdülő Eb
címe nem volt véletlen.
A felnőtteknél Kerekes Réka bronzérmet
szerzett. Holland ellenfelét wazarival, az őt
követő kazahot pedig nagy fölénnyel verte,
de svéd ellenfelével szemben az elődöntőben alulmaradt. Az azonban így is látszott
Réka küzdelmeiben, hogy a fiatal tehetség
maga mögött hagyta az elmúlt évi sikertelen szériát.
Móczó Milán magabiztosan menetelt a
döntőig és ott is felőrölte az egy súlycsoporttal nagyobb ellenfelét, így már csak
egy hajszál választotta el a világbajnoki
címtől. A lengyel fiú azonban többször is
szabálytalanul megütötte Milán fejét és ez
nem múlt el nyomtalanul, hiszen Milán
térlátása az állát ért ütések következtében
már nem volt teljesen tiszta a küzdelem
hátralévő részében és így a reakciója is késett. Másodpercekkel az első hosszabbítás
vége előtt egy rúgás által, vitatható módon
került a földre Milán.

Valencia, a spanyol mediterrán tengerparti város ideális helyszíne volt a világeseménynek. A háború miatt orosz és belorusz
versenyzők ezúttal nem vettek részt a küzdelmekben, de így is 36 ország képviselte
magát az eseményen. A Yakuzák SE hat
versenyzővel, négy utánpótlás és két felnőtt
küzdővel tudott részt venni a viadalon.
Előbbiek közül Domos Gréta bronzéremmel, Notheisz Janka pedig aranyéremmel zárta a küzdelmeket. Móczó Márk és
Bagyinszki Máté ezúttal nem tudtak dobogóra állni, Mátét a későbbi világbajnok
búcsúztatta első küzdelmében.
Gréti kazah ellenfelét ipponnal verte élete
első nemzetközi versenyén. Második küzdelmében éppen tapasztalatlansága okozta vesztét és kiesett. Előnyerőként kezdte
a küzdelmet, így a négy között kapott ki,
mellyel bronzéremhez jutott.
Notheisz Janka végig kiegyensúlyozottan,
rendkívüli erőfölénnyel wazarikkal menetelt egészen a döntőig, ahol kazah ellenfelét
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A lengyel rúgása inkább lelökte a talajra,
mint effektív találatként letaglózta volna,
de hiába pattant fel egy gurulás után azonnal, a bírók wazarit ítéltek ellenfelének.
Pedig a rúgás, melytől földre került, semmilyen fájdalmat és sérülést nem okozott
számára. Ugyan a szabályok értelmében
ez nem minősül wazarinak, ugyanakkor
az adott szituációban ez lehet bírói értelmezés kérdése is; ilyen esetben a wazari
döntést is felvállalhatják a mérkőzésvezetők. Milán esetében ez történt sajnos, így
annak ellenére, hogy a küzdelemben fölényben volt, végül kénytelen volt vesztesen elhagyni a tatamit.
A Yakuzák SE / Y Akadémia négy vb érme
az IFK 6. Világbajnokságán összességében
erős fegyvertény! Móczó Milán, Kerekes
Réka, Bagyinszki Máté, Domos Gréta,
Notheisz Janka egyértelmű fejlődést mutattak. Milán jó úton halad a szeptemberi
WKO súlycsoportos világkupa felkészülésében, amihez ez a vb csupán egy felkészülési etap volt.
– Büszkék vagyunk Notheisz Jankára,
és arra a teljesítményre, amelyet az egész
csapat nyújtott mind a felkészülés, mind
a verseny alatt Kétségtelen, hogy Milán
ezüstérme inkább egy elvesztett döntőt
idéz, azonban az idei év fő versenye szeptemberben lesz és így nincs okunk szomorkodni. Köszönet az Aranyablak Kft.-nek,
hogy támogatta utazásunkat a világbajnokságra. – mondta sensei Agócs Tibor a
világversenyen nyújtott Y-os teljesítményeket értékelve.
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COVID19 vészhelyzet
után bojkott...
Tisztelt Olvasó!
Bizonyára már az első pillantásra feltűnt,
hogy „Versenyek” rovatunk a szokásostól (hagyományostól!) sajnálatos módon
sokkal, de sokkal rövidebb. Az ok „egyszerű”: 2022-ben csak egy versenyen indultunk mindeddig. Azt elmagyarázni,
hogy miért van ez így, időpocsékolás
lenne. Az indokról sokkal többet elmond
mindenféle magyarázatnál az alábbiakban közzétett levél, amelyet tavaly, 2021.
december 15-én kapott meg a Magyar
Kyokushin Karate Szervezet valamennyi
tagja. Az Elnökség idézett döntése hátrányosan érintette a Yakuzák SE-t, olyan�nyira, hogy magazinunk lapjai, amelyek
versenyekről szólhattak volna, javarészt
most üresen maradtak… A Yakuzák Se a
szentesi Knock Down Diákolimpiára készült. Mivel a bojkott miatt a versenyzők
egy részen nem indulhatott a 2022. év diákolimpián azok a versenyzők sem indultak akik ezt egyébként ezt megtehették
volna. A csapategység felülírta az egyéni
érdekeket szolidaritás okán.

Osu, Tisztelt Klubvezetők, Tisztelt Mesterek!
Ezúton tájékoztatlak Benneteket, hogy az MKKSZ elnöksége 2021.12.14-én
ülést tartott, melyen megtárgyalásra került Shihan Brezovai Sándornak az a
magatartása, hogy az elmúlt időszakban folyamatosan negatív kritikát fogalmaz
meg szervezetünk, és annak vezetői felé. Teszi ezt – ahogy Ti is tapasztalhattátok- nagy nyilvánosság előtt e-mailekben, és facebook posztokban. Szerveztünk
belügyeit - annak ellenére, hogy nem tagja – folyamatosan véleményezi, és egyes
döntések vonatkozásában, melyek a szervezetünk hatáskörébe tartoznak, nemtetszését fejezi ki.
Korábban kértem e-mailban, hogy ne foglalkozzon szervezetünk belügyeivel.
Álláspontunk szerint nincs javaslattételi joga az MKKSZ, valamint a WKO felé.
A WKO kifejezetten jelezte részünkre, hogy nem foglalkozik más szervezet vezetőinek a shinkyokushin szervezeteket érintő kéréseivel.
A Shinkyokushin szervezet, mint Magyarország legnagyobb és legerősebb karate szervezete a WKO iránymutatását nem hagyhatja figyelmen kívül. Megkérjük
a stílusszervezetek vezetőit, hogy tartózkodjanak a belügyeinkbe történő beavatkozásoktól, véleménynyilvánításoktól. Azt pedig nem tűrjük tovább, hogy egy
másik szervezet vezetője folyamatosan negatívan állítsa be szervezetünket és
annak vezetőit.
A fentiek miatt szervezetünk elnöksége egyhangúan azt a döntést hozta, hogy
a Shihan Brezovai Sándor, és szervezete által megrendezésre kerülő versenyeken, és rendezvényeken FELFÜGGESZTI az MKKSZ tagok részvételét határozatlan ideig!!!
Egyúttal jelezzük a többi szervezet vezetője részére is, hogy ugyanilyen szankciót
fogunk alkalmazni velük, illetve szervezeteikkel szemben, amennyiben hasonló magatartást tapasztalunk részükről. Továbbra is szívesen együttműködünk
mindenkivel a kölcsönös tisztelet jegyében, ugyanakkor amennyiben valaki folyamatosan támadja, sértegeti a tagjainkat, vezetőinket akkor kötelességünknek
tartjuk mellettük kiállni.
Kérem a fenti határozat szigorú betartását!!! Már most jelezzük, hogy aki a
fenti döntéssel ellentétes magatartást tanúsít, azok ellen kénytelenek lesz a
szervezetünk fegyelmi jogkörében eljárni.
Kérem tájékoztassátok tanítványaitokat is erről a döntésről!

(Shihan Szabó Tamás levelét
változtatás nélkül, abban a formában
adtuk közre, ahogyan azt kiküldte a
tagszervezetek számára.)
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Tisztelettel és üdvözlettel,
Szabó Tamás
MKKSZ Elnök

2022

Elsô felvonás…

Már hagyományosnak mondhatóak a nyári napközi táborok az Y Házban.
Az ilyen táboroknak egyszerre több célja is van, hiszen azon kívül, hogy
hatalmas segítség ez a szülők számára, akik a munkájukat végzik és biztonságban tudhatják gyermeküket, Számos program elem valósul meg melyek
mindig valamilyen érték alapú megközelítést kapnak. Így a kellemes nyári hangulat mellett izgalmas élenydús oktatás is zajlik. Ebben az évben is
számtalan szép programmal, minőségi foglalkozásokkal, egészséges ételekkel és tematikus módon összeállított érték közvetítéssel várták a szervezők
a gyermekeket az Y Házba.
Az EFOP-1.5.3-16-2017-00019 pályázat keretében több szakmai program
lezajlott. Előadások, hulladék gyűjtés, környezetrendezés, valamint számos
önkéntes akció valósult meg. Az egyik ilyen program a Mátrában szervezett
túra volt, ahol a környezetvédelem a természet szeretete, a mozgás öröme
kapott fő hangsúlyt az egészséges táplálkozás tudatosítása mellett. Az első
napközis tábort a második félévben újabb tábor követi, ahol folytatódnak az
Y-os hagyományok a jászsági gyermekek számára.
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Beszélgetés Hayley-Beth Rowlands-el

