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Paradigmaváltás a Yakuzák SE / Paradigmaváltás a Yakuzák SE / 
Y Akadémia életébenY Akadémia életében
A Yakuzák SE / Y Akadémia 2022-es éve minden bizonnyal vastag betűvel 
kerül be az egyesület nagy évkönyvébe. Több „mega” projekt valósult meg 
egyszerre, a sportszakmai célok mellett a nagykátai új Y Ház kialakításával és 
az amerikai úttal egyetemben. A 2022-as évet értékelte sensei Agócs Tibor  
az Y Ház és az egyesület szakmai vezetője.

a páratlan történetet. Két Y Házat hoztunk 
létre hét év alatt. Ezzel az erkölcsi alappal 
és a létesítményekkel olyan fundamentum 
jött létre, amely muníciót kell, hogy adjon 
a következő évtizedekre. A tanítványok-
nak ezentúl ennek a morális bázisnak kell 
megfelelnie és éppen ezért számukra is fel 
kell nőni a feladathoz és ehhez a szintlépés-
hez szükséges igazítani a viselkedésüket. 
Konkrétabban fogalmazva változniuk kell 
testtartásukban, kommunikációjukban, 
viselkedésükben. Fontos lesz megérteniük, 
hogy ma már egy 33 éves egyesületet kép-
viselnek a tatamin, az életben, és akkor is 
amikor csak sétálnak az utcán. Személyi-
ségük és munkájuk a jellemrajzuk is egy-
ben, amely visszahat arra a műhelyre ahol 
tanítást kapnak. Mindezek tükrében fon-
tos tehát lényük alapállásává tenni, hogy 
a dobogón készült bajnokot megörökítő 
fotó nem lehet pixeles abban a tekintetben, 
hogy diszharmónia áll fenn a személyiség 
és a bajnoki cím között. 

Öröm, hogy az egyéni képzésen alapuló 
személyes program keretében tudtuk Kere-
kes Rékát, Notheisz Jankát, Móczó Márkot, 
Palásti Krisztiánt képezni és Móczó Milán 
képzése is folytatódott. Folytatódtak a tel-
jesítménydiagnosztika objektív mérések is 
Dr. Kovács Péter támogatásával és vezeté-
sével. Hagyományaink is sikeresek voltak. 
Célorientáltan szerveztünk „bentalvós” 
táborokat és több közösségi eseményt is. 
Ezek mellett helyet adtunk több EB és VK 
felkészítő edzőtábornak és két napközi tá-
bort is sikeresen levezényeltünk.

Szerves munkánk eredményeként több 
területen vállaltunk felelősséget és segí-
tettünk embertársainknak példaértékű 
módon. Jásztelken halmozottan hátrá-
nyos helyzetű és kiemelten veszélyeztetett 
gyerekek számára szerveztünk adomány-
gyűjtést, és megyei szinten is kiemelke-
dő létszámmal szerveztünk véradást az  
Y Házban. Az ukrán háború elől me-
nekülők számára teherautónyi hasznos 
adományt gyűjtöttünk és juttattuk el köz-
vetlenül a felhasználókhoz. Tűzifa adomá-
nyokat adtunk a nagykátai építkezésnél 
keletkezett fa hulladékból, melyet egészen 
a rászorulók házáig szállítottunk.

Csak olyan bajnokokra van 
szükségünk, akik méltó módon 
tükrözik a tanítást, melyet 
plántálunk. Az élet alapvető 
értékeiben bukdácsoló kupákat 
gyűjtögető az egoját kiteljesítőkkel 
nincs dolgunk. 

Yakuzák SE 

A hazai és nemzetközi versenyeken is meg-
álltuk a helyünket. Hat versenyen bizonyít-
hattak versenyzőink. Két verseny nem úgy 
sikerült ahogy szerettük volna, azonban 
potenciális lehetőség van a csapatban a jö-
vőt illetően. Notheisz Janka 100%-os telje-
sítményt nyújtott Valenciában, Várnában, 
a korcsoportos Magyar Bajnokságon és az 
IBK nemzetközi versenyén is. Aranyérmei 
mellett bebizonyosodott, hogy korosztályát 
több évvel előzi meg. 
 
A nyár folyamán Nagykátán kiemelten fon-
tos edzések tudtak megvalósulni, és több 
versenyző exponenciális fizikai és technikai 
fejlődésen ment keresztül. Ferenczi Attila, 
Bagyinszki Máté és Bangó Krisztián letet-
ték a névjegyüket és jövő évben ennek biz-
tos gyümölcsei lesznek.

Y Akadémia

Sporttudományos képzési 
rendszerünk nem csak az év,  
hanem az elmúlt évtized legnagyobb 
küldetését vitte végig azzal, hogy  
az Amerikai Egyesület Államokba  
nyolc főt tudott delegálni  
a 2022. évi NSCA konferenciára. 

A konferencián történt részvétel olyan 
szemlélet formáló és személyiségfejlesztő 
eseményvolt az utazók számára, amihez 

fogható kevés van az életben ilyen fiatalon. 
Mind a szakmai, mind a kulturális prog-
ramok megvalósultak az öt államot érintő 
több ezer kilométeres úton. Komoly sport-
diplomáciai eredményekkel tértünk haza az 
University of Texas San Antonio látogatása 
során, melyet személyesen Prof. Dr. Dörgő 
Sándor mutatott be az Y Akadémia delegá-
ciójának. A felek közös kutatás mellett tették 
le a voksukat, mely 2023-ban realizálodhat. 
Sikerült a Las Vegasban működő UFC Per-
formance Institute vezetőjével is kapcsolat-
ba lépni és felvillant a 2023-as látogatás is. 
Edzőink sokat tanultak és formálódtak a há-
rom hetes úton.

A 2022-es év olyan tömény és erőteljes 
volt, hogy minden bizonnyal több hónap 
kell még mire minden leülepedik. Ennek 
az évnek a gyümölcseit hosszasan, éveken 
át fogjuk ízlelgetni. Felépült Nagykáta vá-
ros központjában a második Y Ház. Ez egy 
civil szervezet életében önmagában akkora 
dolog, hogy tulajdonképpen az egész évér-
tékelőnek erről kellene szólnia. Újabb léte-
sítménnyel bővültünk tehát és mindez nem 
lehullott az égből, hanem 
a közösségünk iszonyatos 
megfeszített munkával hozott 
létre közösségi teret, ahol sokan 
mások – akik talán még meg sem 
születtek – közösségre, otthonra 
lelhetnek majd. 

Huszonöt film készült „kommentár nélkül” 
az építkezésről. Tehát végig dokumentáltuk 
az építkezést. Az „Y Ház 2 – Ilyen volt, ilyen 
lett…” című kisfilm már a címében is so-
kat mond. kétszer is végig tudtuk vinni ezt 

július 4–16. NSCA. Konferencia – USA, New Orleans
július 3–6. KWU Világkupa és edzőtábor – Bulgária, Várna
július 25. Világkupa felkészülő edzőtábor – Spanyolország, Barcelona
augusztus 8–12. II. Napközi tábor – Y Ház, Jászberény
augusztus 12–14. Világkupa felkészítő hétvége – Y Ház, Jászberény
augusztus 25. Teljesítménydiagnosztikai vizsgálat OSEI – Budapest
augusztus 26–28.  Világkupa felkészítő hétvége Y Ház, Jászberény
augusztus 29. Öt Iskola találkozó – Nagykáta
szeptember 3. 100 Fight Challenge – Orosháza
szeptember 9–11. Utánpótlás felkészítő hétvége – Y Ház, Jászberény
szeptember 15. Teljesítménydiagnosztikai vizsgálat OSEI – Budapest
szeptember 16–18.Világkupa felkészítő hétvége – Y Ház, Jászberény
szeptember 24–25. World Cup – Lengyelország, Kielce
október 2. British Open – Egyesült Királyság, London
október 3. Véradás – Y Ház, Jászberény
október 4. Öt Iskola találkozó – Budapest
október 5. Teljesítménydiagnosztikai vizsgálat – Budapest

október 8. Knock Down Magyar bajnokság – Budapest
október 11. Államtitkári találkozó – Budapest
október 13. OSEI avató – Budapest
október 22. Jászság Dinamikája Futónap – Jászberény
október 23. 2022.évi II. Felvételi vizsga – Y Ház, Nagykáta 
októbert 29. IBK Nemzetközi Bajnokság – Törökbálint
november 2. Halloween – Y Ház, Jászberény
november 9. Öt Iskola találkozó – Budakeszi
november 13. Pótfelvételi – Y Ház, Jászberény
november 20. Szakmai megbeszélés – Y Ház, Nagykáta
november 27. VGIE látogatás – Dánia, Vojens
december 8. IFK. találkozó – Budapest
december 11. IFK. edzőtábor – Zámoly
december 15. Övvizsga I. – Y Ház, Nagykáta
december 17. Öt iskola találkozó – Kaposmérő
A Yakuzák SE / Y Akadémai nem indult a 37. Szolnok Kupán (Európa 
bajnokság) az MKKSZ szankciója miatt, melyet a szervezővel szemben 
fogalmazott meg.
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Szervezetváltás

A Magyar Kyokushin Karate Szervezetből 
több mint 30 év után kilépett a Yakuzák SE 
november 30-án. December 8-án az IFK 
világszervezethez megtörtént a csatlakozás. 

Shihan Furkó Kálmán utolsó éveit, 
majd a halálát követő események 
olyan tragikus erkölcsi hanyatlást 
és a morális válságot mutattak 
az MKKSZ-ben, amelyből csak a 
távozás adhatott felmentést. 

Az emberi értékeket is semmibe vevő veze-
tői érdekcsoport jól láthatóan kapkodott és 
hibát hibára halmozva érzelmi alapú dön-
téseket hozva rombolta a hazai kyokushin 
karatét. Ezen káros döntések hatásaként 
egyesületünk nem tudott indulni a 2022.
évi Diákolimpián és az I. Szolnok Kupán 
sem, melyet Shihan Furkó Kálmán emléké-
re rendeztek. A 2023-as évet tiszta lappal és 
jelentősen erősebb érdekérvényesítő képes-
séggel tudjuk elkezdeni.

Y Ház – Jászberény 

2022-ben saját, önkormányzati, pályázati, 
támogatói segítséggel fenn tudtuk tartani 
székhelyünket. A fenntartás mellett ősz-
szel nagyobb felújítást és karbantartást is el 
tudtunk végezni a ma már hét éves házon.  
A létesítmény emellett újabb egymillió 

forint értékű sportszerrel lett gazdagabb, 
amit sok százan használnak nagy örömmel 
nap, mint nap.

Y Ház – Nagykáta

A következő sorok csak a hála 
és köszönet hangján! Hihetetlen 
munkával és hatalmas közösségi 
összefogással januártól novemberig 
épült a Nagykáta városközponti 
második Y Ház. 

Tisztelet minden segítőinek, aki akár csak 
jóindulattal figyelte az elképesztő munka 
folyamatait! Köszönet a magyar kormány-
nak a 40 millió forintos támogatásáért! 
Köszönet Dr. Schmidt Ádámnak és kol-
légájának Berkó Lajos kabinet vezetőnek. 
Köszönet a szakmunkásoknak, támoga-
tóknak. Köszönet a közösségünk minden 
tagjának, akik szabadidejüket áldoztak, 
hogy létrehozzanak valamit, ami jövőbe 
mutat. Grandiózus munka volt. Az ün-
nepélyes megnyitó 2023-ban a terem be-
rendezésének befejezésekor. Tisztelet a 
hősöknek!

Y Média

 Az Y Média szlogenje, az „Arcot adunk”, 
valóban igaz volt 2022-ben is. Az Amerikai 
Egyesült Államokba Németh Máté operatőr 
is a delegáció tagjaként utazott. Meg tudtuk 

teremteni az utazásához szükséges finanszí-
rozást, ami önmagában hatalmas dolog. 

Az Y Média 2022-ben rekordot 
állított fel az elkészített filmek 
számában. A 75 film önmagáért 
beszél.

Köszönetnyilvánítás  
és zárszó
 
Hálásak vagyunk támogatóinknak, segí-
tőinknek és büszkék lehetünk a 2022-ben 
elért eredményeinkre. Köszönet érte!
A 2023-as év tervezéséhez pozitívan állunk 
és szeretnénk befejezni a nagykátai létesít-
ményünk berendezését. Az IFK világszer-
vezet Európa-bajnoksága Jerevánban kerül 
megrendezésre, ahol a serdülő korcsoporttól 
egészen a felnőttekig tudunk versenyzőket 
indítani. Komoly munka előtt állunk. A ja-
pán gyökerek újragondolása és megkeresése 
szintén fontos feladat lesz tavasszal. Mind az 
építkezés, az EB, és a távol-keleti út diplomá-
ciai szempontból előkészített és éppen ezért 
repülőrajttal indul az újév. A munka felelős 
gondolatokkal kezdődik, melyeket felelős 
szavak öntenek formába. 2023-ban Krisz-
tusi korba lép a Yakuzák SE. 33 éves lesz. 
Kívánom, hogy a múltban elvégzett munka, 
a tanítás, és a felelősségérzet adjon erkölcsi 
alapot minden tagunknak a továbbiakhoz! 
Sok sikert 2023-ban! 

OSU! sensei Agócs Tibor

Móczó Milán a világkupa felkészülés jegyében Spanyolországba utazott. A nyári 
barcelóniai nemzetközi edzőtábor sok évre visszamenőleg erős hagyományokkal ren-
delkezik…
A táborban 28 ország 300 résztvevője gyakorolta a kyokushin karatét. A  szervező 
sensei Jonathan Tineo és csapata a Satori dojo volt. Meghívott oktatók is színesítették a 
programot. Így shihan Ademir Da Costa és shihan Ryu Narushima mesterek oktattak 
ebben a nemzetközi edzőtáborban.