„Elkötelezettség és gyôzni akarás
mindenek felett”
Hayley-Beth Rowlands és az Y Akadémia között egy sajátos személyes szál alakított
ki kapcsolatot; Móczó Milán és a Barcelonában élő walesi karatés hölgy egy párt
alkotnak, amely pár azonban úgy talált egymásra, hogy Milánt az Y Akadémia
versenyzőjeként ismerhette meg Hayley… Akárhogyan is, jelenleg az a helyzet, hogy
ezzel a kapcsolattal tovább szövődött az Y Akadémia nemzetközi kapcsolatrendszere,
még többen ismerhetik meg Európa-szerte az Y Házban folyó munkát, egyúttal még
több olyan hatás és tapasztalás éri a jászberényi dojo-t, amely még eredményesebbé
teheti az ott folyó munkát. Ezt a kérdéskört egyébként érinti a vele készült interjúban
Hayley-Beth Rowlands is, aki tökéletes hasonlatosságot talált az általa az Egyesült
Királyságban, illetve Spanyolországban képviselt és alkalmazott versenyzői
szellemiséggel és edzői metodikával és sensei Agócs Tibor módszertana között.
Szerinte Agócs sensei „nagyon letisztult, technikailag nagyon pontos rendszerben
oktatja tanítványait, de a módszerei nem csak a kyokushin karate elsajátításában
segítenek, hanem az egészségmegőrzésben is. Közben nem csak világszintű
versenyzőket nevel, hanem jó embereket is, akik értékes tagjai a családjaiknak
és a közösségnek.” Minderről, és még sok minden másról az alábbi interjúban
olvashatnak.
Kicsit mesélj magadról, az életedről
és arról, hogy hogyan ismerkedtél meg
a karatéval?
Egy kis városban nőttem fel Dél-Walesben,
az Egyesült Királyságban a húgommal, valamint édesapámmal és édesanyámmal.
Szerencsés vagyok, hogy szüleim többre
értékelték a lehetőségeket és tapasztaláso-

kat, mint bármilyen tárgyat, ezért gyakran
utaztunk el számos országba és találkozhattunk sokféle különböző kultúrával és
életvitellel. Miután 18 évesen befejeztem a
középiskolát, felvettek a Cardiff Egyetem
Jogi Karára, ahol kettős diplomát szereztem jog- és politikatudományokból. Majd
21 éves koromban Barcelonába költöztem,
hogy tanulmányaimat mesterfokon foly-

tassam tovább nemzetközi kapcsolatok
szakirányban. Kicsivel azután, hogy elvégeztem a mesterképzést, állást kaptam egy
nemzetközi startup cégnél, ahol több, mint
10 startup vállalkozás portfolió menedzsmentjében és fejlesztésében veszek részt
számos területen. Már több, mint három és
fél éve dolgozok itt és jelenleg 2 cégünknek
vagyok az igazgatója, valamit én vagyok a
feje a portfólió fejlesztés és stratégiai osztálynak. Ami a karatét illeti, azt gondolom, hogy elkerülhetetlen volt, hogy a ne
kyokushin karatét válasszam. Édesapám a
húszas évei közepén kezdett el karatézni és
elindult egy-egy belföldi versenyen. Amióta
az eszemet tudom, minden nagy karate versenyre magukkal vittek és apa tanítványai a
családom részévé váltak. Egészen a mai napig nagybátyámként tekintek néhányukra,
akik fontos részei az életemnek és segítenek
betölteni az űrt, amely apa váratlan halála
után keletkezett 2020-ban. Egyszóval a kezdetektől fogva a kyokushin világában nőttem fel és nem is ismertem mást. A láng már
korán fellobbant bennem, hogy karatézzak
és hosszas könyörgés után, 6 évesen, végre
beállhattam edzeni. A többi, ahogy mondani szokás, már történelem.
Nekünk, magyaroknak, kifejezetten
érdekes, hogy walesi vagy.
Milyen emberek a walesiek,
és hogyan illeszkednek Nagy Britannia
kulturális közösségébe?
A walesieket mindig is nagyon szenvedélyes
és hazafias embereknek tartottam. Gazdag
történelmünk és kultúránk van, amelyre
nagyon büszkék vagyunk. Ellentétben az
angol szomszédainkkal, mi nagyon keményen dolgozó nemzetnek tartjuk magunkat, akik nem félnek bekoszolni a kezüket.
Úgy hiszem minden, amit csinálunk, tükrözi ezt a mentalitást különösen a versenyszerű sport területén.
Kik voltak a mestereid, kik tanítottak
karatézni? Mikor kezdtél versenyzeni
és miért?
A karatét először a dél-walesi Aberbargoed
dojoban kezdtem, ahol apa volt edzőpartnerei tanítottak engem. Sajnos egy pár hónap
után a dojonak anyagi és logisztikai okok
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miatt be kellett zárnia. Ennek eredményeképpen mentem át a fővárosunkban található Cardiff dojoba, ahol ízelítőt kaptam az
igazán kemény edzésekből, mindezt Terry
Prescott Shihan irányítása alatt. Terry
shihan egy nagyon jól ismert versenyző
volt, aki British Open és Commonwealth
Games bajnok lett kyokushin versenyzői
pályafutása alatt. A shihan egy kiemelkedő edző, aki nagy hatással volt az én fejlődésemre, szóval az elért eredményeim
és az ember, aki vagyok, nagyrészt neki
köszönhetem. Édesapám is óriási hatással
volt az én utamra, ő egy rendkívül intelligens edző volt az elemzésben és stratégia
kidolgozásban, valójában az egyik legjobb,
akivel valaha találkoztam. 2010-ben megnyitotta saját klubját, így nála is elkezdtem
edzeni Cardiffban folyó edzéseim mellett.
A versenyzést full contact szabályrendszerben 16 évesen kezdhettem el, hiszen e kor
alatt nem lehet az Egyesült Királyságban.
Miután számos fantasztikus versenynek
voltam szemtanúja, a gondolat, hogy nagy
bajnok legyek, teljesen magával ragadott és
nem is volt kérdés, hogy ezt én is el akarom
érni. Valószínűleg én vagyok a legversengőbb személy, akit ismerek, tehát ha valamit
akarok, akkor nincs B terv. Megszerzem.
Hogy kerültél Barcelonába
és sensei Tineo dojojába?
Amikor betöltöttem 18. évemet, azzal
egy időben a felnőtt versenyzésbe is belecsöppentem, amely hatalmas ébredés volt
számomra, hogy milyen magas is a nemzetközi színvonal. Gyorsan rájöttem arra,
hogy ha ezen a szinten akarom megméretni magam, akkor előre kell lépnem. Sensei
Tineora mindig is nagyon felnéztem, aki
azon a nyáron szervezte a nyári edzőtábort Barcelonában. Valami azt sugallta,
hogy nekem ott kell lennem, szóval írtam
egy e-mailt Senseinek, majd először egymagam, felültem a repülőre és elmentem a
táborba. A táborban tátott szájjal néztem
mindazt, amire nekem szükségem volt,
hogy elérjem, amit igazán akarok. Továbbá jól megtaláltuk a közös hangot sensei
Tineoval emberileg, tetszett az, amilyen
stílusban oktatott, ahogy ő maga küzdött,
valamint a csapata, amely a mai napig tele
Európa- és világbajnokokkal. A táborban
szerezett tapasztalataim tükrében, amikor arra került a sor, hogy hol szerezzem
meg a mester diplomámat, Barcelona volt
a tökéletes választás a tanulmányok, a karatéban megfogalmazott célok és életstílus
szempontjából.
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Nem titok, hogy Móczó Milánnal
egy párt alkottok. Mennyire nehéz egy
ilyen távkapcsolat és hogyan segíti
ezt a karate?
Milánnal 2020 januárjában találkoztam az EFKO Európa-bajnokságon, ahol
mindketten a második helyen zártuk a
versenyt. Ott nem igazán beszélgettünk,
viszont már akkor is lenyűgözőnek találtam az akkori tudását. De még ugyanebben az évben, március közepén kezdtünk
el beszélgetni a pandémia miatt kialakult helyzetben, közös ismerőseink révé.
Gyorsan nyilvánvalóvá vált számomra,
hogy nagyon hasonló típusú emberek vagyunk, azonos értékekkel és ambíciókkal. Több mint egy év ismerkedés után
2021 májusában végre vette a bátorságot,
hogy megkérdezze, leszek-e a barátnője
és azóta még erősebb lett a kapcsolatunk.
Természetesen egy távkapcsolat nem való
mindenkinek, erősnek kell lenni és bízni
kell a párodban mindenen felül. Azonban
Milánnal ez nagyon jól működik az életmódunkból fakadóan. Csak top fighterek
és élsportolók értik meg igazán az óriási
áldozatot és felkészülést, amely felkészít
mentálisan és fizikálisan egy világszintű
megmérettetésre. Minden aspektusát érinti az ember életének, főleg a magánéletet.
Párkapcsolatban lenni olyasvalakivel, aki
teljesen megérti és veled egyszerre meg is
tapasztalja ezeket a dolgokat, nagyon le-

egyszerűsít mindent. Ha Milán csak pár
percre lakna tőlem, akkor sem látnám
őt sokkal többször az edzés felé irányuló elkötelezettség miatt. Amikor együtt
vagyunk, akkor viszont nagyon megbecsüljük egymás társaságát, mert tudjuk,
hogy az az idő értékes. Mindez egyensúly.
De amikor találsz valakit, aki napfényt
hoz az életedbe és az együttlét oly könnyű,
mint egy lélegzetvétel, akkor olyan dolgok,
mint a távolság, csekélységnek tűnik.
Több edzőtáborban részt vettél velünk.
Hogy látod a mi edzéseinket és az
Y Akadémia szakmai munkáját?
Mi a következő megmérettetés számodra?
Mik a céljaid a magánéletben?
Igen, nagyon szerencsésnek érzem magam, hogy edzhettem Tibor Sensei irányítása alatt az Y Akadémián, ahol mindig
szeretettel fogadtak. A több, mint egy év
közös munka során sok hasonlóságot látok az Y Akadémia és az én dojom között,
elkötelezettség és győzni akarás mindenek felett. Tibor Sensei határozottan egy
nagyon letisztult, technikailag nagyon
pontos rendszerben oktatja tanítványait.
Módszerei nem csak a kyokushin karate
elsajátításában segítenek, hanem az egészség megőrzésében is. Mint magánembert,
egy jobb vitalitást kialakítására tanítanak
meg, valamint még számos egyéb hasznos
képesség megszerzésére ad lehetőséget,