Nyári edzôtábor

Barcelona

A Yakuzák SE / Y Akadémia és az IFK 
Magyar Kyokushin Szervezet vezetője 
sensei Agócs és shihan Bőke Béla talál-
koztak a Margit-szigeti termál hotel tár-
gyalójában. A felek a konstruktív  tárgya-
láson kifejezték, hogy a jövőben együtt 
kívánnak dolgozni. 
 A 2023-as év szakmai tervezésének alap-
jait és egyben a következő évtizedek alap-
jait raktuk ma le Budapesten. A szakmai 
és emberi értékek mellett új alternatívát 
szeretnénk kínálni a magyar kyokushin 
karate szervezeti viszonyai között. Biz-
tató jövőkép előtt állunk. Munkára fel! – 
mondta Sensei Agócs Tibor

Az IFK világszervezet tagja lett  Az IFK világszervezet tagja lett  
a Yakuzák SE/Y Akadémiaa Yakuzák SE/Y Akadémia

www.yakuzakse.hu   
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„A tábor célja az volt, hogy a nyári meleg, a rengeteg küz-
delem és az egyéb kemény edzések ellenére oda kell állni 
és végig csinálni. Pénteken három edzés volt, szombaton 
négy, vasárnap pedig egy, viszont az csak küzdelemből 
állt, melyen 100 küzdelem volt védőfelszerelés nélkül. Az 
összes edzésen mindösszesen 260 küzdelmet csináltam vé-
gig. Szerencsémre világszínvonalú versenyzőkkel tudtam 
gyakorolni, mint pl.: Lukas Kubilus, Eventas Guzauskas, 
Alejandro Navarro, Richard Tineo, Jonathan Tineo és ren-
geteg egyéb ország válogatott versenyzőivel.”

Szintet lépett a magyar sportegészségügy 
az új Teljesítmény-diagnosztikai 
laboratórium átadásával.

Átadták az OSEI új Teljesítmény-diagnoszti-
ka Osztály laboratóriumát. A Yakuzák Se / Y 
Akadémia is jelen volt az ünnepélyes átadón 
Dr. Kovács Péter meghívására. Az új épü-
letszárnyban tágasabb környezetben, pro-
fesszionálisan berendezett térben zajlanak 
a vizsgálatok. Az olimpiai és nem olimpiai 
sportágak igazi háttérországa egyedülálló 
képzettséggel rendelkező szakmai stábbal 
Dr. Kovács Péter vezetésével támogatja a 
sportolókat céljaik elérésében.

A Teljesítmény-diagnosztikai Osztály által 
végzett teljesítmény-diagnosztikai vizsgá-
latok lehetnek egyszerű, összetett, laborató-
riumi és pályatesztek. A vizsgálatok a mó-
dozat szerint lehetnek általános, specifikus, 
illetve funkcionális élettani vizsgálatok.  
A szervrendszerek vizsgálata szerint idő-
rendi- nyugalmi, terheléses, vagy meg-
nyugvási adatokat elemezheztnek. Edzés-
módszertani szempontok szerint a vizsgá-
latok folyhatnak prevenció, teljesítmény-
fokozás, rehabilitáció, egészségsport illetve 
teljesítménysport céllal. 
Koncepcionális alapelvek a vizsgálatok al-
kalmazásakor a következőek: 
A teljesítménydiagnosztika fő feladata a 
funkcionális szervrendszerek működési 
színvonalának megállapítása és az optimális 
terhelés-intenzitás mutatók meghatározása.
Malomsoki sportbéli edzettség jellem-
zésére kidolgozott komplex eljárásá-
nak (antropometria, keringési rendszer, 
légzőrendszer, idegrendsze, ideg rendszer, 

Avató ünnepség az Országos Avató ünnepség az Országos 
Sportegészségügyi IntézetbenSportegészségügyi Intézetben

anyagcsere) kiszélesítése a vegetatív ideg-
rendszer, a mozgás és támasztó rendszer, 
valamint a gerinc, továbbá a biomechanika 
és a sportpszichológia funkcionális élettani 
paramétereire.

Sportági alkalmassági vizsgálatokra épülő 
időszakos edzettségi állapotfelmérések fo-
lyamatelven is megvalósulnak.. A terhelhe-
tőséget meghatározó alapvető egészségügyi 
protokollokra épülő, sportág specifikus la-
boratóriumi és pálya vizsgálatok az edzés-
terhelés mutatók pontos meghatározására.
Szezonként egy vizsgálat teljesítmény-
kontrollra nem alkalmas, ezért időszakos 
teljeskörű vizsgálat mellett rendszeres mo-
nitorozó mérések szükségesek, különös 
tekintettel a teljesítménylimitáló élettani 
képletekre. „Folyamat elv – teljesítmény me-
nedzsment”
A szervrendszerek funkcionális mutatóinak 
mérése „szenzorháló elv” alapján. Maximá-
lis intenzitászónák feltétlen meghatározá-
sának mellőzése mellett az aktív regenerá-
ciós intenzitásmutatók beállítása. A magas 

intenzitású folyamatos sorozat terhelések 
helyett, a magas intenzitású blokkok közöt-
ti teljes értékű regeneráció hangsúlyozása. 
Az edzés mennyiségi és minőségi mutatói-
nak meghatározása és kontrollja a minőségi 
vektor hangsúlyozásával. Adaptációs modell 
új szemléletű értelmezése. Versenyterhe-
lés mint stressz tényező. „Egyensúly elv”. 
Az érintett szakemberek által jól kezelhe-
tő, hatékony kommunikációs rendszer és 
adatbázis. Az elméleti kutatásokra épülő és 
azokkal összefüggő alkalmazott kutatások 
hangsúlyozása, amelynek középpontjában a 
versenyző teljesítménye és egészsége áll.

Kerekes Réka és Móczó Milán az avató ün-
nepségen a küzdősport szekció vizsgálatait 
mutatta be a sajtó és a jelenlevő magasrangú 
állami vezetők, olimpikonok, elöljárók előtt. 
Az eseményen a Sportért Felelős Államtit-
kárságot az államtitkár Dr. Schmidt Ádám 
képviselte, de jelen volt Dr. Schmitt Pál 
MOB elnök, Simicskó István országgyűlé-
si képviselő és számos magas rangú vezető, 
olimpikon emelte az esemény rangját.

– Nyugodtan mondhatom új dimenzióba 
lépett a sporttudományos élettani kutatás  
Dr. Kovács Péter vezetésével Magyarorszá-
gon. A teljesítmény-diagnosztika hatalmasat 
fejlődött az elmúlt 10 évben Péter munkájá-
nak köszönhetően. Az új labor újabb lehető-
ség a fejlődésre. Csak gratulálni tudok, sok 
sikert kívánok a munkához, akár önző okok 
miatt is, hiszen itt minden tudás és fejlődés 
közvetlenül a magyar sportot szolgálja, így 
bennünket is. – mondta Agócs Tibor

www.yakuzakse.hu   
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A 2022-ben Kielce adott otthont a shinkyokushin világ-
szervezet súlycsoportos világbajnokságának. A felkészülé-
si terv fontos része a különböző teljesítmény-diagnoszti-
kai vizsgálatok. Ezek a vizsgálatok ezúttal pályateszttel is 
kiegészültek. A bokszzsákon elvégzett pályateszt objektív 
és szubjektív értékelése valós időben ad visszajelzést a ver-
senyzőknek. Dr. Kovács Péter és munkatársai ezúttal is 
professzionális hátteret biztosítottak a felkészüléshez. 
A világbajnokság felkészülése mellett Dr. Kovács Péternek 
köszönhetően Palásti Krisztián a Yakuzák SE / Y Aka-
démia kiemelt versenyző életében először vett részt egy 
teljeskörű úgynevezett nagy vizsgálaton. Krisztián kife-
jezetten jó teljesítményt nyújtott a vizsgálaton és ennek 
megfelelően az eredményei is előre mutatóak. 

A korcsoportos Magyar-bajnokságra egy 
edzőtáborral készültek a legfiatalabbak. 
A táborozók az Y Házban aludtak. Vál-
tozatos edzésekkel, közösségi progra-
mokkal, oktatással zajlott az utánpótlás 
edzőtábor az egyesület székhelyén. A 
közösségformáló esemény kifejezetten 
a Magyar-bajnokság sikeres szereplését 
célozta meg. 
– A motiváció fenntartásának, növelésé-
nek, valamint a közösségi értékek plántá-
lásának kiváló színtere egy ilyen esemény. 
A szakmai programot maradéktalanul 
végig vittük és több területen értelmi kép-
zés is megvalósult. Természetesen ezek a 
táborok elsősorban a valós utánpótlás ne-
velést célozzák meg. Mint látjuk pontosan 
ebben gyengélkedik a magyar kyokushin. 
Miközben a mesterek derekán rövidülő 
övön egyre több csíkot találunk, az után-
pótlás egyre kevesebb és gyengébb. Ezt a 
tendenciát minőségi munkával lehet csak 
megállítani, vagy lassítani, átalakítani. – 
mondta sensei Agócs Tibor

A felkészülési terv elkészítésekor prioritásként jelent meg a jól felszerelt Y Ház és a 
közeli Mátra által kínált lehetőség. A felkészülési hétvégéken angol, svéd és horvát ver-
senyzők is részt vettek a hétvégéken. Az edzések felépítése és a regenerációs mátrai kör-
nyezet a hatékony munka elvégzését tette lehetővé. A felkészülést shihan Milan Garasic 
és tanítványa Nika is megtisztelték Horvátországból.
– Fantasztikus hangulatú és szakmai szempontból előremutató integrált edzésszerkezetű 
terhelések valósultak meg a Mátrában és az Y Házban. Sokat tanultak a versenyzők és 
több területen előre léptek. – mondta sensei Agócs Tibor  

Teljesítmény-diagnosztikaTeljesítmény-diagnosztikaUtánpótlás edzôtábor

Világkupa felkészülô hétvégék  Világkupa felkészülô hétvégék  
a Mátrában és az Y Házbana Mátrában és az Y Házban

www.yakuzakse.hu   
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Az egyesületünk által elsőként  
2015-ben létrehozott közösségi térben 
számos család találta meg a lehetőséget, 
partnert a nevelési folyamatokban  
a családok által plántált  
értékek kiegészítéseként.  
Hogyan látja fiatalokért felelős 
államtitkárként a közösségek szerepét a 
mai nehézségekkel terhelt világunkban?
 
A közösségeknek nagyon fontos szerepük 
van egy jól működő társadalomban. Ki-
váltképp igaz ez akkor, amikor világméretű 
válságokkal kell szembenéznünk. A koro-
navírus-járvány talán a fiatalokat érintette 
leginkább negatívan. Bár elsősorban nem 
maga a megbetegedés okozott nehézséget 
nekik, hanem az, hogy a megszokott társa-
sági, szociális életük egyik napról a másikra 
gyakorlatilag megszűnt. Nem jártak iskolá-
ba, sportolni, sokan éveken át nem vehettek 
részt osztálykiránduláson, szalagavatón, 
rendes ballagáson, elsőáldozáson. Vagyis 
rengeteg mindenről le kellett mondaniuk. 
Ennek következményeit ma még talán fel 
sem tudjuk mérni teljesen. A nagymintás, 
fiatalokról szóló kutatásunk is azt mutatja, 
hogy 2020-ban a „baráti társaságok, közös-
ségek hiánya” bekerült a fiatalok 5 legna-
gyobb problémája közé. Nem kérdés, hogy 
az egyik legfontosabb cél éppen ezért az, 
hogy megteremtsük a lehetőségét annak, 
hogy a fiatalok valahova tartozni tudja-
nak. Az állam feladata, felelőssége ebben 
az, hogy felismerje a közösségek fontossá-
gát, támogassa a jó kezdeményezéseket. A 
közösségnek nem csak védőháló funkciója 
van, hanem az érték- és információátadó 
szerepe is jelentős. Ha közösség van, min-
den van, legalábbis sokkal nagyobb az esély 

a megoldások megtalálására. A közösség-
ben barátokat kaphatunk, akár a jövőbeni 
házastársunkat is megismerhetjük, egy jó 
közösség ráadásul meg is tud tartani, ha az 
életünk rossz irányt venne. Az elmúlt bő fél 
évben számtalan, nagyon értékes és nagyon 
jól működő, hivatástudattal és lelkiisme-
retesen vezetett közösséggel találkoztam, 
legyen szó egyházi szervezetekről, ifjúsági 
ernyőszervezetekről, környezetvédelem-
mel foglalkozó civilekről, cserkészcsapa-
tokról és még sorolhatnám. Nem kérdés, 
hogy mindent meg kell tenni ezeknek a 
kezdeményezéseknek a fennmaradásáért. 
Ezt szolgálja például a Gyermek és Ifjúsági 
Alapprogram pályázati rendszerünk, ame-
lyen keresztül a szervezeteknek célzott tá-
mogatásokat tudunk biztosítani.  
 
A család, mint a nemzet legfontosabb 
alkotóeleme sok esetben értékvesztett 
ideológiákkal, a digitális szennyezés  
és egyéb negatív társadalmi  
tényezőkkel szembesül.  
Milyen feladatokat lát államigazgatási, 
oktatási és civil közösségi területeken 
fentiek visszaszorítására és a pozitív 
minták megerősítésére?
 
Az államigazgatás feladata az, hogy min-
den lehetséges eszközzel és fórumon azt 
erősítse, családban élni jó, és ha valaki úgy 
dönt, hogy családot alapít, semmilyen hát-
rány ne érje, sőt, abból anyagi értelemben 
is inkább csak előnye legyen. Ha családtá-
mogatási rendszerről beszélünk, legtöb-
bünknek a forintosítható juttatások jutnak 
eszünkbe, azonban itt az adminisztratív in-
tézkedéseknél jóval többről van szó. Min-
den csatornán igyekszünk azt üzenni, hogy 

a család érték, hogy családban élni jó és 
hogy Magyarország egy családbarát ország. 
Ehhez társul minden idők legkomplexebb 
családtámogatási rendszere, amelynek Eu-
rópa- és világszerte sincsen párja.
 
Gyakorló édesanyaként hogyan sikerül 
megfelelő mederbe terelni a telefon, 
számítógép megfelelő használatát, 
hogyan sikerül a családon belül 
megőrizni a beszélgetéseket és  
az őszinte megnyilvánulásokat?  
Van Önnek receptje erre?

Gyermekeim már a digitális korszakban nő-
nek fel, számukra teljesen természetes, hogy 
az interneten pillanatok alatt bármilyen in-
formációhoz hozzájutnak. A legfontosabb 
az, hogy ennek előnyeit okosan használják 
ki és ne váljanak függővé. A legjobb recept 
erre véleményem szerint szintén a közösség 
ereje. 14, 12 és 6 éves fiaim vannak. Már szá-
mukra is nélkülözhetetlen az okoseszközök 
használata, viszont a sok sport, a cserkészet, 
a hittan és zeneórák mellett egyszerűen 
nincs idejük arra, hogy a „gépen lógjanak”.  
Fontos, hogy a barátaiktól sem és tőlünk 
sem ezt látják, tanulják el. Ráadásul olyan 
szerencsések vagyunk, hogy mindhárman 
nagyon szeretnek társasjátékozni. Úgyhogy 
nálunk tényleg nem a telefon nyomogatásá-
val telik a közösen töltött idő, hanem egy-
mással vagyunk, játszunk, beszélgetünk. Tu-
dom azonban, hogy a legtöbb felmérés nem 
ezt mutatja. A digitális gyermekvédelem-
ről készített kutatás szerint már a 4-6 éves 
gyermekek 80-90%-a napi rendszerességgel 
használ okoseszközt, 30-35%-a saját eszköz-
zel rendelkezik, amin elsősorban játszik és 
videót néz. Ennek veszélyeit a szakemberek 

A JNKSZ megyei jászberényi Y Ház a családok második otthonává vált 
az elmúlt években. Az értékalapú közösség a Pest megyei Nagykátán 
kormányzati támogatással újabb létesítményt alakított ki, második Y Ház 
néven. A családok támaszáról, a közösségekről, a családokat és az ifjúságot 
érintő témákról kérdezte az Y Média a helyettes államtitkár asszonyt.

Központban a családok  
a sport területén is

Interjú Nagy-Vargha Zsófiával Interjú Nagy-Vargha Zsófiával 
a Kulturális és Innovációs  a Kulturális és Innovációs  
Minisztérium (KIM) fiatalokért felelôs Minisztérium (KIM) fiatalokért felelôs 
helyettes államtitkárávalhelyettes államtitkárával
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és az állam is már évekkel ezelőtt felismerte, 
ezért a szakmai és társadalmi szervezetekkel 
szorosan együttműködve elkészült Magyar-
ország Digitális Gyermekvédelmi Stratégiá-
ja, amelynek célja, hogy egyrészt legyen egy 
háló, ami megvédi a gyermekeket az internet 
káros tartalmaitól, másrészt, hogy a szülőket 
és a pedagógusokat felkészítse a tudatos és 
értékteremtő internethasználatra.
 
Látjuk, érezzük a migráció,  a COVID-19, 
a háború okozta válságok hatásait. 
Mégis milyen biztatót tud mondani a 
családoknak, fiataloknak a 2023-as 
esztendőre vonatkozóan.

A 2023-as év az elmúlt időszak egyik legne-
hezebb éve lesz. Az viszont egészen biztos, 
hogy a családok támogatása ugyanolyan ki-
emelt cél és feladat marad, mint eddig volt. 
Továbbra is támogatásra számíthatnak a 
civil közösségek és éppen az említett válság 
miatt szeretnénk kiemelt figyelmet fordíta-
ni a lelki egészséget segítő aktivitásokra is. 
Ezen kívül továbbra is lesznek olyan tehet-
séggondozó programok, amelyek segítsé-

gével a tehetséges magyar fiatalok ki tudják 
bontakoztatni talentumaikat. A Nemzeti 
Tehetség Programon keresztül 300-350 ezer 
gyermeket és fiatalt érünk el, ösztöndíjakon, 
tanulmányi versenyeken, mentorprogra-
mokon keresztül, a tudomány, művészet és 
sport számos területén. Hiszem, hogy válság 
idején a legjobb befektetés a tanulás. Éppen 
ezért is a tehetségek megtalálása, megtartása 
és támogatása továbbra is kiemelt célunk.
 
Nagy örömmel tudatom, hogy 
közösségünk egyedi kérelmére, melyet a 
miniszterelnök úrhoz címzett,  
Agócs Tibor Bonis Bona díjas szakmai 
vezetőnk pozitív elbírálásban részesült. 
Így 2022 januárjában Nagykátán a 
városközpontban is elkezdődtek egy újabb 
közösségi tér kialakításának munkálatai, 
melyet a tagok kétkezi munkával, 
hatalmas összefogással végeztek el, az 
állam 40 millió forintos támogatásával. 
Hogyan értékeli azt, hogy a ma már 
két megyei központtal rendelkező 
egyesület mindkét létesítménye hatalmas 
társadalmi összefogással jött létre?

Azt gondolom, ez kiváló példája annak, 
hogy mire lehet képes egy közösség, ha 
erős! Örömmel látom, hogy országszerte 
egyre több közösségi tér jön létre, sok eset-
ben nem állami támogatással, hanem helyi 
összefogással. Nem csak a családoknak van 
szükségük otthonra, hanem a közösségek-
nek is. Minden közösen elért eredmény 
erősíti őket. A nagykátai összefogás pe-
dig kiemelkedő példa, bízom benne, hogy 
hosszú ideig tudják majd használni, és sok 
értékes rendezvénynek tudnak majd ott-
hont adni! A jó példa is „ragadós”, minél 
többet beszélünk az eredményekről és a 
jó gyakorlatokról, annál nagyobb az esély 
arra, hogy más közösségek is kedvet és ih-
letet kapnak hasonló kezdeményezéshez.
 
Mit üzen az Y Házak „Az élet iskolája” 
közösségeinek?

„Jó mester a példa” – tartja egy régi ma-
gyar közmondás. Kívánom, hogy ne csak a 
sportban legyenek mesterek, hanem a kö-
zösségük ereje is legyen igazi iránytű, lám-
pás a szűkebb és tágabb környezetüknek.

Egyenesen üzemünkből!

    MAGAS MINŐSÉGŰ, 
  PROFESSZIONÁLIS FA 
ÉS MŰANYAG ABLAKOK

    KARCVÉDETT ÉS 
   DEKOR FÓLIÁS
 BELTÉRI AJTÓK 

     BOROVI ÉS LUC 
   BEJÁRATI 
 AJTÓK

   MŰANYAG BEJÁRATI 
 AJTÓK SZÉLES PANEL 
VÁLASZTÉKBAN!   Hosszútávú 

megoldás!
  Biztonság otthona számára,
kiváló minőségű fából.

                       

W W W . A R A N Y A B L A K . H U

   Cserélje le 
  nyílászáróit 
kedvezményesen!

Egyenesen üzemünkből!

    MAGAS MINŐSÉGŰ, 
  PROFESSZIONÁLIS FA 
ÉS MŰANYAG ABLAKOK

    KARCVÉDETT ÉS 
   DEKOR FÓLIÁS
 BELTÉRI AJTÓK 

     BOROVI ÉS LUC 
   BEJÁRATI 
 AJTÓK

   MŰANYAG BEJÁRATI 
 AJTÓK SZÉLES PANEL 
VÁLASZTÉKBAN!   Hosszútávú 

megoldás!
  Biztonság otthona számára,
kiváló minőségű fából.

                       

W W W . A R A N Y A B L A K . H U

   Cserélje le nyílászáróit
kedvezményesen!  

      5100 Jászberény, Kossuth Lajos u. 114.          
   Mobil: +36 20 921 74 36    
Nyitva tartás: H-p: 9:00-17:00  Szo.: 8:00-12:00

KARCVÉDETT ÉS DEKOR FÓLIÁS BELTÉRI AJTÓK  
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Az program a várnai tengerparton kerül minden évben megrendezésre. A lányokat a 
magyarországi IFK vezetői shihan Bőke Béla és senpai Dezső Kata utaztatta és segítette a 
táborban, illetve a versenyen is. 
A világkupán Notheisz Janka abszolút fölényt mutatva, végig ipponokkal menetelt és ezút-
tal sem talált legyőzőre. Látványos fejrúgása a döntőben különdíjat érdemelt. A teljesítmé-
nyét látva a bírók Jankának ítélték a "Best Spirit" különdíjat is. Gréti harmadik helyezéssel 
térhet haza, miután sajnos kiváló szerepléssel sem tudta magát a döntőbe verekedni. 

– Minden jel szerint Janka jó úton van, mentálisan, technikailag, képességekben mind-mind 
jóval megelőzi korosztályát. A feladat adott, megtartani ezt az előnyt és gördülékenyen be-
lépni a felnőtt korosztályba. Elégedett vagyok Gréti teljesítményével is, aki ugyan jóval ké-
sőbb kezdte a karatét, mint Janka, de szépen zárkózik fel és alázatosan tesz a mindenna-
pokban is az előre lepésért. Büszke vagyok Rátok! Óriási köszönet illeti Shihan Bőke Bélát 
és senpai Dezső Katát, akik a saját tanítványaik mellett segítették a Yakuzák SE tagjait is! 
Köszönöm Nektek! – mondta Sensei Agócs Tibor.

Ve
rs

en
ye

k KWU Nyári 
edzôtábor és 
KWU Világkupa
Bulgária, Várna
Notheisz Janka és Domos Gréta a várnai KWU edzőtáborában  
töltött egy hetet. Az edzőtábor adott otthont a 2022. évi  
utánpótlás Világkupának is.
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WKO Shinkyokushin súlycsoportos 
Világbajnokság Lengyelország, Kielce
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A Yakuzák SE / Y Akadémia 
versenyzője Móczó Milán 
Londonba utazott, hogy az 
október elsején megrendezésre 
kerülő Brtish Open elnevezésű 
nemzetközi versenyen 
tapasztalatokat gyűjtsön.

A versenyen shihan Bőke Béla az IFK 
Magyar Kyokushin Szervezet vezetője se-
gítette a Yakuzák SE felnőtt 75 kg-os ver-
senyzőjét. Milán beszámolóját olvashatják 
a versenyről.
– Idén októberben vettem részt életemben 
először a több mint 44 éves múltra visszate-
kintő British Open-en. Indulásom nem volt 
előre megtervezett a londoni megméretteté-
sen, hiszen egy héttel előtte az év fő verse-
nyén, a Shinkyokushin súlycsoportos világ-
kupán küzdöttem. 

2022. évi IFK British Open 

Sok wazarival és ipponnal tértek haza a Yakuzák Se 
/ Y Akadémia versenyzői a 2022. évi korcsoportos 
Magyar Bajnokságról. A megmérettetésre Előhegyi 
Zoltán kísérte el a versenyzőket és idősebb Ferenc-
zi Attilával segítették a csapatot. Felnőtt válogatott 
versenyzők szakmai tapasztalatára is szükség volt 
így Kerekes Réka és Móczó Milán a tatami mellett 
álltak a versenyzők mögött. 10 éremmel tért haza 
a versenyzői gárda, amely nem feltétlenül a teljesít-
ményt mutatta ezúttal. Néhány versenyző kívül ma-
radt mentálisan a tatamin, miközben már belépett és 
így nem azt a formát mutatta amire egyébként képes.   

– Több versenyző előrelépett és sikerült bizonyíta-
nia. Kisebb hibák is becsúsztak ugyan, de pontosan 
ezekből tanulnak versenyzőink. Néha  nagy árat kell 
fizetni, hogy a fejlődés vagy a változás elinduljon. – 
mondta Agócs Tibor

Bushido Kupa – korcsoportos Magyar Bajnokság 2022. 
Budapest Eredmények:

Palásti Krisztián 1. hely
Notheisz Janka 1. hely
Móczó Nárk 1. hely
Bátonyi Bendegúz 2. hely
Bangó Krisztián 2. hely

Domos Gréta  3. hely
Bagyinszki Máté 3. hely
Juhász Zoltán 3. hely
Csáki Noel 3. hely
Ferenczi Attila 3. hely

A világkupa szereplésem nem úgy sikerült, 
ahogy szerettem volna és a sérülések hiányá-
ban úgy döntöttem, hogy nem szeretnék egy 
ilyen hosszas és tartalmas felkészülést hagyni 
elveszni, így beneveztem a British Open 80 
kg-os kategóriájába. Nevezésem a világkupa 
indulásomra való tekintettek befogadták a 
szervezők. Első ellenfelem egy már számom-
ra ismert litván versenyző volt a WKO vi-
lágszervezetből. A küzdelem során egyikünk 
sem szerzett pontot, de a technikai repertoár 
és erő béli fölény végett egyértelmű döntés-
sel hoztak ki győztesnek a bírók 3 perc után. 
Második ellenfelem a spanyol Juan Carlos 
volt a WKB szervezetből. A rendes küzdőidő 
leteltével a bírok nem érzékeltek különbséget 
közöttünk, tehát döntetlent ítéltek. A küzde-
lem hosszabbításában már jobban magamra 
találtam és mind technikailag mind az üté-
sek rúgások darabszámában is felülmúltam 
ellenfelem, így a küzdelem végén két zász-
lót kaptam, azonban a másik két sarok- és 
a főbírót nem sikerült meggyőzni, az ítélet 
döntetlen lett. Az 5 kg-os súlykülönbség nem 
volt meg, így deszkatörésre került sor, ahol 
mindössze egy deszkával maradtam alul, így 
harmadik helyen zártam a versenyt. Érde-
kes ségképpen megemlíteném, hogy habár 
Sensei nem volt jelen a versenyen, végig kö-
vette az élő közvetítésen az eseményeket és 
telefonon keresztül adta az instrukcióit az 
egyes küzdelmek előtt. Köszönet illeti még 
Shihan Bőke Bélát és csapatát, akik az egész 
verseny ideje alatt mindenben a segítségem-
re voltak. – Móczó Milán