mint például megelőzés, elkötelezettség
és edzővé válás. Tibor Sensei láthatólag
nem csak világszintű versenyzőket nevel, hanem jó embereket is, akik értékes
tagjai a családjaiknak és a közösségnek.
Amit igazán szeretek az Y Akadémiában,
az a közösség, amit a sensei kialakított.
Egy biztonságos közeget hozott létre gyermekeknek családi és szociális háttértől
függetlenül, ahol tudják a karatét gyakorolni, önkéntesen segít a mozgássérült és
halmozottan hátrányos helyzetű gyerekeknek leküzdeni a mindennapjaik nehézségeit. Úgy hiszem, hogy az újonnan épülő
dojo egy újabb lehetőség lesz arra, hogy
még szélesebb körben tud Sensei segíteni
a gyerekeknek megtalálni az útjukat. Kétségtelenül inspiráló dolgok ezek számomra, főként, amióta 2020-ban átvettem apa
karate klubjának vezetését. Sokat tanultam Tibor Senseitől, hogy hogyan biztosítsam a legjobb edzést és az életre felkészítő
leckéket a tanítványaim számára. A következő kihívás előttem érdekes lesz, hiszen
két világversenyen fogok részt venni két
hét leforgása alatt. Szeptemberben a WKO
Világbajnokságán küzdök -50 kg kategóriában Lengyelországban, a rákövetkező héten pedig a British Open-en, Londonban
-60 kg-ban. Remélem, hogy a legutóbbi
második helyem után jobban végzek a
British Open-en és remélem, hogy végre
a közeli próbálkozásaim után nyerek egy
világbajnoki címet is.
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Y Akadémia

SI-terápia oktatás az Y Házban
A közelmúltban SI-terápiás oktatásnak adott helyet az
Y Ház. A terapeuták az ország minden pontjáról érkeztek
a képzésre. A tanfolyamot Horváth Csaba tartotta, aki
Japánban sajátította el ezt az új módszert. A tanfolyam
apropóján az alábbiakat tudhattuk meg a SI-terápiáról.
A terápiáról Horváth Horváth Csaba adott leírást az Y Médiának, amelyben elárulta,
hogy ő egy alkalommal edzés közben megrántotta a derekát, ami nyaki fájdalmat is
okozott számára. Ekkor talált rá a SI-terápiára. A kezelés után azonnal érezhető volt,
hogy a módszer remekül működik – mondta el Csaba. Az általa megírt tájékoztató szerint a SI-terápia Európában még teljesen újnak számító, Japánból származó gerinckezelés, amely mindenféle derékfájásnál igen hatásos.

Az SI ízület a keresztcsont és a csípőcsont között helyezkedik el. Elnevezése a latin
szakroiliakalis kifejezés rövidítéséből származik.
A nyolcvanas évekig az tanították, hogy a szakroiliakalis ízület egy stabil ízület, amely
nem mozog. Ez az elmélet napjainkra olyannyira megdőlt, hogy japán mintára rendkívüli módon elterjedt ez a kezelési módszer. Magyarországon már több mint 500 terapeuta sajátította el a módszer alkalmazását.
A SI ízület kimozgatásának azért van nagy jelentősége, mert ez a kis ízület testünk központi ízülete. Működési zavara kihat testen belül lefelé és felfelé egyaránt. Ebből adódóan a terápia alkalmazásával a térdfájdalmak ugyanúgy csökkennek vagy megszűnnek,
mint a váll vagy a nyaki fájdalmak.
A kezelés gerincsérv esetében is biztonságosan alkalmazható, mivel nem a sérvet kezelik, hanem sok esetben a fájdalom okát, ami nem más, mint az SI ízület működési zavara. Sok esetben a sérves tünetek is elmúlnak néhány kezelés után. A módszert remekül
lehet alkalmazni más, egyéb terápiás kezelésekkel együtt is.
A SI-terápia nem csontkovácsolás! A terapeuta 1-2 milliméteres, apró mozdulatokkal
szünteti meg az elakadás okát és állítja vissza az ízület helyes mozgását.
Aki szeretne bővebben tájékozódni erről az új japán kezelési módszerről, megteheti a
SI-terápia.hu weboldalon, vagy a SI-terápia Facebook profilon. Telefon: 30 5849-557
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Mielôtt repülôre ültünk volna…
Milyen várakozásokkal utazott
az USA-ba az Y Akadémia delegációja?

Móczó Márk

Több európai országban jártam már, de
ez lesz az első tengeren túli utazásom.
Azzal, hogy eljutok Amerikába, egy álmom válik valóra és minden percét élvezTöbb hónapos szervezés után június 29-én ült repülőre az Y Akadémia
ni fogom. Még nagyon fiatal vagyok, de
delegációja, hogy részt vegyen az Amerikai Egyesült Államokban, New
úgy gondolom, hogy ez a konferencia naOrleansban az NSCA 2022. évi konferenciáján. A teljes edzői stáb,
gyon nagy segítség lesz számomra, hiszen
valamint az utánpótlás versenyzők is részt vettek a világ legnagyobb
megtudhatom, hogy mennyire keveset is
sporttudományos eseményén. Az utazás alkalmával a delegáció
tudok még… A konferencia program szeellátogatott UTSA (Uni) egyetem sporttudományos laborjába, ahol
rint két részből áll: egy kiállításból és egy
prof. dr. Dörgő Sándor, az Y Akadémia szakmai vezetője mutatta
elméleti képzésből. Én a kiállítást jobban
be az egyetemet és a legújabb kutatásokat. Az utazásról következő
várom. Szeretnék például kipróbálni új
lapszámunkban tudósítunk (természetesen film is készült, az is átható
sportfelszereléseket. Szerintem ez az utalesz!), ebben az írásunkban arról olvashatnak, hogy az utazók közül ki,
zás egy más szemléletet fog nekem adni,
milyen várakozással indult útnak az USA-ba.
hiszen amikor külföldre utazunk, akkor
kinyílik a világ, megismerhetünk más
ni tudjuk, nem is akármilyen szinten. Fankultúrákat, és ezek építik az ember szetasztikus dolog a tehetséges fiatalok meNagyon várom ezt az utazást, 2015 és
mélyiségét.
nedzselése és megélni azt az eredményt,
2017 után rendkívül fontosnak tartom,
hogy Móczó Milán és Kerekes Réka alig 20
hogy újból kiutazzunk és ismét új inforévesen már bejárták a fél világot az egyemációkért utazzunk és képezzük magunsületünkkel, Móczó Márk és Bagyinszki Először utazok az Amerikai Egyesült Állakat. Képezzük az edzői stábot, képezzük
Máté pedig ugyanebbe az irányba már a mokba, remélem, hogy hasznos tapasztaa versenyzőket, információhoz juttassuk
szárnyaikat bontogatják. Nagyon remé- latokkal tudok hazatérni. Az utazástól sok
őket, szemléletet formáljunk. Nem utolsó
lem, hogy egy élménygazdag utazás előtt minden mellett azt is várom, hogy megissorban, remélem, hogy ezzel az utazással
állunk és mindannyian úgy jövünk majd merjek ott egy új világot, szemléletet. Telvalamilyen szinten az életpályájukat is mehaza, hogy az elképzelt hátizsákunkban jesen máshogy élnek az emberek, mások az
nedzselni tudjuk. Azok, akik most velünk
többet hozunk, mint egy pillanat. Megha- életkörülmények, más ott az életmód. Szeutaznak, ők komolyan gondolják egyrészt
tározó és életszemléletet formáló élménye- retnék ebbe is betekintést nyerni, illetve új
a sportszakmai, másrészt az edzői hivatást.
ket várok.
élményekkel gazdagodni.
Őket ezzel a tapasztalatszerzéssel is segíte-

Agócs Tibor

Bagyinszki Máté
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Kerekes Réka

Nyugodt lélekkel utazok Amerikába,
furcsa lesz, hogy nem egy tétversenyre
utazok. Az elképzelésem az, hogy egy
hatalmas területen, sok különböző kiállító, a hozzá tartozó profi szintű csapata,
mutatják be a gyakorlatokat. Maximálisan ki szeretném használni az ott töltött
időt, előadásokat meghallgatni, új szereket kipróbálni és a legtöbbet kivenni
belőle, ami hasznos lehet majd számomra. Szerintem, amit haza fogok hozni, az
egy új fejlődési irány, amit, remélem, ott
megismerhetek. Új impulzusokat várok
az edzések felépítéséhez is. A konferencia
mellett sokat fogunk kirándulni. Én az
ottani életérzésre vagyok leginkább kíváncsi. A látogatásra jelölt városok közül
pedig Orlandot várom legjobban!