A 2022. évi WKO súlycsoportos világbajnokságán Kerekes Réka és Móczó Milán 
az első körben kiestek. 
A Yakuzák SE / Y Akadémia könyvébe minden bizonnyal sötét lapra íródnak a 
szeptemberi eseményen történtek. A felkészülés alapossága és a teljesítmény-di-
agnosztika objektív vizsgálatai sem mutattak olyan jeleket, amelyekből bármilyen 
negatív következtetést lehetett volna előre kiolvasni. Milán azzal a grúz ellenfe-
lével kezdett, akit már egy kontinens viadalon sikerült maga mögé utasítania. A 
grúz versenyző egészen a dobogódig menetelt. Be kell vallani minden győztes 
küzdelmében Milánt látták a jelenlévők előre lépni. Réka a későbbi győztessel, 
azaz világbajnokkal kezdett és vele szemben maradt alul. Elfogyott a tatamin. A 
litván lány mögött magyar válogatott edző ült. (!) Ezen sorok olvasása után még 
a küzdősportoktól távol álló is felhúzza a szemöldökét. Micsoda? A magyar válo-
gatott edzője Réka ellen agitál és segít egy litván versenyzőt a világbajnokságon? 
A történtek pontosan mutatják azt a káoszt a szakmai és emberi defektet, melyet 
a magyar válogatott működésére jellemző. Rékára és Milánra hatott a környezet 
romboló hatása és magyar válogatottat átölelő nihil. Energiáik nem célirányosak 
voltak ezen a versenyen és kiestek az első körben. A magyar válogatott többi tag-
ja is hasonló sorsra jutott. Sokat tanultak versenyzőink. Mekkora munka volt és 
hogy elporladt két perc alatt…
– Amikor elsüllyed a hajó a léken vagy a lékeken beáramló víztől a helye jól definiálha-
tó és látható. Kívánom, hogy a két versenyző, ha máshol nem, önmagában azonosítsa 
a lékek helyét, okát és tárja fel a továbblépés irányát. A külső tényezők negatív energiái 
is erőteljesen jelen voltak ezen a világbajnokságon. Mint az a hajó, melyet vastag jég 
borít az ónos esőtől. A súly és lék azonban már sok volt együtt… A több mint egy éve 
a személyem és az egyesület ellen irányuló fekete szurokszerű ragadós gonosz sátáni 
energiák bizonyosan hatottak a versenyzőkre és természetesen rám is tudat alatt. Nos 
a szervezetváltás ezért is fontos volt. Morális meghasonulás lett volna,ha maradunk 
abban az emberileg eltorzult környezetben. – mondta sensei Agócs Tibor
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A Yakuzák Se / Y Akadémia versenyzői az IBK nemzetközi  bajnokságán léptek tatamira 
Törökbálinton. A jászberényi és nagykátai Y Házak versenyzői sokszor kiütésekkel hagy-
ták el a tatamit és léptek tovább az újabb küzdelmek felé. Domos Gréti, Notheisz Janka, 
Ferenczi Attila, Bangó Krisztián, Bagyinszki Máté, Bagó Balázs, Móczó Márk, Palásti 
Krisztián mint szereztek ipponokat, wazarikat és így idő előtt tudták befejezni küzdel-
meiket. 
– Ez volt az év utolsó versenye az Y-os csapatnak. Nagy Kornélia és Szarvas Boglárka életük 
első megmérettetésén vettek részt, ahol komoly tapasztalatokat szerezhettek. Nagy büszke-
ség a két lány, hiszen a korcsolyáról tértek át a harcművészetekre, ahol gyorsan felvették a 
fordulatot és kiemelkedő hozzáállást és teljesítményt nyújtanak. – mondta Agócs  Tibor

IBK Nemzetközi Nyílt Kyokushin  
Karate Bajnokság Törökbálint

A következő eredmények  
születtek: 
Aranyérmesek: 
Notheisz Janka
Móczó Márk
Bagyinszki Máté
Ferenczi Attila 

Ezüst érmesek: 
Bangó Krisztián 
Juhász Zoltán 

Bronz érmesek: 
Domos Gréta
Bagó Balázs
Csáki Noel
Palásti Krisztián 
Bátonyi Bendegúz
Nagy Kornélia

Kezdôk szemével
Nagy Kornélia és Szarvas Boglárka életük első versenyén bizonyíthattak a tatamin.  
Az Y Média kérdezte a két kezdő versenyzőt.

Nagy Kornélia – Verseny előtt nagyon izgultam, mindezek mellett örültem annak, hogy 1,5 év 
edzésmunkát követően már eljuthattam az első karate versenyemre. A tatamira lépést követően ezek 
az érzések elmúltak és csak koncentrálni próbáltam és kihozni magamból a legtöbbet. Küzdelem köz-
ben azt éreztem, hogy körülöttem megszűnik minden és csak magamra és az ellenfelemre koncentrá-
lok. Még sokat kell fejlődnöm, de mindent beleadtam a küzdelembe és remélem, hogy a későbbiekben 
még jobban tudok majd teljesíteni, több tapasztalat és tudás birtokában. 

Szarvas Boglárka – A tatamira belépni és ott a versenyen küzdeni teljesen más érzés, mint a 
dojoban egy küzdőedzésen. A tatamin a figyelmem besszűkül és csak az adott küzdelemre, valamint 
az ellenfélre tudtam koncentrálni. Így küzdelem közben is egyedül sensei szavait hallottam és ezeket 
befogadva próbáltam kihozni magamból a maximumot. Közben vegyes érzéseim voltak, mivel na-
gyon izgultam, azonban amikor elkezdődött a küzdelem ez elmúlt és csak az elszántsággá alakult. 
Így utólag visszagondolva éreztem azt magamon, hogy még nincs kellő tapasztalatom, kapkodtam. 
Ennek az volt az oka, hogy gyorsan meg szerettem volna nyerni a küzdelmet és tovább lépni a követ-
kezőre, hogy minél jobban tudjak szerepelni és ezáltal bizonyitani is. 
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Mint ismeretes 2022. november 30-án a Yakuzák SE kilépett 
a Magyar Kyokushin Karate Szervezetből és ezzel egy időben 
a Shinkyokushin Világszervezetből (WKO) is. A kilépést 
megelőzően november 20-án Nagykátán ült össze a teljes 
szakmai stáb a következő évtizedeket kijelölni. A kilépést 
követően december 8-án a Budapesten a Margit-szigeten ült le 
shihan Bőke Béla az IFK (International Federation of Karate) 
és sensei Agócs Tibor tárgyalásra. A megbeszélést követően közösen jelentették be  
a felek a jövőbeni együttműködést. Az Y Média a Yakuzák SE szervezetváltásáról,  
illetve a jövőt illetően kérdezte a hazai IFK vezetőjét shihan Bőke Bélát.

ja, mint Kirúg Hümér kocsmája. A tárgyalás egyébként, mint ahogy azt már említettem, 
nem most kezdődött, inkább csak folytatódott. Hivatalosan is ismertettem sensei Agócs-
csal az IFK nemzetközi szervezet és a hazai szervezet szabályait, elvárásait, majd ez után ő 
is határozottan körvonalazta, hogy egyesülete számára mik lennének az ideális feltételek, 
melyeket a szervezetnek biztosítani kellene. Az, hogy a lehetőségek és az elvárások bizonyos 
fokú egyezést mutattak, természetesen nem volt a találkozó előtt sem titok számunkra. Az 
IFK feltételrendszere roppant egyszerű. Az elfogadáson és a kölcsönös tiszteleten alapul. 
Fontosnak tartjuk, hogy nálunk mindenki találja meg a számítását és érezze jól magát. Ha 
világszínvonalú versenyzőket nevel, akkor az IFK és a KWU EB-k és VB-k jelenthetnek 
kihívást neki és tanítványainak, de legalább ilyen fontos, hogy aki bármilyen okból nem 
nevel versenyzőt, se érezze magát háttérbe szorítva. Nemzetközi táborok és szemináriu-
mok formájában nekik is folyamatos kihívásokat tudunk biztosítani, így inspirálva őket is a 
folyamatos fejlődésre. A tárgyalás tehát jórészt ezeknek a lehetőségeknek az átbeszéléséről 
szólt, illetve néhány jövőbeni szervezetfejlesztési kérdést érintett.
Hogy milyen érzésekkel álltam fel az asztaltól? Természetesen pozitív érzésekkel, mivel jó 
emberekkel találkozhattam és a szerelmemről, a kyokushin karatéról tudtunk építő jelleggel 
beszélgetni. E mellett természetesen eltöltött egy várakozásteljes izgalom is, hiszen a 
közös munka új távlatokat nyit mindannyiunknak.  A Yakuzák SE egy nagy lét-
számú és erős klub, komoly szakmai tapasztalattal. Az én feladatom az, hogy 
minél előbb megismertessem őket az IFK technikai anyagával, hiszen 
ez felém a világszervezet elvárása ilyen esetekben. Ennek keretében a 
sensei már részt is vett egy közös kata edzésen, melyen a régi szervezete 
és az IFK katái közti különbségeket sikerült feltárni.

Milyen közös célok mentén fogalmaztátok meg a hazai  
IFK szervezet működését, úgymond milyen filozófiával kínál 
új alternatívát az IFK Hungary hazai kyokushin karate 
szervezeti palettáján?

Mint azt már említettem az előzőekben is egy tudásala-
pú, de baráti, mondhatnám családias hangulatú szer-
vezetet kívánunk építeni. Figyelembe véve a legmo-
dernebb sporttudományos módszereket, de egy pilla-
natra sem megfeledkezve a tradíciók és a Budo szelle-
miségének fontosságáról. Az erős világszervezeti háttér, 
a kiváló versenyrendszer, a komoly és jól rendszerezett, 
könnyen tanítható technikai anyag adott csakúgy, mint 
az Y Akadémia által felhalmozott és folyamatosan bő-
vülő sporttudományos tudás és eszköztár. Minden alkotó 
elem együtt van egy igazán grandiózus mű megalkotásához.  
A lehetőség a kezünkben van, csak élni kell vele. Itt tartunk 
most. A közös munka tervezése egyébként elkezdődött. Első megméretteté-
sünk az április 23-i jereváni IFK EB. Erre két edzőtáborral készülünk, melyet 
sense Agócs Tibor már a tőle megszokott precizitással és komoly szakemberek 
bevonásával, gőzerővel szervez. Mivel új válogatottunk itt mutatkozik be első 
ízben, ezért kiemelt fontossága van ennek az eseménynek.

Milyennek látod a szervezetet mondjuk 5-10 év múlva?

A határ a csillagos ég! Egy barátom egyszer azt mondta: „Ha légvárat építesz, 
ne sajnáld belőle a téglát!” Nem tudom milyen lesz a szervezet 5-10 év múl-
va. Vagyis de! Pontosan olyan lesz, amilyenné tesszük. A terv egyébként az, 
hogy az IFK és a KWU versenyein tapasztalható orosz hegemóniát meg-
törjük. Erre ennek az 5-10 évnek elégnek kell lennie. Ez magával hozza 
azt is, hogy egyúttal a magyar kyokushin hajója is révbe ér. Csak úgy lehet 
világszínvonalú versenyzőket kinevelni, ha a hazai kiválasztási rendszer 
is világszínvonalú lesz. Ha ez megvalósul, akkor a válogatottunk az élvo-
nalba kerülhet és fel tudjuk venni a versenyt bármely nemzet képviselőivel.  
A szervezet méretét tekintve, ha sikerül egy valóban élhető közösséget létre-
hozni, akkor szervezetünk nemcsak szakmai téren, hanem létszámát tekintve 
is meghatározó eleme lehet a hazai kyokushinnak.

Mielőtt a konkrét témára rákérdeznénk 
legyél szíves bemutatni az IFK szervezetet. 
Hol helyezkedik el a kyokushin karate 
térképén? Ki a vezetője és mit kell tudni 
róla? Mi a szervezet filozófiája?

Az IFK szervezetet hanshi Steve Arneil ala-
pította 1992-ben. Róla tudni kell, hogy a 
Sosai közvetlen tanítványa volt. Éveket töl-
tött uchi deshi-ként a Honbuban. Ő teljesí-
tette a Sosai után elsőként a 100 ellenfeles 
küzdelmet. 1965-ben Európába, konkrétab-
ban Angliába jött tanítani, itt megalapította 
BKK-t (British Karate Kyokushin), melynek 
2021-ben bekövetkezett haláláig elnöke volt.
Az IFK gyakorlati irányítását még életében 
(2013-ban) átadta shihan David Pickthall-
nak, aki viszonylag rövid idő alatt egy di-
namikusan fejlődő modern szervezetté ala-
kította azt. Tette ezt úgy, hogy a kyokushin 
hagyományait és értékeit teljes mértékben 
megőrizte. Jelenleg a világ 65 országában van 
jelen az IFK és ez a szám folyamatosan bő-
vül. 2011-ben az IFK, a KWF, a Kyokushin-
kan és az AKR részvételével megalakult 
a KWU (Kyokushin World Union), mely 
jelenleg világviszonylatban az egyik legerő-
sebb versenyrendszerrel és versenyzőgár-
dával rendelkezik. A Hanshi az IFK filozó-
fiáját két szóban foglalta össze: „Curtsy and 
respect”. Véleményem szerint ez nemcsak az 
IFK hitvallása, hanem minden BUDO harc-
művészet gyakorlásának alapja is. A hazai 
szervezetet is a kölcsönös tisztelet, megbe-
csülés, egymás értékeinek elismerése jellem-
zi. Ebben a légkörben igyekszünk nevelni a 
jövő generációk karatékáit is. Fontos, hogy 
ne csak jó harcosok, hanem jó emberek is 
váljanak belőlük.

Milyen előzményei voltak a december 8-i 
találkozónak? Honnan ismered sensei 
Agócsot és a Yakuzák Se-t,  
milyen rálátásod van a munkájukra?

Sensei Agócs Tiborral nem mai keletű az 
ismeretségünk. Még a ’80-as években fiatal 
versenyzőként volt alkalmunk találkozni 
edzőtáborok és különböző rendezvények 
alkalmával. Aztán később több általa rende-
zett edzőtáborban vettem részt Jászberény-
ben és Hegykőn is. Ide már én is tanítvá-
nyokkal érkeztem, akik felkészülésében fon-
tos szerepet kaptak ezek az alkalmak. Mind 
testileg, mind lelkileg épülve, megerősödve 
térhettek haza innen. A Yakuzák SE verseny-
zői mindig komoly kihívást jelentettek a szá-
munkra. Sportszerű, ám roppant kemény 
ellenfeleket ismerhettünk meg bennük. 
Látszott és a mai napig is látszik az a magas 
szintű tudás és a munka iránti alázat, mely a 
klub tevékenységét átitatja. Egy bajnoki cím 
értékét azok az ellenfelek adják, akik legyő-
zésén keresztül az út a cím megszerzéséig 
vezetett. Ha ez történetesen (néhány emlé-
kezetes, ám ritka alkalommal) egy yakuzás 
versenyzővel szemben kivívott diadallal 
történt, mindig megsokszorozta a győzelem 
értékét. A december 8-i találkozót már jóval 
előbb megelőzte több közös program. Baráti 
beszélgetések, versenyre utazások, egymás 
szakmai munkájának és életfilozófiájának 
megismerése. Itt még a szervezeti kérdések 
nem kerültek szóba, csak egy kölcsönös tisz-
teleten és megbecsülésen alapuló szervezet 
független együttműködés kezdett kialakulni 
a közös cél érdekében. Ez a cél pedig minden 
esetben a magyar kyokushin megerősítése, a 
magyar versenyzők Európa és a világ élvo-
nalába visszajuttatása volt. Az együttműkö-

dés aztán mind szorosabbá vált. Nemcsak 
küzdőpartnereket biztosított a két nagy 
egyesület egymásnak, hanem több komoly 
nemzetközi tornán is egymást segítve vettek 
részt versenyzőink. Személy szerint nekem 
is óriási öröm és megtiszteltetés volt, amikor 
Móczó Milánt, Notheisz Jankát és Domos 
Grétát Európa- illetve világkupán segíthet-
tem. Innen már a december 8-i találkozóhoz 
és az azt következő eseményekhez egyenes 
út vezetett.

Milyen információid vannak  
a szervezetváltás okairól?

A szervezetváltás okairól és annak szükség-
szerűségéről viszonylag pontos informáci-
óim vannak, több hitelt érdemlő forrásból 
is. Szervezeti vezetőként kötelességem volt 
a lehető legpontosabban tájékozódnom.  
Kijelenthetem, hogy akik sensei Agócs  
Tibort és klubját kiüldözték régi szervezeté-
ből, mindezt önös érdekből, saját sikertelen-
ségüket és alkalmatlanságukat palástolandó 
tették. Bármilyen furcsán is hangzik azon-
ban, de a magam és néhány szervezeti vezető 
társam nevében kénytelen vagyok gratulálni 
nekik, és megköszönni áldozatos munkáju-
kat, melyet ugyan nem a magyar kyokushin 
jobbításáért végeztek, hanem „boszorkány-
üldözést” folytattak és folytatnak. Ezen te-
vékenységükkel mind létszámban, mind 
pedig minőségben sikerült jelentősen meg-
erősíteniük néhány hazai szervezetet. De a 
tréfát félretéve, a múltnál fontosabb a jövő.  
A sensei Agóccsal folytatott megbeszélés leg-
fontosabb kérdése a közös jövőkép kidolgo-
zása volt. Egy olyan élhető közösségnek kell 
kialakulnia körülöttünk, ahol nemcsak mi, 
hanem az összes hozzánk hasonló elveket 
valló és értékrendünket elfogadó karatéka 
otthon érzi magát. 

Hogy zajlott a tárgyalás a Margit-szigeten 
a termál hotel tárgyalójában? Milyen 
érzésekkel álltál fel a tárgyalóasztaltól?

Nem vagyok híve a nagy szavaknak és a 
puccos helyszíneknek. Számomra egy be-
csületes ember kézfogása többet ér, mint a 
legkomolyabb, jogászok által megfogalma-
zott szerződés, ha nem tisztességes szándék 
vezeti a tollat. A helyszín pedig számomra 
teljesen lényegtelen. A „Zenélő Patkány” 
nevű műintézményben csakúgy, mint a 
margit-szigeti Thermál hotelben, jó és igaz 
ügy érdekében bárhol és bármikor hajlan-
dó vagyok eszmét cserélni az általam erre 
érdemesnek tartott partnerrel. De való igaz, 
hogy a megbeszélés súlyához és várható 
eredményéhez jobban illett a hotel tárgyaló-

Szervezetváltás
és ami mögötte van
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Az Y Akadémia teljes szakmai stábbal 
utazott a 2022. évi NCSA konferenciára 
és kiállításra. Ezúttal Darázs Mátyás 
az Y Akadémia edzőjének szemüvegén 
keresztül a közvetlen tapasztalatokról 
kaphatunk képet.

– Szakmai szemmel nagy jelentőséggel bíró 
tanulmányi lépcsőfok megtételét tudhat-
ja maga mögött az Y Akadémia csapata a 
2022-es amerikai NSCA Sporttudományos 
Konferencián és Kiállításon való részvétele 
után. Nem titok, hogy diplomával és OKJ-s 
oklevéllel rendelkezőként izgatottan vár-
tam a szakmai előrelépés ezen lehetőségét. 
Ezúton is köszönöm az Y Háznak a támo-
gatást!

A rendszeresen megrendezésre kerülő ese-
mény a legfrissebb kutatásokról, technikák 
elméleti és gyakorlati magasszintű megis-
mertetéséről és alkalmazásáról vált híressé 
a bolygó legprofibb szakemberei által. El-
sősorban az előadások célja a jobb edzővé 
válás különböző aspektusait taglalta. 
Az egyik kedvenc előadásom témája a 
„Work smarter, Not harder” címet kapta, 
mely lefordítva „Dolgozz okosabban, Ne 

keményebben” magyarul is egy magáért 
beszélő és fontos témakör minden komoly 
tréner számára. A prezentációban az új 
információk mellett alapvető igazságokat 
erősíthettem meg magamban, így határo-
zottságom és céltudatosságom is magasabb 
szintre emelhettem. Ilyen magától értetődő 
igazság például a következő: „Az edző fel-
adata a motiváció fenntartása. Kerülni kell 
a negatív megfogalmazást a hibajavítások 
esetében. A jó hibajavítás nem csak az op-
timális mozgást, hanem a mozgás okát is 
feltárja a gyakorló előtt.” Ezt a hozzáállást 
különösen fontosnak tartom, kiváltképp 
gyermekek oktatása esetében. Úgy gondo-
lom, minden értelmi tanítás mögött egy 
megfelelően társítható érzelmi impulzust is 
közvetítenie kell egy jó szakembernek, hogy 
a legmélyebb és legtartósabb módon örökít-
se tovább az adott mozdulat vagy technika 
sajátosságát. Azt is megtanultuk ezen az elő-
adáson, hogyan kell egy sérülés után visz-
szaállítani az elmét, hogy ismét tiszta lappal 
indulhasson neki annak a mozgásanyagnak, 
ami okozta a károsodást. A félelem naturá-
lis reakciója az agynak olyan dolgokkal vagy 
eseményekkel kapcsolatban, amely előzetes 
tapasztalataink alapján veszélyt jelentenek 
számunkra. Szerencsére a megfelelő metó-
dussal felülírható egy ilyen rossz beidegző-
dés. A következő példával mutatták be az 
agy programozását egy sprinter atléta bal-
esete, valamint felépülése kapcsán: „A cél a 
futás. A megfelelő lépcsőfokok egymást köve-
tő megtétele a következő: 1. séta, 2. tempós 
gyaloglás, 3. kocogás, 4. futás, 5. lejtőn futás.” 
Láthatjuk, hogy a célt már a negyedik fokon 
elértük, de tovább fejlesztettük, és az ötödik 
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lépcső által magasabb szintre emeltük. Szu-
perkompenzáltunk, így az agyat arra prog-
ramoztuk, hogy a feladat utáni feladat sem 
okoz már problémát, minden gátló tényezőt 
feloldottunk. 
Egy másik bemutató alkalmával (Techni-
kák edzőknek) a következőt jegyeztem le: 
„A folyamatos – ismétlésenként – pozitív 
visszajelzés negatív hatással bírhat, hisz ha 
egyszer nem mondjuk, a sportoló úgy értel-
mezi, hogy nem jól végezte a gyakorlatot. Ér-
demes a feladat befejeztével értékelni.”
A „Speed and Agility” című prezentáció 
során a gyorsaság és alkalmazkodó képes-
ség fejlesztésével kapcsolatban három fő 
tényezőt nevezett meg az előadó. Először 
is mindig a sportágnak megfelelő mozgás-
anyagot kell fejleszteni, ha gyorsaságról van 
szó. Másodszor, mindig a játékos céljait, 
nem pedig az edzőjét kell megvalósítani. A 
gyorsasági edzés nagyon erős érzelmi ve-
tülettel bír, hisz a maximális teljesítményt 
szinte csak önkívületi állapotban érhetjük 
el. Ehhez viszont az kell, hogy a sportoló 
saját elképzelése szerint teljes mértékben 
belső elhatározásból akarja megoldani az 

előtte álló feladatot. Külső parancsra ez 
részben talán, de egészben nem véghez vi-
hető. Harmadszor, egy adott mozgás gyor-
sítását több dimenzióban érdemes végezni, 
mint például az irány, a magasság, a forma, 
a kiinduló helyzet megváltoztatása mind jó 
megoldásnak bizonyul. A több irányú fej-
lesztéshez soroljuk a mozdulatok összekö-
tésével járó extra kihívást is. 
Az utolsó nap a „Freestyle Warmup” előadá-
son interaktív módon vettünk részt, melyet 
Molly Binetti, a Dél Karolinai Kosárlabda 
Csapat erőnléti edzője tartott. A szakember 
holisztikus megközelítése mély benyomást 
tett rajtam. Elmondása szerint a bemelegí-
tés egy új megközelítésben jelentősen fo-
kozhatja a teljesítményt: „A bemelegítésnél 
a hiba, amit a rutin miatt sok edző elkövet, 
hogy mindig egy jól bevált mozdulatsort ve-
zényel le. Ehelyett célszerű már az edzés első 
fázisában új ingereket biztosítani. Sokszor 
a kosárlabdázókkal levetetem a cipőt, hisz 
a talpon rengeteg receptor van. A cél, hogy 
az egyénnek lehetősége nyíljon a kreatívnak 
lenni, felfedezni valami újat. A feladatok 
többféle megoldással is végezhetők. Lényeg, 
hogy három fázisra osszuk a bemelegítést: 
1. Könnyű játék az edzés hangulatának 
megalapozására. 2. Összetett mozdulatok, 
kisebb erősítő feladatok az izmok alapos elő-
melegítése céljából. 3. Idegrendszeri felkészí-
tés kisebb gyorsasági, sportági feladatokkal.”
Az előadásokon felül a legújabb sporttu-
dományos innovációkat, új eszközöket 
is megismerhettük, kipróbálhattuk. Úgy 
vélem, komoly potenciál rejlik az Y Aka-
démia eszközparkjának ilyen irányú kor-
szerűsítésében,  melyről a tárgyalások már 
több fázisban folynak. 
A következő NSCA Konferencia Mün-
chenben 2023 márciusában lesz, melyre 
a tervek szerint egy kisebb delegáció fog 
kiutazni. 

– Szeretnénk az ország legmagasabb szin-
tű sportszakmai elöljárói közé tartozni, 
melyhez elengedhetetlen a folyamatos fej-
lődés és tanulás. – Darázs Mátyás

NATIONAL STRENGTH AND 
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Ha megengeded, kezdjük a karatéval. Édesapád, Szekeres 
Péter és testvéreid, Liliána és Marcell hosszú évekig voltak 
fontos tagjai közösségünknek. Mikor volt ez pontosan és 
hogyan emlékszel a kezdetekre?

2002-ben vettünk részt Apával és Lilivel az első 
Kyokushin edzésünkön. Ekkor én 8 éves voltam, 
és tisztán emlékszem a jászberényi tornateremre, 
ahol akkoriban az edzések voltak. Ezelőtt egy évig 
Shotokan karate edzésre jártunk, így nem volt tel-
jesen szokatlan a közeg, viszont emlékszem, hogy 
az első Kyo edzésen nagyon-nagyon elfáradtam. 

Ezután a hétfő-szerda-péntek esti edzések fix prog-
ramként kerültek be a családi naptárba.

Eredményes versenyzője voltál az egyesületnek. Milyen 
eredményeid voltak pontosan és miért tartottad 

fontosnak kipróbálni magad a tatamin?

Mindig irigyeltem és felnéztem az egyesület ver-
senyzőire. Magamról nem hittem volna, hogy 
képes lennék egy versenyen helyt állni. Talán 10 
éves lehettem, amikor Tibi Sensei megkérdezte 
egy edzés végén, hogy mi lenne, ha benevezne 
a közelgő Diákolimpia területi selejtezőjére. 
Nagyon meglepődtem, hogy alkalmasnak tart 
erre, ez adta a kezdő löketet. Komolyan vettem 

a felkészüléseket és elkezdtem élvezni a verseny-
zéssel járó plusz munkát, a versenynapok izgalmát 

és azt a nagyon fókuszált állapotot, amit a versenyküz-
delmek alatt átéltem. 17 éves koromig versenyeztem, voltam 
többször Diákolimpiai bajnok és helyezett, valamint korcso-
portos magyar bajnok is. Amikor Szövetes Vera világbajnok 
lett, hihetetlen rajongója lettem, magamban tervezgettem, hogy 
egyszer majd én is követem ezen az úton. Az érettségi közeled-
tével viszont egyre világosabb lett számomra, hogy nekem nem 
ez az utam, az élet más területére szeretnék koncentrálni, ezért 
befejeztem a versenyzést. Így 10 év távlatából sem bántam meg 
a döntésem. Akkor egy nagy, és fontos korszaka az életemnek 
lezárult.

A tanulmányok miatt fejezted be a versenyzést és 
tulajdonképpen a rendszeres edzéslátogatást is.  
Légy szíves mutasd be, milyen tanulmányokat végeztél  
és milyen képesítéseid vannak! 

Az érettségit követően felvételt nyertem az 
Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE) 
Természettudományi Karának kémia sza-
kára. Az alapszak elvégzését követően 
jelentkeztem mesterképzésre. Mindkét 
szakdolgozatomat ugyanannál a kutató-
csoportnál írtam elektrokémiai témában, 
és nagyon megtetszett a kutatói pálya. Mi-
nél többet tanultam, annál inkább láttam, 
hogy mennyi mindent nem tudok még. 
Témavezetőm bíztatására az egyetemen 
maradtam, és elvégeztem a doktori iskolát 
is, ezzel megszerezve a PhD fokozatot. Egy 
csereprogram keretében volt lehetőségem 
az Egyesült Államokban is kutatni.