Móczó Milán

Számomra azért fontos kijutni az Egyesült
Államokba, az NSCA konferenciájára,
mivel a jövőmet a sport területén képzelem el. A sporttudományokban szeretnék
elmélyedni később tanulmányaim során,
és ezen a területen is szeretnék dolgozni,
ezért egy ilyen nagy volumenű képzés
számomra egy óriási fejlődés és tapasztalási lehetőség. Úgy gondolom, olyan ingereket és impulzusokat kaphatok, amelyek
sok mindent helyre tehetnek, segíthetnek
rendszerben gondolkodni. Új módszerekkel, új felfogással is találkozhatunk.
Óriási öröm számomra, hogy a Nemzet
Fiatal Tehetségeiért ösztöndíjat elnyertem. Úgy vélem, ez több éves, koncepci-

összeadjuk, több ezer olyan kutatás, illetve
kutatási eredmény, ami mind a sporttudományokra vonatkozik. Óriási tudástár! Én
harmadik alkalommal veszek részt a konferencián, nagyon várom az újabb élményeket és információkat. Nagy dolognak tartom, hogy most 9 fővel utazhatunk, hogy
sikerült ennek a feltételeit megteremteni és
megszervezni. Szerintem egy ekkora csapat
már valóban tud tanulni, fejlődni, előre lépni. Amerika hatalmas ország és mindig van
mit felfedezni. Orlandóban már jártunk
2015-ben, most nagyon kíváncsi vagyok,
hogy mi változott, de engem nagyon érdekel Dallas is és New Orleans, na, meg Panama City is. Azt gondolom, hogy nagyon
exkluzív és érdekes kirándulás lesz ez minAmit én várok, az igazából valami új szemdenki számára.
lélet, esetleg amit elsajátíthatunk a legprofibb kollégáktól vagy szakemberektől.
Esetleg megerősítés, hogy amit csinálunk,
azt jól csináljuk, esetleg új módszereket is Elképesztően izgatott vagyok, hogy képbe tudunk integrálni a saját képességeink- viselhetem magát az Y Médiát, de mint
be. Ez lesz az első kontinensen túli utam, magánember is ki tudok utazni az Egyemindenképpen egy nagy momentuma lesz sült Államokban és ott dokumentálni az
az életemnek, emlékezetes lesz és remélem eseményeket. Többféle videót fogok kénem az utolsó. A szakmán túlmenően a szíteni, lesz egy úgynevezett road movie,
kultúra és az életmód érdekel. Hogyan magáról az útról, hogy az edzők, a spormennek ott a dolgok, mi az, amiben eset- tolók milyen élményeket szereztek. Illetve
leg le vagyunk maradva, mit csinálhat- naprakészen minden nap készíteni fogok
nánk másképp. Ötleteket szeretnék!
az utazás fő céljáról, az NSCA konferenciáról videókat.

onális munkának köszönhető. Nekem
ez óriási megtiszteltetés és felelősség is,
hiszen így tulajdonképpen Magyarországot is képviseljük. Ez plusz motiváció
számomra, hogy minél többet tanuljak,
fejlődjek és a későbbiekben méltó módon
tudjam képviselni a hazámat. Nagyon várom azt is, hogy prof. dr. Dörgő Sándor
betekintést engedjen számunkra az egyetemre, ahol ő tanít. Persze, érdekel maga
az amerikai életvitel, életstílus is, hogyan
élnek, milyen lehetőségek vannak és szeretném megtapasztalni, hogy ők miként
tudnak élni a lehetőségekkel…

Mátyás

Németh Máté

Agócs Zsófi

Több mint 40 éve, minden évben megrendezik az Amerikai erőnléti edzők Szövetségének éves konferenciáját. Ez már alapvetően
egy óriási fegyvertény, ugyanis évente több
mint 300 kutatást bemutatnak. Ha csak ezt

NATIONAL STRENGTH AND
CONDITIONING ASSOCIATION
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A gondolat, a szó és a tett
egysége Szilveszter után
Amit gondolsz, azt mond! Amit mondasz, azt tedd!”
Repülőrajtot vett a Yakuzák SE/Y Akadémia 2022-ben is. Futással köszöntötte idén is az
Újévet az egyesület. A futást forró tea követte Soós Anitának és Andrásnak köszönhetően.
A január 2-i dátum ezúttal fontos memorandum volt. Shihan Furkó Kálmán ekkor ünnepelhette volna születésének 75. évfordulóját, így ez alkalomból megemlékeztek róla
az Y-os karatékák.
Az újévi futás szűrő is egyben. Láthatóvá válik a különbség az elkötelezettségi szintek
között. Az újévi futás valaminek a végét, vagy valaminek a kezdetét is jelentheti.
– Évek óta vannak kifogások az újévi futás kapcsán. Mindig élvezem a kifogásokat végighallgatni. A „miért nem futok” magyarázataként olyan színes füllentéseket és kifogásokat hallottam már, hogy várom az újabbakat. S így lesz ez 2023 január elsején is
– mondta mosolyogva a Sensei.
A repülőrajt kitartott másnapra is: január 3-án elkezdődött a nagykátai dojo építkezése.

Újabb találkozás
Szilágyi Áronnal!

A háromszoros olimpiai, világ- és
Európa-bajnok magyar kardvívót láthatta vendégül az Y Ház február 11-én.
A közel kétórás, zártkörű program során azon túlmenően, hogy Szilágyi Áron
megnézte az Y Ház minden zegét-zugát,
hosszas beszélgetés zajlott sportról, sporttudományokról, a fiatalok testneveléséről,
fejlesztési lehetőségekről.
Szilágyi Áron elismerően szólt az Y Házról, mint sportközpontról és az ország
legkiválóbb testedzési helyszínei közé sorolta. Számára nem voltak ismeretlenek
a Yakuzák már a februári látogatás előtt
sem, hiszen 2021-ben részt vett egy beszélgetésen az Y Akadémia egyik budapesti
edzőtáborában is. A kapcsolat azóta is élő,
s ebben kiemelkedő érdeme van Lantos
Krisztinának, a Nemzeti Tehetség Központ ügyvezetőjének is, aki ezúttal is elkísérte az olimpiai bajnokot Jászberénybe.
A találkozón részt vett még mások között
Babik Anna, tehetségekért felelős minisztériumi főosztályvezető, dr. Rácz Levente, a TE tanszékvezetője, valamint jelen
voltak az egyesület edzői és a kiemelt versenyzői is.
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Szerzôdéskötések az Y Akadémián

Domos Gréta és Bátonyi Bendegúz
is kiemelt versenyzőkké váltak
Kilenc főre bővült a „kiemelt versenyzői
státusszal” rendelkezők száma a Yakuzák
SE / Y Akadémia műhelyében. Az erről
szóló szerződéskötés év elején történt az
Y Házban.
A minősítésért két új versenyző is megdolgozott az elmúlt időszakban, így Domos
Gréta és Bátonyi Bendegúz ezentúl a csapat tagjaként készülhetnek a megmérettetésekre.
– Kiemelt versenyzőink nemzetközi folyamatmenedzselése ebben az évben is biztosított lesz. A szerződéskötés a felelősségi
szintek meghatározása is egyben. Közös
munka, közös felelősség – nyilatkozta
a szerződéskötési ceremóniát követően
sensei Agócs Tibor.

Sikeres NFTÖ pályázat az amerikai utazásra
Mint ismeretes, az Y Akadémia nyáron
nyolc főt delegált az USA-ba, az NSCA
konferenciára. Az utazók közül ketten pályázati támogatást is nyerhettek a részvételre.
Kerekes Réka és Móczó Milán 1-1 millió
forintot nyertek a “Nemzet Fiatal Tehetségeiért Ösztöndíj” (NFTÖ) keretében.
A két fiatal felnőtt versenyző szakirányú
tanulmányutat valósíthat meg a pályázati
támogatásból.
A júliusi, 18 napos úton az USA-ban részt
vesznek a 2022.évi National Strength and
Conditioning Association (NSCA) konferenciáján és kiállításán New Orleansban. Az utazás során látogatást tesznek az
University of Texas at San Antonio sporttudományos laboratóriumában is. Az Y
Akadémia az USA-beli utazáshoz sportdiplomáciai célokat is rendelt, amelyekkel már
a 2023-as évet is tervezi az Y Ház.
– Nagyon büszkék vagyunk, hogy ilyen
tanítványok öregbítik az egyesületünk
hírnevét. Réka és Milan példaképek, akiket egyébként Márk és Máté Amerikába
is követ. Vagyis a következő generáció
már ott áll az ajtóban. A Yakuzák SE /
Y Akadémia életpálya modellje tehát jól
működik- mondta sensei Agócs, a fiatalok
mentora.
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Látogatás a Nemzeti Tehetség Központban-további
támogatás az utazóknak!
Dr. Lantos Krisztina, a Nemzeti Tehetség Központ (NTK) vezetője fogadta május 18-án Kerekes Rékát és Móczó Milánt, mint az NTK ösztöndíjasait. A kötetlen találkozón Réka és Milán részletesen beszámolt a tervezett amerikai útról és
egyeztették a jövőbeni terveket is és abban is megegyeztek, hogy úti beszámolókat
is készítenek majd az USA-beli látogatásról. A Nemzeti Tehetség Központ további
500-500 dollárral is hozzájárult a két fiatal tehetség utazásához.

Fotózás Novák Katalin
köztársasági elnökkel
Április 20-án az Y Akadémia növendékei, Kerekes Réka
és Móczó Milán NFTÖ ösztöndíjas tehetségek, fotózáson vettek részt Magyarország új köztársasági elnökének portfóliójához.
Novák Katalin köztársasági elnökként is kiemelten fontosnak tartja a tehetséggondozást, és hitvallásának megfelelően a stábja a fiatal tehetségekkel készített fényképeket.
Réka és Milán kiemelkedő képességekkel rendelkeznek több területen, és méltóak a tehetséggondozásra.
Az államfő hosszan beszélgetett a két jászsági élsportolóval és nagy örömmel, elismeréssel hallgatta a célokat,
amit a Yakuzák SE reménységei kitűztek maguk elé.
Mint ismeretes, Réka és Milán nyáron 18 napra utazik
az Amerikai Egyesült Államokba a „Nemzet Fiatal Tehetségeiért Ösztöndíj” támogatásával. Az USA-ban részt
vesznek az NSCA konferenciáján és több szempontból
építik jövőjüket.
Agócs Tibornak, az Y Ház vezetőjének szintén alkalma
nyílt hosszan beszélni az köztársasági elnökkel az Y Házban folyó munkáról és a nagykátai új Y Ház építésével,
mint a tehetség kiválasztás és gondozás jövőbeni színteréről. Az elnök asszony a tervek szerint ellátogathat a
tervezett megnyitóra, amennyiben erre lehetősége lesz az
ősz folyamán.
- Felemelő érzés volt látni tanítványaimat, ahogy kötetlenül beszélgettek Magyarország első számú közjogi méltóságával. Micsoda start ez az élethez! A jászberényi, és
hamarosan a nagykátai Y Ház is, mint tehetségpontok
fogják támogatni és segíteni a jövőben is a fiatalokat céljaik elérésében- mondta Agócs Tibor a fotózás után.
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Fejlesztés a nehéz idôkben is
Airbike a funkcionális edzés szerelmeseinek
Új képességfejlesztő eszköz érkezett a nyárelőn a funkcionális edzések segítésére.
A speciális kerékpár egyszerre toló és húzó izmokat is mozgat. Minőségi teljesítmény
fokozás újabb eszköze kiválóan használható integrált edzésekhez és több típusú képességfejlesztéshez