Anélkül, hogy mélyen belemennénk a 
kémiába, miből írtad a doktoridat? Hol, és 
milyen státuszban dolgozol jelenleg?

A doktori munkám során olyan műanya-
gok tulajdonságait vizsgáltam, amik veze-
tik az elektromos áramot. Ezeket a „vezető 
polimereket” már nagyon sok helyen hasz-
nálják az iparban (pl. napelemekben, tran-
zisztorokban, okos ablakokban), viszont az 
alap tulajdonságaik sok esetben nincsenek 
feltérképezve. Működik, de nem feltétlen 
tudják, hogy pontosan miért. Az egyete-
men a kutatók nagy többsége úgynevezett 
alapkutatást végez, a „miért?”-ekre keresik 
a választ. Ez azt jelenti, hogy egy-egy jelen-
séget igyekszünk minél mélyebben megér-
teni és ezt közzé tenni. Később ezt a tudást 
az ipari kutatásokban fel tudják használni 
termékek fejlesztése során.   
Október óta éppen egy ilyen, ipari kuta-
tással foglalkozó cégnél dolgozom Izland 
fővárosában, Reykjavíkban elektrokémi-
kusként. A vállalat környezetbarát ammó-
niagyártás fejlesztését tűzte ki céljául.

Mit gondolsz, mi a te tudományágadnak 
a legnagyobb feladata a 21. században? 
Kérlek villants fel konkrét – számunkra 
is érthető – területet, tanulmányt, 
érdekességet, amiről úgy gondolod, hogy 
fontos a mai korban. 

Azt gondolom, hogy energiahordozók és 
energiatárolók terén nagy fordulat előtt 
áll a világ. Egyre elterjedtebb – szerintem 
helyesen – a megújuló energiaforrások 
használata. Az infrastruktúra azonban nem 
tudja tartani a tempót a növekvő lakossá-
gi igényekkel. Egy napelemekkel felszerelt 
családi ház például nem tud önellátóvá 
válni, mert a jelenleg forgalomban levő ak-
kumulátorok nem alkalmasak elraktározni 
a nyári napsütésben megtermelt energiát a 

Dr. Szekeres Krisztina –  

Kyokushintól a katalízisig, avagy  
kovalens kötésben a karatéval

Az Y Média egy páratlan tehetséggel, az Izlandon dolgozó  
Dr. Szekeres Krisztinával, a Yakuzák SE egykori versenyzőjével  
készített interjút. A riport a kémikus izgalmas életútját és  
a karatéhoz fűződő kapcsolatát mutatja be.

téli időszakig. Kutatócsoportok százai dol-
goznak a problémán.

Az ammóniagyártás, amivel jelenleg én is 
foglalkozom, a műtrágyagyártás szempont-
jából fontos. Jelenleg az ammóniagyártás 
egyik kiindulási anyaga a földgáz, így ez 
a folyamat se nem olcsó, se nem környe-
zetbarát. Mi egy olyan eljárást fejlesztünk, 
mely során csak levegőből nyert nitrogén-
re, vízre és elektromos áramra lenne szük-
ségünk ammónia előállításához. És persze 
egy kis segítő anyagra, úgynevezett katali-
zátorra... Ezt az anyagot megtalálni az, ami 
a nagy kihívás. Ez két elég konkrét példa 
volt. Talán közhelynek tűnik, de az életünk 
minden területén körbevesz minket a ké-
mia a mosóportól a gumicukorig. 

Ha visszatekintesz az életutadra, mit 
gondolsz, milyen tapasztalatokkal 
gazdagodtál a karate edzéseken, 
versenyeken? Mi az a konkrét képesség/
készség, amit a karaténak köszönhetsz?

Talán a „képes vagyok rá” érzést emelném 
ki. A nyári „hátrafele futós” edzések a nagy-
kátai vízmű pályán, övvizsga-küzdelmek 
hőségriadóban, mezítláb futás a frissen 
leesett hóban, csak hogy néhányat említ-
sek azok közül az élmények közül, melyek 
során egy védett közegben feszegethettem 
a tűrőképességem határait. Nagyon fontos 

muníció ez számomra mind fizikai, mind 
pszichés önbizalom terén. Egy konkrét pél-
da: 3 éve eltörtem a bokámat. Műtét, csava-
rok és 6 hét gipszben fekvés után újra meg 
kellett tanulnom járni, lépcsőzni, ugrani. 
Nagyon küzdelmes volt, de a karatéból ho-
zott testtudatnak és kitartásnak köszönhe-
tően átlendültem ezen a kihíváson is.

Követed a Yakuzák Sportegyesület 
munkásságát? Mit szólsz, hogy Nagykátán 
is épült egy újabb Y Ház?

Említettem a beszélgetés elején a jászberé-
nyi iskolai tornatermet... Nagyon jó volt, 
hogy volt, de azért egy sportág-specifiku-
san megtervezett, igényesen kivitelezett 
dojo nagyon nagy kincs. Gratulálok hozzá! 

Mennyire maradt meg a sport az életedben 
és mikor látunk újra a karate edzésen?

Teljes mértékben megmaradt az életem-
ben a sport. TRX, kettlebell és funkcioná-
lis edzések rendszeres résztvevője voltam 
egyetemista éveim alatt. A TRX-emet Iz-
landra is magammal hoztam. Pár éve pe-
dig felfedeztem a futásban is a szépséget a 
Spartan versenyek jóvoltából. 
Egy küzdőedzést nem biztos, hogy most 
bevállalnék, de mondjuk egy jó kis zsák-
edzésre nem mondanék nemet... na majd 
ha otthon leszek, bekopogok Hozzátok!

www.yakuzakse.hu   
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Idén 2022-ben a nevelő egyesületem, az Y 
Akadémia képviseletében nagyobb csapat-
tal vettünk részt az Egyesült Államokban 
megrendezett NSCA (National Strength 
and Conditioning Association) Konferen-
cián, melyet New Orleansban rendeztek 
meg. A karate versenyzésnek köszönhető-
en már számos országban és kontinensen 
megfordultam azonban az amerikai földré-
szen még ezelőtt soha. Nagy álom válhatott 
valóra, hogy eljuthattam a világ egyik leg-
rangosabb sporttudományos rendezvényé-
re. A konferencia mellett megismerkedhet-
tem a kontinens sokoldalúságát, kulturális, 
etnikai sokszínűségét, ebben a beszámoló-
ban a kulturális részre fogok koncentrálni.

Dallas
A hosszú, tengerentúli utazásunk első ál-
lomása Texas egyik legikonikusabb városa, 
Dallas volt. A hosszú repülő út végeztével 
a bérelt autók felvétele után elindultunk a 
szállásunkra a hatalmas autópálya renge-
tegben. Azonban mikor először meglát-
tuk Dallas monumentális felhőkarcolóit 
mindannyiunkban felcsillant a szeme. ,,Ez 
már a valódi Amerika!”-gondoltam és 
igazam volt. Ez a lenyűgöző város számos 
kincset rejtegetett magában számunkra. Az 
első nap megnéztük a J.F.Kennedy elnököt 
ért merénylet helyszínét és az annak emlé-

két őrző múzeumot a 6th floor Múzeumot. 
Azonban a napnak még nem volt itt vége! 
Ellátogattunk a híres Flight Múzeumban, 
ahol számos régi és modern repülő gépet 
láthattunk, beleértve űrszondákat, amerikai 
háborús vadászgépeket, a legelső utasszállí-
tó járatokat és számos egyéb meghatározó 
,,mérföldkövet” a repülés történetében. A 
Flight Múzeumot követően utunk a Dallas 
határában fekvő Southfork Ranch birtokra 
vezetett, ahol a Dallas sorozatot forgatták. 
A nap lezárásaként a városközpontban lévő 
toronyba, a Reunion Towerba mentünk fel, 
ahonnan megnéztük a naplementét. Mi-

csoda első nap! A dallasi kirándulás máso-
dik napján a természettudományi múzeum 
volt a fő látványosság, amit meglátogat-
tunk. A múzeum 4 emeletből állt, amely 
rengeteg interaktív kiállítással várta a láto-
gatóit minden emeleten más és más témá-
ban pl.: csillagászat, dinoszaurusz és egyéb 
őskori maradványok, robotika, ökológia, 
kémia, sport és még sorolhatnám, de az 
biztos, hogy itt bárki megtalálja a neki való 
programot. A nap hátralévő részét a szál-
lodában pihenéssel töltöttük majd másnap 
indultunk Texas egy másik nagy városába, 
San Antonioba.

még a város jelképe a híres Alamo, amely 
egy erődként szolgált az Amerikának a Me-
xikó ellen vívott háborúban. Szerencsénkre 
az ittlétünk alatt a július negyedikei ün-
nepségbe, az Egyesült Államok legnagyobb 

nemzeti ünnepébe, is belecsöppentünk és 
láthattuk a szebbnél szebb tűzijátékokat . A 
San Antonioi kiruccanásunk végeztével az 
irányt New Orleans felé vettük, ahol hama-
rosan kezdetét vette az NSCA konferencia.

Utazás az Amerikai  
Egyesült Államokba
Gigantikus projekt a tehetségekért: 
18 nap, 5 állam »Texas, Louisiana, Alabama, 
Mississippi, Florida«, több ezer mérföld. 
Az Amerikai Egyesület Államokba delegált nyolc főt a Yakuzák SE / Y Akadémia 
a 2022. évi The National Strength and Conditioning Association (NSCA) 
konferenciára és kiállításra. A világ legnagyobb sporttudományos szervezetében 
dolgozik Prof. Dr. Dörgő Sándor is, aki The University of Texas at San Antonio 
(UTSA) tanszékvezetője és az Y Akadémia szakmai vezetője is egyben.
A kiutazók Agócs Zsófia, Kerekes Réka, Agócs Tibor, Darázs Mátyás,  
Bagyinszki Máté, Móczó Márk, Németh Máté (Y Média) öt államban  
több szakmai és kulturális programon vettek részt. 
Az útról Móczó Milán NFTŐ ösztöndíjas írt beszámolót. San Antonio  

és Austin
Dallasból San Antonioba közel 6 órás út 
vezetett, amelyet egy Austini megállással 
könnyen átvészeltük. Az Austinban való 
megállás célja nem csak a rövid pihe-
nő volt, hanem a Texas államban történő 
törvényhozás épületének, a Capitol meg-
látogatása is. A San Antonio-i tartózko-
dásunk Dr. Dörgő Sándor professzornak 
köszönhető, aki az UTSA-n a kineziológia 
tanszéket vezeti. Dörgő professzor és az 
egyik Phd hallgatója, Matt körbe vezettek 
minket a San Antonioi campuson, ahol 
megmutatták a kutató laborokat, főbb 
előadó termeket sport és közösségi léte-
sítményeket. Az campus mérete már ön-
magában lenyűgöző. Az egyetem területe 
megközelítőleg 3.000 négyzet kilométer 
és  34,000 diák tanul összesen az UTSA-n. 
Ami nekem a legjobban tetszett az újonnan 
felépült amerikai football komplexum volt. 
Az új létesítményhez tartozik egy hatalmas 
edzőterem a legmodernebb felszerelésekkel 
és mérőeszközökkel, tartoznak még hozzá 
tantermek az elit sportolóknak és a játéko-
soknak külön stratégiai és elemző szobák 
is, ahol mindegyik posztnak megvan a saját 
terme. A hivatalos programok mellett volt 
idő a kikapcsolódásra is, San Antonionak 
gyönyörű helyei vannak, amelyről sokan 
nem is tudnak. A belvárosban található a 
Riverwalk nevezetű sétány, amely egy épí-
tett folyó partján halad végig. Itt található 
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New Orleans
A New Orleansban eltöltött idő nagy ré-
szét a konferencia tette ki így városnézésre 
nem jutott idő. Mindazonáltal konferencia 
hatalmas élmény volt azon felül, hogy szak-
mailag is rendkívül hasznos volt. Legmo-
dernebb sporteszközök, kimagasló edzők, 
professzorok és lenyűgöző előadások. Éle-
tem egyik meghatározó élménye volt az 
első részvétel, nagyon remélem nem az 
utolsó. A munkát elvégeztük, a sok tudást 
magunkba szívtuk, amit csak tudtunk felje-
gyeztünk, felvettünk. Szakmai beszámolót 
külön készítettem a konferenciáról. Most 
jöhet ismét egy kis pihenés szóval… Irány 
Florida, Orlando!

A konferencia vége felé haladva, kellően 
eltelítődve a hatalmas információ áradat-
ban, azért már vártuk, hogy legyen egy 
kis kikapcsolódás. Az utolsó előadás után 
kocsiba ültünk és megkezdtük az utol-
só nagyobb autó utunkat Floridába. New 
Orleans és Florida között 700 mérföld tá-
volság van, ami 11 óra kocsival. Azon ok-
ból kifolyólag, hogy ne utazzunk ennyit 
egyszerre, a félúton található Panama City 
Beach-en töltöttünk egy napot. Gyönyörű, 
végeláthatatlan partszakaszok pálmafákkal 
és hófehér homokkal.

Panama City Beach 
és Orlando
Megpihenve, feltöltődve elindultunk ame-
rikai túránk végső állomása, Orlando felé. 
A Florida állam szívében fekvő, Orlando 
turisták tömegeit vonzza. Orlandoban 
található a Disney World, a Universal 
Studios,a SeaWorld, Old Town és még 
hosszan lehetne sorolni. A rengeteg jobb-
nál jobb program közül, amit ez a város 
tud nyújtani próbáltunk összerakni egy 
kis tervet a számunkra legvonzóbb látvá-
nyosságok közül. Disney World kihagy-
hatatlan volt számomra. Disney 4 élmény 
parkkal és 2 aquaparkkal, számtalan szál-
lodával, éteremmel és rengeteg fantaszti-
kus programmal várja látogatóit. Ez egy 
komplett város, annak minden jellemzőjé-
vel, lehet közlekedni hajóval, metróval, já-
ratos busszal, autópályán az egyes hotelek 
és élményparkok között. A vízi parkok kö-
zül egybe sikerült elmenni az úgynevezett 
Tyhpoon Lagoon-ba, az élményparkok kö-
zül a legnagyobb Magic Kingdomot majd 
egy másik nap a Hollywood Studios-t jár-

tuk be. Ezeknek a parkoknak azonban ak-
kora a mérete és annyi zenés táncos show, 
hullámvasút, felvonulás és üzlet van, hogy 
szinte képtelenség teljesen bejárni még 
a 9 órás nyitástól a 21 órás zárásig sem. 
Azonban mindenképpen megéri maradni 
hiszen minden este zárás előtt gyönyörű 
tűzijáték van zenés fényshow-val össze-
hangolva, melyet a kastély falára vetítenek 
rá. Magic Kingdom… a név magért beszél, 
valóban varázslatos a hely. Floridai túránk 
egy másik nagyszerű élménye a Kennedy 
Űrközpont volt. Bíztunk benne, hogy jó 
dolgokat fogunk majd látni, de még így is 
minden képzeletünket felülmúlta a köz-
pont. Maga a látogató központ is ledöb-
bentő, ahol a látogatók megtekinthetnék 
igazi a történelem során használt űrszon-
dákat, rakétákat, volt űrhajósokkal van 
lehetőség találkozni, szimulátorok segítsé-
gével kipróbálhatják a látogatók milyen is 
az űrben. Ami külön tetszett, hogy renge-
teg lelkesítő előadás, látványos 3D filmek 
voltak arról, hogy mindenkiből válhat 
olyan hős, mint amilyenek az űrhajósok 
voltak és arra sarkalják a gyerekeket, hogy 
tanuljanak és csatlakozzanak a NASA csa-
patához. Számomra a központ csúcspont-
ja az Apollo program részleg volt, ahová 
busszal vittek be. A buszon ment egy kis-
film, ami érdekességeket mondott a köz-
pontról és a rakétaprogramokról.
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Beszámoló a  
konferenciáról
Mi is az NSCA? Az 1978-ban alapított 
The National Strength and Conditioning 
Association (NSCA) egy nonprofit egyesü-
let, amelynek célja az erőnlét és a kondici-
onálás, valamint a kapcsolódó sporttudo-
mányi szakmák előre mozdítása világszer-
te. Az NSCA azért jött létre, hogy képessé 
tegye a szakemberekből álló közösséget, 
hogy maximalizálja hatékonyságát a bi-
zonyítékokon alapuló tudás terjesztése 
és gyakorlati alkalmazása révén, iparág-
vezető minősítések, kutatási folyóiratok, 
karrierfejlesztési szolgáltatások, hálózat-
építési lehetőségek és továbbképzések kí-
nálatával. Az NSCA közösség több mint 
60 000 tagból és okleveles szakemberekből 
áll világszerte, akik kutatóként, oktató-
ként, erőnléti és kondicionáló edzőként, 
teljesítmény- és sporttudósként, személyi 
edzőként, taktikai szakemberként és egyéb 
kapcsolódó szerepkörökben erősítik a 
szakmai színvonalat.
Az ok, amiért fontosnak tartottam a rész-
vételem ezen a nagyszabású eseményen az, 
hogy a sporttudományok területén képze-
lem el a jövőmet, főként a professzionális 
sportolók körében. Az NSCA találkozó a 
legjobb lehetőség volt arra, hogy elsőkézből 
megtapasztaljam a légkört, amelyben a vi-
lág elit sportszakemberei léteznek.
Az idei konferenciát New Orleansban a 
jazz városában rendezték meg a Hyatt 
Regency öt csillagos hotelben, amelynek 
hatalmas konferenciatermei kiváló hely-
színt biztosítottak a találkozónak. Az úgy-
nevezett 0. napon van a regisztráció, ahol 
minden részvevő átveheti a belépő kártyá-
ját, ajándék csomagját és borítékját, mely-

ben záróvacsorajegy illetve egyéb tájékoz-
tatást szolgáló dokumentumot tartalmaz. 
A 0. napon történik még a kiállítóteremnek 
a berendezése is. Ami egy fantasztikus do-
log még, hogy mobiltelefonos applikáción 
lehet követni az eseményeket pl.: mikor hol 
milyen előadás lesz éppen.
Az első napon kezdődött el a hivatalos 
program előadások, meetingek tömke-
legével és a kiállítótér megnyitásával. Az 
NSCA találkozó programja nagyon sok-
színű, egy időben rengeteg program, ezál-
tal okosan kell megválasztani mikor hová 
megy az ember. Sajnos mi is beleestünk 
abba hibába, hogy olyan előadásra ültünk 
be, amely nagyon tudományos és cizellált 
volt egy nagyon speciális témakörben így 
sajnos nem sokat értettünk belőle. Az es-

tek többségében viszont úgy gondolom, 
hogy lenyűgöző előadások voltak, ame-
lyek egyből be tudunk építeni a rendsze-
rünkbe. Az első napon részt vettem egy 
,,mélybe ugrás tervezése és végrehajtása” 
című előadáson, amelyet Irving „Boo” 
Schexnayder kimagasló atlétika edző tar-
tott, az előadás módja, a szakmai tudása 
és felkészültsége is mind megkérdőjelez-
hetetlenül profi volt. Szintén ezen a napon 
zseniális prezentációt láthattam a „mobi-
litás problémák megoldása” témában. Az 
utolsó élőadásként a „Üzleti gondolkodás-
mód a spotban és azon túl” volt, a melyet 
a híres erőléti edző Marisa Davis tartott, 
aki várandósan is vállalta az előadást és 
fantasztikus, szenvedélyes stílusával és fel-
készültségével nekem ő volt aznap a nap 
fénypontja. Az előadások között és a szü-
netekben igyekeztünk a kiállítótérben lévő 
összes új sportszert kipróbálni és kapcso-
latokat építeni az ott lévő emberekkel. 
A találkozó második napja hasonló mó-
don zajlott, mint az első magas színvonalú 
előadások, poszter bemutatók, csúcs mo-
dern sportszerek, mérőeszközök tömke-
lege. Ezen a napon 4 előadást is megtud-
tunk nézni, amelyek az „Oktatási technikák 
edzőknek” Allison Randall-tól, „Gyorsaság 
és agilitás fejlesztése” Ian Jeffreys-tól, „Sza-
bad stílusú bemelegítés” Molly Binetti-től 
és a „súlyemelés: szakítás a sportteljesítmé-
nyért” Anna Swisher előadásában voltak. 
Minden előadás gyakorlatias jellegű volt, 
több előadáson is ki lehetett próbálni az 
adott gyakorlatokat, technikákat a prezen-

táció keretein belül. Az előbb említettem a 
poszter bemutatókat, ezek a poszterek ku-
tatásokat mutatnak be. A poszterbemutató 
egy nagyon fontos része ennek a találko-
zónak, aminek nem csak szakmai, de szo-
ciális, kapcsolatteremtő szerepe is van. A 
poszterbemutató úgy zajlik, hogy a meg-
adott időintervallumban a kutatók kirak-
ják posztereiket az arra kijelölt részen és 
a résztvevők megnézhetik és felrakhatják 
kérdéseiket kutatás megalkotójának.  
A kiállítótérről eddig nem sok szót ej-
tettem, pedig ez a leglátványosabb ré-
sze a konferenciának. A kiállítótérben 
standokat állítanak fel, ahol egyete-
mek, sporteszköz-, sporttal kapcsolatos 
mérőeszközforgalmazók és egyéb ezen a 
területen mozgó cégek állítanak ki. Az itt 
található eszközöket szinte kivétel nélkül 
ki lehet próbálni. Én is igyekeztem minél 
több mindent kipróbálni, kipróbáltam pél-
dául egy új fejlesztésű futópadot, amelyen 
nem kell a gyorsaságot állítani úgy gyorsul 
ahogy a felhasználó növeli saját sebességét. 
Ezenfelül ami még elnyerte a tetszésemet 
az egy egyszerűnek tűnő gép volt, azonban 
szinte minden súlyzós gyakorlatot el lehet 
vele végezni és a gép úgy igazítja az ellen-

állást, amilyen erőt a felhasználó kifejt így 
találja meg a számodra legoptimálisabb érő 
kifejtést az adott gyakorlathoz, az adott is-
métlésszámban a célnak megfelelően. Van-
nak azonban olyan eszközök, amelyek nem 
évülnek és mindig szükség lesz rájuk, de 
valamit mindig fejlesztenek rajta, hogy ver-
senyképes maradjon a piacon, ilyen például 
egy erőkeret, súlytárcsák, olimpiairudak és 
a többi. A kiállításon egyetemek is képvisel-
tetik magukat tájékoztatást nyújtanak kép-
zéseikről az érdeklődőknek. Mint említet-
tem mérőeszközöket forgalmazó cégek is 
jelen vannak. Nagyon új koncepcióval nem 
találkoztunk, hanem inkább a már ismert 
eszközöket fejlesztik. de elképesztő módon, 
pl.: egy már általunk jól ismert eszköz, ami 
szinte egy fél labornyi helyet foglal, itt egy 
olyan fejlesztését mutatták be, ami egy kis 
hátizsákba belefér. Az általános tapasztalat 
az, hogy abba az irányba mennek a gyártók, 
hogy kinél egyszerűbb, minél kisebb, hor-
dozhatóbb, mobiltelefonos applikációval 
összehangolt eszközöket fejlesszenek.
 A második este volt egy díjátadó díszva-
csora minden résztvevőnek. Nagyon szép 
rendezvény volt, ahol számos díjat osztot-
tak ki a tevékenyen dolgozó szakemberek-

nek. Ami nagyon tetszett, hogy nagyon 
megbecsüli az NSCA ezeket az embereket 
és nagy elismerésben részesülnek azok, 
akik kitartóan, keményen dolgoznak.
A harmadik és egyben utolsó nap a konfe-
rencián csak délig tart. Meg lehet még néz-
ni pár posztert, van még egy kettő előadás, 
a kiállító termet teljesen összepakolják már 
addigra. Aznap mi is csak egy előadásra 
ültünk be, ami viszont nagyon jó volt. Az 
előadó, Dan Dalrymple, a New Orleans 
Saint amerikai foci csapat erőléti edzője 
már hosszú évek óta, tartotta előadását a „a 
hosszú életű siker kulcsa az erőléti edzés te-
rületén” címmel. A nagyszerű és érdekfeszí-
tő prezentáció méltó zárása volt az utolsó 
napnak és ezzel a 2022-es NSCA találkozó-
nak is.

Őszintén szólva a konferencia minden vá-
rakozásomat felülmúlta. Nagyon tetszik a 
profizmus, amint tapasztaltam, ugyanakkor 
mind ez egy kötetlen, barátságos légkörben 
zajlik, szinte egy nagy család érzését nyújtja 
az NSCA. Köszönöm szépen az Y Akadé-
miának és a Nemzeti Tehetség Központnak, 
hogy lehetővé tették számomra ezt a párat-
lan lehetőséget. – Móczó Milán
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Az egyesületi újság programokat mutat be éve óta., azonban a hétköznapi edzésekről 
keves szó esik. A Yakuzák SE / Y Akadémia dojóiban évente több mint 1500 irányított 
edzés zajlik. De vajon mi is az edzés valójában?! 
Egy régi interjúba enged bepillantani most az Y Média, melyet Takács Andrea fordításá-
ban olvashatunk. Az interjú shihan Yukio Nishidával készült sok-sok éve.
Úgy gondolom, hogy a „training” (edzés angolul) és a „keiko” (edzés japánul) fogal-
mak különbsége a testi szint és a lelki (szellemi) szint közti különbség. Egyébként az 
euro-amerikai sportban a „training” és a karatéban a „keiko” fogalma, úgy érzem, 
mintha más volna. 

„Hogy pontosan miben különbözik, azt nehéz megmondani, de a „training” szint esetén el-
mondható, hogy a test áll a középpontban. A „training” szint az, ami a testet tartja a legfőbb-
nek, az eredmények látható formáját hajszolja. Épp ezért a „training” fogalma olyan edzést 
jelent, ahol mindig eredményt kell felmutatni. Viszont a „keiko” esetében a kifelé terjedő, vagy-
is a testi dolgok és a befelé igyekvő lelki dolgok, együttesen jelentik az edzést. Merészen szólva, 
a test edzésének és a lélek edzésének szinkronja. A „training” és a „keiko” közötti különbség 
olyan, mint a 20-as éveikben járók és a 30-asok gyakorlása közötti különbség. Általában a 20 
éves korosztály a lelkiekhez képest inkább a testi eredményeket, a látható dolgokat hajszolja. A 
valódi erő azonban a 30–40 éves korosztályban tűnik elő. Minél idősebb valaki, annál jobban 
megérti, hogy a testi erő nem az igazi erő. Az, aki fiatalon úgy gondolta, hogy a test edzésével 
erős lesz az idő előrehaladtával, rájön, hogy "hohó", a testet a lélek húzza magával! – s ez 
után már a lelki részt kezdi el keresni. Ha azt az utat követi, az igazi erő rendkívüli mélysé-
geit ismeri meg. Mire ezt megéri, már 30-as éveit tapossa vagy még korosabb. Akárhogy is, 
ha a test és a lélek kapcsolatát nézzük, nem lehet különválasztani a kettőt. Nem egy dolog a 
kettő, de nem lehet egyiket a másik nélkül fejleszteni, edzeni. Egy egységet alkotnak. Ahogy 
a budoban a test és a lélek egyesítésének folyamata előrehalad, úgy válik egyre láthatóbbá 
a "kenzen-ichinyo" (kard-zen egyesülés) állapot. Így eléri azt a kort, amikor az egységesség 
érzését megérti. A fentiekben említett, a lelki dolgokat is magába foglaló test-lélek edzése a 
"keiko", amit a „training”-nek nevezett fogalom nem takar egészen. Amikor erre rájövünk, 
akkor kezdődik a valódi edzés. Amikor ez bekövetkezik, saját, keresett világa kiszélesedik, s a 
„keiko” esetében szükségtelenné válik a sietség. Megérti, hogy fél-egy éven belül nem szükséges 
rögtön eredményt felmutatni. Az utóbbi időben sok 35 év feletti átlagember jön el a dojoba 
és kezd el edzeni. Ők azok, akik megélték a gazdasági csodát, a gazdasági fellendülést és an-
nak buborékként való szétpukkadását, összeomlását, az anyagias értékítélet mennyországát és 
poklát is. Ez a folyamat sokaknak okozott lelki válságot, amelyre, úgy gondolom, a budoban 
keresik a gyógyírt. És ez ugye nem training, hanem keiko.”