Új autó
A Yakuzák SE / Y Akadémia stábja hétszemélyes autóval januárban. Az új “munkatárs” edzésre szállítja majd a gyerekeket és
persze versenyekre, edzőtáborokba is.
– Idei első, régóta várt fejlesztésünk leveszi
az utaztatás terheit a szülők válláról. Mivel
több településen dolgozunk, időnként fontos a küzdő partnerek utaztatása az edzések minőségi elvárásai miatt. Örülök az
új munkatársnak! – mondta sensei Agócs
Tibor.
Kávégép az Y Ház konyhájában
Sándor Zoltánnak köszönhetően, aki a
KaveSAM ügyvezetője, kávégéppel gazdagodott az Y Ház konyhája. A zalaegerszegi cég vezetője több edzőtáborban állta
a sarat a fiatalokkal és a legutóbbi tavaszi
edzőtáborba nem érkezett üres kézzel.
Az Y Ház vendégei ezentúl kellemes aromákkal gazdagodhatnak, illetve az edzőtáborok, rendezvények alkalmával minőségi kávéval tud szolgálni a ház.

Közösségi munka az önkéntesség jegyében
Hatalmas szívvel folytat önkéntes munkát az egyesület tagsága 2022-ben is. A szokásos
létesítmény fenntartási munkák mellet ezúttal a nagykátai edzőterem építése is zajlik
szinte minden hétvégén.
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Öt mester, öt iskola, egyazon szellemiség
Egy szellemi és baráti kör jött létre az év elején Kassai
Lajos (Kassai lovasíjászat), Csong An Szunim (Eredeti
Fény Zen Közösség), Vilcsek Péter (Mázsaház), Ambruzs
Szabolcs (Test-Tudat Központ), Agócs Tibor (Y Akadémia) részvételével.
Február 16-án találkoztak először annak az újonnan létrejött „szellemi körnek” a tagjai, amelyet Kassai Lajos
kez
de
ményezésére öt különböző iskola öt mestere hozott létre. A mesterek azóta is látogatják egymást, találkoznak – minden alkalommal más helyszínen, másik
„iskolában”. Az első tapasztalatcsere a Mázsaházban volt
„A harcművészet újraértelmezése és közvetítése a mai
korban” témakörben. A találkozások rendre folytatódtak,
júniusban pedig, a Kassai-völgyben tartott összejövetelre a mesterek már több tanítványt is magukkal hoztak.
A szombati napon bemutatók egész sora zajlott…
Augusztusban az Y Ház, illetve sensei Agócs Tibor lesz a
házigazda.

A több száz munkaóra, a sok utazás a két település között, mindenképp elismerendő és
rendkívüli. Természetesen a jászberényi Y Ház sem maradhat parlagon és erőn felül,
folyamatosak a takarítások, kertrendezések és egyéb közösségi munkák. Az önkéntesség kultúrája természetessé vált a Korcsolya utcában. A nyári táborokban a legkisebbek
számára is példát mutat az egyesület.
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Segítô jobb az Y-tól 2022 I. félévében
Ebben az évben is folytatta az
adománygyűjtést és adakozást, illetve
segítő tevékenységét az Y Ház közössége.

Y-os segítô kéz
A jászteleki Hunyadi Mátyás Általános
iskola hátrányos helyzetű gyermekei számára gyűjtött adományokat az önkéntesség kultúrájának erősítése és persze a
jótékonyság öröme céljából az egyesület.
A többségében roma származású gyerekek
nagy örömmel fogadták a minőségi ruhákat, cipőket és az új pólókat is Birinyi János igazgató úr jelenlétében. A Yakuzák SE
/ Y Akadémia közössége ezúttal is többet
kapott, hiszen adni valóban jobb!

Háborús adomány az Y Házból
A háború kitörését követően szinte azonnal elkezdődött az adományok gyűjtése az
Y Házban a menekültek számára. Az egyesület több tonna tartós élelmiszert, tisztálkodó szereket, babaápolási termékeket,
ruhákat, babakocsikat, ágyneműket, matracokat és egyéb hasznos felszerelést gyűjtött. Az Y Ház szülői várója raktárra kezdett
hasonlítani, hiszen a közösségi médiában is
meghirdetett akcióhoz sokan csatlakoztak
önkéntesen. Az ukrán háború elől menekült jászberényi munkavállalók családjai
számára Bátonyi Attila segítségével jutottak
adományok. A Dnyepropetrovszkból menekült kisgyerekes anyukák szívszorító története sokkolta az Y Ház közösségét és célirányos gyűjtés is megvalósult, gyógyszerek
valamint gyerekruhák, cipők tekintetében.
Ezen túlmenően egy kifejezetten nagy
mennyiségű adományt a Jenei család in-
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gyenesen felajánlott 3,5 tonnás teherautójával szállította Ecsegre, egy kis nógrádi faluba az Y Ház vezetője Agócs Tibor.
Gedei Gábor, az Y Média vezetőjének javaslatára és az ő szervezésben került a
Pásztói járásba az adomány, ahol többségében Ungvár környékéről kárpátaljai

magyar menekültek érkeztek. Moravcsik
Ferenc, a község polgármestere és lelkes
kollégái nagy örömmel fogadták és kezdték meg a felajánlások rendszerezését.
A teherautó a rakományától megszabadult, mégsem üresen, hanem hálával megrakottan tért vissza a Jászságba.

Jótékony felajánlás
Mint ismeretes, épül a nagykátai második
Y Ház. Az építési fa hulladékot egy rászoruló család számára ajánlotta fel az egyesület. A Szilágyi és Társa Bt. partner a jótékony akcióban. - A társadalmi összefogás
és az önkéntesség kultúrájának terjesztése
is a feladatunk. Tenni a környezetünkért
közös felelősség – mondta Agócs Tibor.

Antigén teszt a város lakóinak
Dr. Kovács Péter jelentősen a piaci ár alatt
végzett Covid-19 antigén vizsgálatot az
Y Házban. A város lakói számára ingyenesen biztosította a létesítményt az egyesület,
és ahogy az lenni szokott, hatalmas érdeklődés övezte az önkéntes akciót.

Y Média segítség a Víz világnapján
Az Y Média ingyenesen készített kisfilmet
az Angyalkert óvodának a Víz világnapján. A víz jótékony hatásáról és a cukros
üdítők káros hatásáról készült kisfilmben
gyerekek voltak az előadók. Az Y Média
rendszeresen segíti a civil szervezeteket jótékony munkájával, melyet Németh Máté
önkéntesen vállalt.

Interaktív karate bemutató
Jászboldogházán tartott interaktív karate hattak a gyerekek, melyet a Yakuzák Se /
Y Akadémia közvetít a hétköznapokban.
bemutatót sensei Agócs Tibor, Kerekes
Az edzés, illetve előadás keretében az önRéka és Bangó Krisztián.
kéntesség kultúrája mellett a különböző
A több mint fél órás programban a közös bevonási módszerekről és az egyén felelősgyakorlás mellett számos értékről hall- ségéről is hallhattak a fiatalok. Így például

a környezet védelem fontosságáról vagy a
helyes mobiltelefon használatról is esett
szó. Eközben pedig játékos gyakorlatokkal, mozgásban a kyokushin karatéval is
megismerkedhettek a jelenlévők.
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Nagykáta

Nagykátán
központban van
a KARATE
Szó szerint és átvitt értelemben is központban van a shinkyokushin karate
Nagykátán, hiszen a város segíti, és kiemelt helyen kezeli ezt a küzdősportot,
amelynek pedig új szentélye létesül a városban, annak is a központjában. A Yakuzák
SE tagsága, illetve Agócs Tibor ismét nagy fába vágta a fejszéjét, hiszen 2022-ben úgy
fogtak hozzá egy újabb építkezéshez, hogy az első ötletek, fejlesztési elképzelések,
majd a tervek 2020-ban fogalmazódtak meg: 2020-as árakon, azaz költségvetéssel.
A tervezetthez képest a kivitelezés „természetesen” így jóval több kerül, amire pedig megoldást kell(ett) találni. Az egyik fontos tényező a probléma kezelésében az önkéntesség,
a társadalmi munka, azaz a munkával történő hozzájárulás a tagság és sok más kiváló
személy részéről. A „társadalmi munkában” példát mutat és az élen jár maga sensei Agócs
is, aki hetente több alkalommal hajnalban, vagy éppen esténként, edzések előtt és után, a
napi egyéb munkák előtt és mellett végz a konkrét fizikai munkát: sittet hord, gipszkartonoz, betont vés, fúr, farag… Hatalmas vállalás van tehát ismét a „Yakuzákon”, aminek
tejesítésében a lehető legtöbben kiveszik a részüket.
A városközponti dojo január óta épül nagy erőkkel. Szinte minden hétvégén, egymást
váltva, rendkívül kemény fizikai munkát vállalva dolgoznak a Yakuzák SE / Y Akadémia tagjai, növendékei a nagykátai Y Ház kialakításán. A „második” Y Ház gondos tervezés után, a rendelkezésre álló épület adottságait figyelembe véve kerül kialakításra.
A létesítmény tervezett funkciója szempontjából az optimális helykihasználás, valamint
a sportszakmai elvárások miatt a terveket többször módosították, mire elkészült a végső
variáció. Ily módon igen nagy gondossággal előkészített tervek szerint valósulhat meg az
500 négyzetméteres nagykátai Y Ház.
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– A 230 négyzetméteres egybefüggő
shinkyokushin dojo mellett 50 négyzetméteres hangszigetelt terem is lesz és természetesen épülnek kiszolgáló helyiségek
is. Izgalmas és ugyanakkor kemény fejtörést okozó napok ezek. A legjobb megoldást választani a sok variáció közül, igen
felelős döntést igényel, hiszen egy-egy választásnak súlyos anyagi vonzatai is vannak. A véglegesített tervekben a legkevesebb a kompromisszum – mondta Agócs
Tibor, még a tervezési fázisban egy beszélgetés során. Néhány nappal később több,
mint 100 tonna építési hulladék került le a
második emeletről és megkezdődött több
ezer munkaóra…

Május 3-án megtekintették
a nagykátai Y Ház építkezését
a város vezetôi
Dorner Gábor polgármestert és Agócs Pál alpolgármestert a projekt vezetője, Agócs Tibor vezette végig a beruházás legfontosabb állomásain. Agócs sensei részletesen
bemutatta az épülő létesítményt és a működtetésével
kapcsolatos koncepciót is felvázolta. A látottakról, hallottakról elismerően nyilatkoztak a vendégek.
– Szép és tartalmas projekt valósul meg a város központjában. Örülök, hogy a város vezetése figyelemmel kíséri
munkánkat – mondta Agócs Tibor a látogatás után.

„A közös munkával az önkéntesség, a felelősség, a lojalitás, célrendszerek kialakítása es sok egyéb személyiségi
komponens fejleszthető. Végül pedig lesz egy XXI. századi
edzőtermünk 500 négyzetméteren.” (Agócs Tibor)

Köszönetnyilvánítás
Köszönet Kalocsa, Balmazújváros, Jászberény, Jászboldogháza, Nagykáta településeiről érkező karatésoknak és a budapesti Test-Tudat Központ tagjainak is a bontásban nyújtott segítségért! Köszönet Czerván
György országgyűlési képviselő úrnak is, aki saját szemével győződött
meg a beruházás első nagy etapjáról!
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„Sok százezres” felajánlás
Kiss Albert a NoNo-Therm Kft.
(Jásztelek) vezetője a Nagykátán
épülő új edzőterem nyílászáróinak
cseréjével kapcsolatos beépítési
munkákra tett hatalmas
felajánlást.
Felajánlott munkájának értéke
sok százezer forintot jelent az
egyesület számára.
Köszönjük!

Milliós felajánlás az épülő nagykátai Y Házhoz!
Az öltözők, a mellékhelyiségek, a személyzeti pihenő és egyéb hidegburkolatok munkálatainak teljes körű kivitelezése társadalmi
munkában valósul meg Szalai Zsoltnak köszönhetően. Zsolt térítésmentesen ajánlotta fel a szakmunkáját a fent említett kivitelezéshez, így minimum 2 millió forinttal többet fordíthat az egyesület egyéb fejlesztésekre. Nagyon köszönjük!
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Öt iskola a harmónia
völgyében

Június 11-én Kaposmérőben, Kassai Lajosnál tehettek látogatást és mutatkozhattak
be a Yakuzák SE tagjai közül azok a szerencsések, akik részt tudtak venni a sensei
Agócs Tibor által szervezett programon.
Pontosabban: a nevezetes alkalmat nem
egyedül a Sensei szervezte, hanem további négy mester is hasonlóképpen közreműködött a találkozásban: Ambruzs Szabolcs, Csong An Szunim, Kassai Lajos,
Vilcsek Péter. Ők azok a kiváló személyiségek, akik az elmúlt időszakban már több
alkalommal is találkoztak, meglátogatták
egymást és ezen alkalmakkor tartalmas és
mélyreható beszélgetéseket folytatnak hagyományról és modernitásról, harcművészetekről, filozófiáról, mester és tanítvány
kapcsolatáról, életvezetési kérdésekről.
Az „öt iskola öt mestere” a Kassai-völgybe
a tanítványokat is magával vitte a találkozóra, melynek keretében délelőtt megtartották saját, szeparált edzéseiket, majd volt
közös gyakorlás is, később pedig bemutatókkal szemléltették a különböző iskolákban zajló tevékenységeket. A házigazda és
a közös program kezdeményezője Kassai
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Lajos, a modernkori lovasíjászat megteremtője volt, s ugyancsak ő volt az, aki
több mint egy évvel ezelőtt először hívta
közös beszélgetésekre, teázásra az egymást
akkor még kevésbé ismerő, szellemiségükben azonban teljesen egyező, életüket hasonló céllal szervező mestereket.
A június 11-i találkozó Kaposmérőben a
tanítványok részvételével ezen szűk körű,
öt mester között zajló beszélgetéseknek
volt egy nyitottabb formája. A programról, a látottakról, hallottakról, a „jó energiák találkozásáról” valamennyi résztvevő
örömmel és teljes elégedettséggel beszélt,
a tapasztalatok igen kedvezőek. Kassai
Lajos egészen pontosan így fogalmazott a
nap végén: „Jó energiájú emberek voltak
itt, nagyon jó energiákat hoztak ide. Egy
harcművészeti központban nagyon fontos,
hogy a „fordulatszám” meglegyen. Végignézve a programokat, az edzéseket, én azt
láttam, hogy a hőfok és a fordulatszám
bizony ide passzolt, a Völgybe!” A történésekről, az elhangzottakról az Y Média
filmet is készített, amelyet hamarosan,
az öt mester jászberényi, augusztusi ta-

lálkozása alkalmából adunk majd közre.
Újságunk pedig most abban segít az érdeklődő Olvasóknak, hogy jobban megismerjék azt a négy mestert, akikkel ötödik
mesterként Agócs Tibor szokott találkozni
és mélyreható beszélgetéseket folytatni.
Az Y Média arra kérte az iskolák vezetőit,
hogy néhány kérdésre választ adva („Kérlek, néhány szóval mutasd be az iskolád,
magad is és azt a tevékenységet, amelyet
évtizedek óta folytatsz / Mind az öt iskola
munkájának középpontjában az ember fejlesztése, tanítása áll. Milyen elvek mentén
és milyen célokat fogalmaz meg az iskolád a
tanítványok számára? / Milyen lehetőségeket látsz az öt iskola együtt működésében,
és milyen értékek azok amelyek fontosnak
tartasz megjeleníteni? Szeretnék kérni tőletek egy esszenciális mondatot is, ami tényleg rövid és a tanításotok lényegét mutatja
be. „) mutatkozzanak be és fejtsék ki véleményüket együttműködésük lényegéről.
Az alábbiakban ezeket a válaszokat adjuk
közre. Hasznos ismerkedést Mindenkinek!

Kassai Lajos
Kassai Lajos – íjkészítő mester – a modernkori
lovasíjászat megteremtője. A nyolcvanas évek
közepétől íjkészítőként tevékenykedett, saját
készítésű íjaival eredményes versenyző volt a
terepíjász szakágban. Cs. Sebestyén Károly és
Dr. Fábián Gyula munkássága alapján modern
anyagok és technológiák felhasználásával
rekonstruálta a honfoglalás kori magyar íjat, és
elkezdte sorozatgyártását (elsőként a világon).
Alapmottója: „Nem az ősöket kell követni,
hanem azt, amit az ősök követtek.”
A nyolcvanas évek végén kidolgozta a
lovasíjászat
versenyszabály-rendszerét,
és a kilencvenes évek elejétől elkezdte az
új sportágat terjeszteni Magyarországon,
majd Európában, az USA-ban és Kanadában. Jelenleg a világ 16 országában tanít.
1992-től kezdve bejárta a világot bemutatóival, és számos külföldi edzőtábort tartott
eredményesen. A nemzetközi edzőtáborok
mellett alapító mestereként hitelesíti az
Original Kassai System lovasíjász pályákat
szerte a világon.
1994-ben Kaposmérőben megrendezte az
első hivatalos lovasíjász versenyt Magyarországon, 2008-ban pedig az első Lovasíjász
Világbajnokság és Nemzetközi Bírók Világtalálkozója rendezvényt.
2001-ben megjelent Lovasíjászat című
könyve, amelynek kiadták az angol, német és az orosz fordítását is. Jelenleg a
Lovasíjászat című könyv a hatodik kiadását
éri meg Magyarországon.
A lovasíjászat létrehozásáért és a világban való terjesztéséért 2003. augusztus

2018-ban, a Kassai Lovasíjász Iskola fennállásának 30-adik évében megjelent Levelek
című könyve, Vezetőihez, tanítványaihoz
írt leveleiből megismerhetjük gondolatait,
melyek a teremtett világ természetes rendjéről, egy szerves közösség létrehozásáról
és egy magyar harcművészet folyamatos
kibontakozásáról szólnak.

Tagja a Megszállottak Klubjának.
2020-ban Kassai Lajos megalapítja a World
Federation of Equestrian Archery szervezetet, melynek célja egyesíteni a lovasíjászokat
egy hiteles, szakmai alapokon nyugvó,
nemzetközi rendszer szárnyai alatt, hogy a
20-án Mádl Ferenc köztársasági elnök- sportág bekerülhessen az Olimpiai sporttől a Magyar Köztársasági Érdemrend ágak közé. A szervezet központja Svájctisztikeresztjét vehette át.
ban, az Olimpiai sportágak központjában,
2016. március 15-én Áder János, Magyaror- Lausanne városában található.
szág köztársasági elnöke, március 15. alkalmából a Magyar Érdemrend középkeresztje – Az öt mester együttműködése számomra
(polgári tagozata) kitüntetést adományo- rendkívül fontos, miután mind a négy mázott Kassai Lajos részére, az ősmagyar ha- sik mester példaképem és mindnyájuktól
gyományok felelevenítését és átörökítését sokat tanulhatok.
a hazai lovasíjász sport megteremtésével Mind az öten egy szűrőt tartunk a kezünkés népszerűsítésével szolgáló, értékteremtő ben, ezen rostáljuk át korunk szellemiségét.
munkája elismeréseként. 2003 óta Kassai Meggyőződésem, hogy ezen a szűrőrendLajos számos rangos hazai és nemzetközi szeren nem tud hulladék átjutni. A mai,
kitüntetést vehetett át, melyek nem csak elvárások nélküli és ennek megfelelően
személyét, de az általa létrehozott iskolát is következmények nélküli világban a Mesméltatták. A Kassai-féle lovasíjász módszer terekre komoly társadalmi szerep hárul. Jó
2013-ban például elnyerte a Hungarikum esetben a nemzettudat őrei. Ennek megfecímet is. (A részletes lista a „Kassai Lajos” lelően nemcsak szűk közösségükre, hanem
Wikipédia oldalon megtalálható.)
azon túl saját társadalmukra is hatást gyaMinden versenyt megnyert 1994 és 2019 korolnak.
között, és öt Guinness világrekordot sike- Rendkívül foglalkoztat, hogy ez az öt, a
rült felállítania. Ő az egyetlen ember a vilá- maga területén egyedülálló ember, képes-e
gon, aki képes volt váltott lovakon megállás közösséggé alakulni és hosszútávon együttnélkül 24 órán keresztül lovasíjászni.
működni.
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Ambruzs Szabolcs
– A Test-Tudat Központ célja az önfejlesztés
lehetőségének megteremtése, külső és belső
harcaink megvívása által. Tesszük mindezt a
harcművészettel, shaolin kung-fu és szabad
küzdelmi edzésekkel, valamint egyéni és
csoportos fejlesztő folyamatokkal.
Az iskola alapjait 27 évvel ezelőtt kezdtem
el lerakni, amikor igen fiatalon, személyes
és számomra visszautasíthatatlan felkérést
kaptam a tanításra.
– „Kung-fut szeretnénk tanulni.
– Én nem vagyok tanár, gyertek el a mesteremhez, ahol én gyakorlok.
– De mi tőled szeretnénk tanulni, azt,
amit te tudsz.”
Így elkezdtem oktatni, amit szabad küzdelemnek hívtam. 1997-ben már lehetőségem nyílt shaolin kung-fut tanítani, megjelenítve ezzel legfontosabb irányvételem.
2003-ban tanítványaimmal megalapítottam a Fehér Tigris Shaolin Kung-Fu Egyesületet. 2016-ban a Test-Tudat Központot
hoztam létre, amit saját fejlődésem és belső útkeresésem helyszínének szántam, de
később az egyesületünknek is helyt adott.
2021-ben elköszöntünk a Fehér Tigris
Egyesülettől, a tanítványok kérésére egy új
egyesületi névvel folytattuk, ahol megalakulóban van a Test-Tudat Harcművészet.
Ami egy folyamatosan fejlődő, a jelenünk
és a jelen kor megmérettetéseire választ
adó külső és belső munkát hangsúlyozza.
34 éve, 9 évesen kezdtem harcművészettel
foglalkozni, utamat a shaolin kung-fuban
találtam meg. 1999-ben kaptam felavatást
Shi Wang Heng által, ahol a Shi Yan Li
(Shi- shaolin család, Yan- generációs név,
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Li- személyes név, a nyers erőt jelképezi)
nevet kaptam, és a rendszer 34. generációjának tagja lettem. Aktív versenyzői pályafutásom 1995-2005 között zajlott, eredményesen vettem rész hazai és nemzetközi
és világversenyeken. A legsikeresebb évem
1999-es világkupa (36 ország részvételével),
ahol öt kategóriából, négy első, egy második helyezéssel, az esemény legeredményesebb résztvevője lettem. A gyermekkori
álmom vált valósággá, a mélyben mégsem
győzelmet, hanem ürességet éreztem. Arra
várnom kellett egészen 2008-ig, ahol egy
kínai full-kontakt gálán alul maradtam, de
legbelül mégis győzelmet aratta.
Fejlődésemet és belső útkeresésemet a
mestereim támogatták, amiért mindig hálával gondolok rájuk. Találkozásunk ideje,
amit tanulhattam tőlük és hogy meddig.
1988 Mészáros János – karate (1,5 év) /
1990 Kletz Attila- kung-fu (3 év) / 1994
Shifu Robert Lyons – shaolin kung-fu,
thai-boksz (21 év) / 1998 Robkob Suwechthai-boksz (3 év) / 1998 Vázsonyi Árpád
– profi boksz (4 év) / 1999 Shi Xing Hong
(32 generációs shaolin szerzetes) – shaolin

kung-fu, tai-ji (16 év) / 2001 Duan Zhi
Chao - Tai-ji (4 év)
2015-ben munkám eredményét hátrahagyva nem vettem át a mesteri (shifu)
felhatalmazásomat, hálámat kifejezve, de
egyedül folytattam utam. A következő
évben megtisztelő volt Shi Xing Hong felkeresése, aki egy avató szertartásra hívott,
ahol Shi De Yang (31. generációs shaolin
szerzetes) által történt meg mesterré avatásom formális része.
A tanítás mellet olyan belső munkába
kezdtem, ahol a fizikai edzésemet teljesen
hátrahagyva az elmélyülés felé vettem az
irányt. Az egyéni és csoportos elvonulások,
valamint a mindennapi meditáció mellett,
többnyire csak teaszertartással és önmagam „boncolásával” folytattam utam. 18 év
oktatás után 7. hónapra elköszöntem tanítványaimtól, vizsgálva azt, hogy valóban ez
az én utam, vagy csak kapaszkodom belé.
Más területen is fejlesztettem magam.
2015 Baktai Ádám (Zen-shiatsu, Jóga, Reiki) / 2016 Sárvári György (coaching) / 2016
Chong An Sunim (Zen).
A shaolin kungfuban főkét a mozdulat
mögötti tartalom foglalkoztat, valamit az,
hogy miként transzformájuk a hétköznapjainkba.
– A célokat leginkább a tanítvány hozza,
de náluk is találhat célt és értelmet, ami
csak a megjelenített munkája, erőfeszítése
mértékében jelenthet számára segítséget.
Az egyik feladatuknak az erőnk megjelenítését és megszelídítését tekintjük, vagyis
az erőnk és érzékenységük egyensúlyának
megteremtését. Fontos szempont a kiindulópontunk tisztázása, viszonyulásuk önmagunkhoz, a környezethez, az iskolához,
a tanítóhoz. Tisztáznunk a választható és

nem választható feladatainkhoz való viszonyunkat is. Bármelyikben is tevékenykedjünk, mindig megjelenik az ellentétes
oldala. A választhatóban a nem választható csakúgy, mint a nem választhatóban a
választható. Szükségszerű annak felismerése, hogy a valódi irányunkat mindig az
ellentétesen megjelenő részhez való viszonyunk adja.

– Esszencia: Feladatunk
egy olyan külső és belső
rendfenntartás, ahol a fizikai
és szellemi tevékenység
egymást támasztva szűnteti
meg elkülönülését, az érzés és
a gondolat, a gondolat és a szó,
valamit a szó és a tett közötti
távolság eltűntetésével.
– 2016-ban a barátságunk mellet egy teljesen új dimenziójú együttműködés alakult
ki Sunimmal, egy olyan szellemi közösséget alkotva, ahol értékrend alapú kapcsolódással, kölcsönösen támogatjuk egymást.
Számomra ez szélesedett ki, a további három iskola mestereivel. Nagy jelentőséget
tulajdonítok a találkozóinknak, a lehetőségeinket önmagunk és együttműködésünk
határai szabják majd. Fél éve találkozunk, a
munkánk nagy része most kezdődik.
A valódi munkánk az esetleges egyet nem
értésben élesedik majd ki, amikor az ellentétek oldása nem elkülönülésben, hanem
közelebb lépésben nyilvánul meg. Van-e
fontosabb, mint a saját nézetünk? Nyíltságra, őszinteségre, tartásra és elfogadásra
lesz szükségünk ahhoz, hogy az esetleges
kétségünket, egységgé formálhassuk.

Csong An Szunim
- Szerzetesi nevem Csong An Szunim,
32 éve gyakorlom a koreai zen hagyományt,
mesterem a néhai Szung Szán zen mester,
a XX. század négy legnagyobb tanítójának egyike.
28 éve szerzetesként, 22 éve tanítóként működöm,
gyakorlatom során több, mint 10 évet külföldön
töltöttem, ebből 1 évet az USA-ban, 6 évet
folyamatosan Dél-Koreában 2000-ig, mesteremben
egy templomban élve és gyakorolva.
Az elmúlt 22 év során további 4 évnyi dél-koreai
tartózkodás gyűlt fel, többnyire 90-napos téli
meditációs elvonulások miatt.
Az elmúlt három évtized meditációs gyakorlatainak gerince a három hónapos téli
és nyári meditációs gyakorlat, ez alkotja hagyományosan a zen fő formáját Ázsiában.
Ebből több, mint két tucaton sikerült jelen
lennem, ez az életrend jövőbe mutatóan
tovább folytatódik. Mesterem kezdeményezését követve ezt a gyakorlati formát is
megnyitottuk nyugaton világiak és részidős
érdeklődők számára is.
A zen rendkívül egyszerű: válj eggyé, érd
el a gondolkodás előtti tudatot, tartsd meg
a pillanatban a tiszta jelenlétet! Lásd, hogy
milyen helyzetben vagy, mi a megfelelő
kapcsolatod a helyzettel, és mi a helyes cselekvés/működés/teendő itt és most! Ne kövesd az elméd projektáló, ellenőrző, ragaszkodó, azonosuló, egyénieskedő karmáját!
Figyeld, és ha kell, igazítsd a gondolkodásod, érzelmeid, beszéded és cselekedeted
irányát! Ha ezek szétfelé mennek, akkor
magad is szétesel. Ha összetartanak, akkor
magad is egyben vagy. Ahol éket versz magadba, ott sérül az integritásod, és a világ
pont ott talál be, mert létrehoztál magadban kritikus sebezhetőségeket.

Ha nem követsz el szándékos hibát, hanem
helyesen gyakorolsz, akkor az eredmény
többek közt az egységes, tiszta tér - tiszta
tükör módján megvalósuló látás, melynek
velejárója a bölcsesség, együttérzés, önzetlen segítség. A karmikus mintázatokat
idejekorán felismerjük, és a szenvedést inkább megelőzni kívánjuk, semmint tudatlanul szabadjára engedni, és csak később
orvosolni.
Ha viszont már kialakult bármiféle konfliktus, akkor a szembenállást vállaljuk,
eredetét felismerjük, irányát helyesen, a
kivezető útra tekintettel megformáljuk.
Az ellenféllel folytatott küzdelem jó tanító, de a harc belül dől el. Az egyetlen megnyugvás az a béke kívül és belül, amelyért
megharcoltunk magunkban és megvívtuk
a csatáinkat, melyek során saját illúzióinkat, téves nézeteinket győztük le, tehát hamis ön- és világképünket.
A félelem legyőzése az akadálytól mentes
tudat. A küzdelem már akkor eldőlt, amikor a küzdők mozdulatlanul, teljes készenlétben állnak egymással szemben. Akinek
a jelenléte szétesik dualisztikus gondo-
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latokra és érzelmekre, az veszít: először
önmagát, utána a külső harcot is. Aki ragaszkodik a karmájához, lelassul, bizonytalanná válik és felőrlik a saját kétségei.
Egyetlen századmásodperc is elég, hogy kibillenj, és kövesd azt, amit nem jó irányba
vezet, így alul maradsz magaddal, illetve a
világgal szemben. Egyetlen századmásodperc is elég, hogy visszatérj a gondolkodás,
véleményalkotás, kényszerű absztrakció
elé, meghaladd eddigi önmagad, és tisztán,
világosan cselekedj, remény és félelem nélkül, mások és magad javára egyaránt.
Ekkor szűnik meg a győzelem vagy vereség gondolata. Ez az igazi diadal az elme
szüleményei és a karma dzsungele fölött.
Ha legyőzöd az önképed, megtapasztalod
az önvalót. Ha megtapasztalod és megtartod igaz természeted, akkor a legmostohább körülmények között is hű maradsz az
Úthoz, a vállalásaidhoz, a társaidhoz, tudatos önmagadhoz. Az ilyen embert csak
elpusztítani lehet - legyőzni sohasem.
– Szememben az öt iskola autonóm módon
egy-egy autentikus hagyomány képviselője, együttműködésünkben lehetőséget és
felelősséget egyaránt látok. A gyakorlás által lehetőség nyílik az ember és világ (újra)
teremtésére. Legyen szó bármilyen szelle42

miségről, módszerről, a cél az ember tanítása, edzése; ha kell, újrateremtése a puszta
biológiai létezőből egy tudatos, egyéni,
párkapcsolati valamint családi és társadalmi felelősséggel egyaránt bíró, látó lénnyé.
A hagyományban eredetileg a tartalom és
a forma nem válik szét, hanem egymást
feltételezik. Érdemi veszteség nélkül ezek
nem különíthetők el. Ez az autentikus hagyomány egyik ismérve. A gondolat és a
tett lényegében nem választható szét, az
egység-tudat csak ebben a pillanatban érhető el. Minden gyakorlat végső célja ez.
A következő, fontos elem a kisszerű én eltűnése: a tanítóhoz való hűség, a tevékenység,
illetve a csoportba való integráció és lojalitás
által. Ezek legalább csökkentik, jó esetben
törik az egyén szűk, önközpontú magatartását. Az eredmény egy olyan, megnemesedett, önmagára ébredt ember, akinek önképe és világlátása egyaránt letisztult.
Ezáltal tud a hagyomány követője teljes,
világos életet élni és másokat is efelé segíteni azután, hogy a karmájának mélységeit
megjárta, a saját poklának a tüzét kioltotta,
véleményeit félretette, reményeinek és félelmeinek illuzórikus természetét belátta.

Odatartozása előtt meghajol, önfeláldozása
önzetlenségével egyenlő, a hierarchiában a
helyét felismeri, elfogadja, és folyamatosan
tanulva és fejlődve, természetes ütemben
halad előre. Nem kér és nem kap többet,
mint amiért megdolgozott. Büszkeség és
félelem, illetve a véglegesség tudata nélkül
vállalja azt, akivé vált. A célt szem előtt
tartva megy tovább, önálló erőfeszítéssel, de
nem egyedül: ha kell, másokkal és önmagával versengve.
A hagyomány átadása nemcsak a kulturális érték megőrzésért fontos. Az emberi lét
nem múzeum: a múlt-jelen-jövő hármasságának egyforma szerepet kell adni, általunk teremtettségét be kell látni. Tehát egy
hagyomány értéke az ember és világ (újra)
teremtésének képessége: milyen irányban
haladok, mit ismerek meg és kivé válok,
azáltal, hogy gyakorlom?

– Tanításunk lényege,
esszenciája:
„Hogyan tudom az Úton járva
segíteni a világot
és a többi embert?!”

Vilcsek Péter
– A Mázsaház az ERŐ(n)LÉT megszerzésének
és javításának a műhelye. A jó ERŐ(n)LÉT
magában foglalja a fizikai, mentális
és lelki kihívásoknak való megfelelést.
Edzésben tartott test, hatékony emésztés és
asszimiláció, regeneráció, pszichés egyensúly.
Testünk hatékony működése az emberi
létezésünk alapja, viszont a fizikai fejlődésnek
csak akkor van értelme, ha szellemi-lelki
fejlődéssel is jár! Ez a Mázsaház „veleje”.
Az iskola építése 1998-ban kezdődött és a
rendszer 2009-ben kapta a Mázsaház nevet. A névválasztásban fontos szerepe volt
feleségemnek, múzsámnak, Vilcsek Mónikának.
A név jelzi, hogy a Mázsaház a „mérés” helye. A Ház méri a tanítványt, a tanítvány
méri a Házat és önmagát. Tiszta kapcsolat. A „mérhetőség” egyik fontos feltétele a
Cél, mind a tanítvány, mind a Ház szempontjából, de talán a legfontosabb a célra
vonatkozó „Miértek” megválaszolása!
„Miért ez a célom ... miért ezen az úton
haladva akarom elérni ... miért ezzel az
eszközzel ... miért ezekkel az emberekkel edző/tanár/edzőtársak/csoport?”
„Miért?” – a lehető legőszintébben kell válaszolnunk a kérdésre!
A következő fontos feltétel a keretekhez,
szabályokhoz és a munkához való hozzáállás. A fejlődés alapfeltétele a helyes fizikai, érzelmi és intellektuális hozzáállás az
iskola által közvetített tanításhoz. A keretek, szabályok betartás, az edzés végrehajtásának módja hamar megmutatja, hogy
kinek mennyire erős az érzelmi kötödése

a saját Céljához. Nagyon fontos – a saját
céljához!
A Mázsaház nem tud „saját célt” adni és
nem is célja a „céladás”. A Ház segítséget
adhat a „saját cél” eléréséhez.
56 éves vagyok. 50 éve edzem napi rendszerességgel tanári/edzői irányítás alatt.
A Mázsaház rendszere valójában a tanáraimnak, mestereimnek köszönhető. Ők és
az általuk tanított diszciplínák a gyökerei,
forrásai a Mázsaháznak.
Torna – Rusznyák Tibor • Judo – Galambos Márton és Pascal Krieger • Erőemelés – Gruber Vilmos • Aikido – Jaff Raji •
Iaido – Jaff Raji, Pascal Krieger • Súlyemelés – Pócza Károly • Brazil Jiu Jitsu – Max
Carvalho • Shodo – Pascal Krieger
Nem szűnő hálát érzek a Tanáraim iránt,
mert felhívták a figyelmemet az edzés igazi
céljára – az EMBERFARAGÁSRA.
Attól a pillanattól kezdve, ahogy ezt a magam szintjén megértettem már nem érdekelt más, csak az Emberhez méltó emberi létezés megvalósítása. Természetesen
ehhez a legfontosabb lépés annak fel és
beismerése volt, hogy közel sem vagyok

„valaki” és leginkább nem egy „tökéletes
valaki”. Szerencsére velem született emberi jogom jó Emberré válni, de vajon elég
lesz-e rá az életem?
Röviden, az iskolai munka a kalapács, a
véső, a reszelő, a csiszolóvászon, a tökéletes eszköz lényi létezésem formálásához.
Fontos, hogy a tanárként tanítvány is tudjak lenni. Ez a SHO SHIN – A Kezdő Tudata.
A kezdők tudatával, hozzáállásával, nyitottságával, lelkesedésével, szívével kell fogadnom és átadnom a tanítást. Alázat és
odaadás!
Számomra az 5 iskola együttlétének az érzelmi aspektusa az EGY(ütt)LÉT az igazi
érték. Minden jó! Minden jó, mert együtt
élünk, együtt lélegzünk, együtt gyakorolhatjuk azt, amit szeretünk gyakorolni és
amit a dódzsóban, az edzőteremben vagy
a pályán gyakorlunk van lehetőségünk tovább finomítani a pár és társas kapcsolatainkban, a családban, az életünk minden
területén!

– Esszencia:
Születésünktől az egyetlen
értelmesnek nevezhető
cél: Önmagunk egészének
megismerése, összerendezése,
összehangolása, koordinálása,
hatékony működtetése és
mindez az életfenntartó
rendszereink pusztulásának
tudatában.
MEMENTO MORI!
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