Shihan szavai tehát arra világítanak rá, hogy az edzés a lélek felemelését és az ember sze-
mélyiség formálását végzi nap mint nap immáron 33 éve a Yakuzák Se dojóiban. A pillan-
gó hatást mindannyian ismerjük. Vajon az a kb. 40-50 ezer edzés milyen tudati változáso-
kat okozott az elmúlt három évtizedben közvetlenül és közvetetten az Y-os családokban? 

Keiko vagy training?Keiko vagy training?
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Felvételi vizsga 
az Y-ba
Az úgynevezett folyamatos tagfelvételt felváltotta a felvételi vizsgához kötött jelentkezés. 
8 és 18 év között csak felvételi vizsgával lehet csatlakozni a Yakuzák SE / Y Akadémia csa-
patához. Az elmúlt több évtizedes tapasztalat, és a gyökeresen megváltozott társadalmi 
folyamatok, szokások és negatív tendenciái  mellett az Y Akadémia előre haladott szak-
mai munkája is generálta a változtatást. Vagyis hatalmasra nyílt az olló a fiatalok fizikai 
állapota és az elvárások között. Az Y Akadémia szakmai területeinek kialakítása során 
úttörő munkát végez a kyokushin karate harcművészetben. Ezzel egy időben új utakat 
jelöl ki egyedül álló sporttudományos munkájával is a versenysport területén fejlesztve 
így a sportágat. Ehhez azonban minden szegmens változtatásra szorul. A felvételi évente 
két alkalommal március 15-én, illetve október 23-án a nemzeti ünnepeken kerül megren-
dezésre háromtagú felvételi bizottság előtt, melyet hirdetményben is közöl az Akadémia.

Nyolc év alattiak számára nincs felvételi vizsga. Számukra egy hónapos úgynevezett 
„próba edzéslátogatás” valósul meg. A sikeres próba hónap után a második úgyneve-
zett versenyzői narancsöv vizsgával automatikusan tovább léphetnek a nagyobb csoport-
ba. 7,5 éves korú gyermekek hat hónap eltelte után teljesíteniük kell a felvételi vizsgát.  
A felvételi vizsga anyaga és az  elvárások korcsoportokra bontva kerültek kidolgozásra 
(8-10 év közöttiek, 10-12 év közöttiek, 12-14 év közöttiek, 14 év felettiek). 2022. október 
23-án sikeres felvételi zajlott Nagykátán, majd pótfelvételi vizsga is volt Jászberényben 
november 13-án.  

– A láthatóan kontraproduktívvá vált a folyamatos tagfelvétel. Sok esetben értelmi, érzelmi, 
és fizikai területeken halmozottan problémás jelentkezők érkeztek a Yakuzák SE közössé-
gébe. Ezek a jelentkező képtelenek voltak integrálódni általános képességbéli hiányosságaik 
miatt. A szülők most láthatják gyermekeik valós fizikai és mentális állapotát, hiszen a felvé-
teli vizsgára készülve szembesülnek a gyermekük teljesítményével és képességeikkel. A tükör 
csodákra képes. – mondta Agócs Tibor

Az Y Akadémia feladata:
• valós utánpótlás nevelés a 

kyokushin karate versenysport 
szegmenséhez

• széleslátókörű teljes ember 
nevelése a harcművészet 
eszközével

• tehetségkutatás és kiválasztás és 
gondozás folyamatának  
biztosítása

• családok biztos támasza, 
az úgynevezett második 
otthon biztosítása értékalapú 
közösségben

• a középiskolai és junior 
korosztály számára életpálya-
modell kialakítása és támogatása 

• nemzetközi folyamat 
menedzselés biztosítása a 
sportkarrier kiteljesítéséhez

• felsőoktatásba való integrációs 
folyamatok elindítása, delegálás 

Célfilozófia:
• személyiségfejlesztés
• magas fokú szakmai képzés
• kiemelkedő versenyeztetési 

lehetőség

Felvételi teszt moduljai:
1. Antropometriai mérések  

(súly magasság, testösszetétel)
2. Pszichológiai teszt  

(motiváció feltárására vonatkozó)
3. Motorikus képességek mérése  

(relatív erő, gyorsaság, 
állóképesség)

4. Sportágspecifikus profil  
(reakció készség, küzdőképesség,  
ízületi mozgékonyság)

5. Felvételi elbeszélgetés  
a vizsgabizottsággal

Minôségi képzéshez minôségi hozzáállás az elsô lépéseknél is

www.yakuzakse.hu   
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A második félévben is rendezett az  Y Ház 
napközi tábort. Az ilyen táboroknak egy-
szerre 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 valami-
lyen érték alapú megközelítést kapnak. Így 
a kellemes nyári hangulat mellett izgalmas 
élenydús oktatás is zajlik.
Az évben másodjára 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, környezetren-
dezés, valamint számos önkéntes akció va-
lósult meg.  
Az egyik ilyen program a Mátrában szer-
vezett túra volt, ahol a környezetvédelem a 
természet szeretete, a mozgás öröme kapott 
fő hangsúlyt az egészséges táplálkozás tu-
datosítása mellett, második alkalommal is. 

Rekord számú véradó az Y Házban

Halloween játékok 
az Y Házban

Az Y Házban járt a Mikulás. Messziről jött.  
De nézzük meg pontosan honnan is indult?

A palástban, püspöksüvegben és pásztorbottal ajándékokat osztó Mikulás ere-
detileg a katolikus vallású vidékeken Szent Miklósnak, a Lycia római provinci-
ában fekvő Myra város püspökének népies alakja. Szent Miklós a gyermekek és 
diákok védőszentje, ezért a későbbi korokban a népi vallásosság hatására kiala-
kult ajándékosztó püspöksüveges Mikulás előképének és mintájának tartják.
Később máshol is megjelent a Mikulás, Joulupukki (Karácsonyapó) aki Finn-
országban szentestén viszi az ajándékokat a jó gyerekeknek. Rénszarvasok 
húzta szánon – amely a földön fut, s nem a levegőben röpül – jár házról-házra. 
A Mikulás az ajtón megy be a házba – s nem a kéményen át –, és az első kérdése 
az, hogy „Laknak-e itt jó gyerekek?” Először 1927-ben hangzott el egy gye-
rekeknek szóló rádióműsorban, hogy Joulupukki Lappföldön, Korvatunturin 
(Fülhegy) él, ami még a sarkkörön fekvő Rovaniemitől több mint 300 kilomé-
terre, északra fekszik. A Mikuláshoz Lappföldre ma már nem kell olyan messze 
menni elég „csak” Rovaniemibe, Lappföld fővárosába, a sarkkörre ellátogatni. 
A mai mikulás piros színű ruhájának történet sem mindennapi. Bár egy ma-
gyar mesekönyvben már 1928-ban pirossal ábrázolták a mikulást, minden jel 
szerint az 1930-as évek elején a növekvő Coca-Cola Company miatt terjedt 
el igazán a mai ábrázolás. A világcég arra kereste a választ, hogy télvíz idején 
hogyan lendíthetnék fel az ilyenkor hagyományosan pangó üdítőpiacot. Felbé-
reltek egy tehetséges reklámgrafikust, a svéd származású Haddon Sundblomot, 
aki megalkotta az ismerős Mikulás-figurát. Elhatározta, hogy valami újat alkot, 
és egy teljesen emberi, jó kedélyű öregurat keltett életre. Bizony Miklós püspök 
lila színű köntöse nem jól illik a Coca Cola logó piros színéhez. Így lett tehát az 
a Mikulás akit ma ismerünk…

2022 napközitábor 2. felvonás
„Gyerek megőrzést nem vállalunk, inkább érték alapú  
tanítást közvetítünk és nevelünk…”

Nem hagyjuk elveszni azokat az értékeket, 
melyeket apáink plántáltak…

A személyiségfejlesztés sarkköve a munka. Az 
Y Ház azaz „Az élet iskolájában” a fejlesztő 
folyamatok alapvető eszköze a felelősségteljes 
munka.  A felelősség delegálása és a feladat 
iránt érzett alázat tanítása központi feladat.  A 
munkán keresztül válik láthatóvá a személyi-
ség teljes egésze. Kiderülnek dolgok így pél-
dául a minőség iránti vágy, a megbízhatóság, 
az elkötelezettség, a kreativitás, a probléma 
megoldó képesség, az akarat. 
– Vajon alkalmas e bajnoknak az, aki küszkö-
dik egy alapvető munkafolyamat megszerve-
zésével és végig vitelével? Vajon bízhatunk az 
önálló edzések minőségi elvégzéseben egy olyan 
személynél, aki a feladatát trehány módon vég-
zi el? A választ tudjuk. A munka tehát valóban 
nemesít, és olyan komplex személyiségformáló 
eszköz, amely nélkül hatékony oktatás szinte 
elképzelhetetlen. – monda Agócs Tibor

Az önkéntesség kultúrájának  
(EFOP-1.5.3-16-2017-00019)  
helyi szinten történő megjelenítése  
és gyakorlat napi szinten valósul meg  
a Yakuzák SE-ben.

Munka, munka, munka…Munka, munka, munka…

Az önkéntesség kultúrájának  
(EFOP-1.5.3-16-2017-00019)  
helyi szinten történő megjelenítése és 
gyakorlat napi szinten valósul meg  
a Yakuzák SE-ben.

Adj vért életet menthetsz! A Yakuzák Se ismét 
sikeres véradást szervezett Jászberényben a Kor-
csolya úti székhelyén. 61 fő adott vért nem egész 
öt óra alatt. A sikerre való tekintettel 2023-tól 
évente kétszer szervez véradást a ház. A létesít-
ményt és a teljes szervezői munkát ingyenesen 
ajánlotta fel ismételten az egyesület közössége a 
Vöröskereszt számára.

Kiűzték a szellemeket a gyerekek ijesztő 
jelmezekben az edzőteremből. Tök faragás, 
rém rímek, rémes hangfelvétel, rémes szo-
bor csoport, kincs keresés és persze finom-
ságok voltak az est fénypontjai. Egy teljes 
évet kell várni az újabb rémes eseményre, 
addig a szellemek sem mernek vissza jönni. 

„Laknak-e itt jó gyerekek?”

www.yakuzakse.hu   
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A legkisebbek kezdték meg az övvizsgát a Yakuzák SE / Y 
Akadémia tanítványai közül. A vizsgán két csoportban két 
típusú narancs övet szerezhettek meg a vizsgázók. Az első 
narancs övre egyszerű koordinációs gyakorlatokat és a ka-
rate alapjait kell bemutatniuk a legkisebbeknek. A második 
narancs övre bonyolult technikai repertoárt és 10 küzdelmet 
kellett bemutatniuk az aspiránsoknak. 

– Megható pillanatok, szép teljesítmények, valamint fel-fel 
villanó tehetségek sziporkázása volt a mai vizsgán abban a 
dojóban amit a saját kezükkel épített a csapatunk. Ettől na-
gyobb büszkeséget csak a nagymamák, nagypapák, anyukák 
és apukák szemében láttam. Közel hetvenen voltunk ezen a 
vizsgán ahol annak a 25 főnek egyszerre szurkolt mindenki. 
Narancs öv kerül a karácsonyfa alá, és büszkeség a lelkekbe. 
– mondta sensei Agócs Tibor aki a vizsgát vezette megkö-
szönve Agócs Zsófia és a segítők munkáját, közreműködését.

Kulináris élvezetek a Yakuzák SE  
két megyei központja között.
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Ízig-vérig vendéglátás
Nagykáta és Jászberény között, a Street Food oázis a épült,  
egy hatalmas csuklós busz köré. Gulácsy László  Ausztriából költözött 
haza, hogy létrehozza azt az oázist,  amellyel sokaknak ízesíti meg  a 
napját. A hamisítatlan kézműves hamburgerek egy több mint három 
évtizede, a vendéglátásban szívvel és lélekkel dolgozó séf kezének 
munkáját dicsérik. Nem csak az ízek élvezetéért érdemes megállni. 
Aki szeretne találkozni a régi idők csupa szív fogadósával, vagy egy 
igazán elhivatott szakáccsal, Gulyás Lászlóval, aki számára a vendég  
a legfontosabb, az feltétlenül álljon meg. Egreskátán, a régi 
Birkacsárda helyén. Nyáron a menü kiegészül roston sütött 
pisztránggal, de mindig lehet kapni hús kenyeret, Thai curry-t,  
és a ma már hiánycikként fellelhető szeretetet. 

– Kevés olyan hely van, ahol az adott stílusban 
az étel mennyisége és minősége, valamint a 
kiszolgálás tíz pontot érdemel. Szerintem aki itt 
egyszer eszik, az visszatér. Micsoda sült krumpli! 
ÚR ISTEN DE FINOM! – egy elégedett vevő

Narancs övek a karácsonyfa aláNarancs övek a karácsonyfa alá

Sikeres vizsgát tettek:
Kurucz Levente, Tóth Gergő,  
Szalai Olivér, Béres Gábor,  
Vámosi-Juhász Máté, Kocsis Pálma, 
Nagy Boglárka, Fábián Dávid,  
Mándi Konrád, Molcsán Ferenc, 
Lukács Roland, Sári Kristóf,  
Szabó Soma, Kasza Benett,  
Csirke Bence, Zelenák Laura,  
Szabó Gábor, Szabó Soma,  
Káplár Dávid, Káplár Dominik
GRATULÁLUNK! OSU! 
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Milyen elvek határozzák meg az óvodai 
testnevelést és hogyan zajlik egy ilyen 
foglakozás?

Az óvodai mozgás, mint tudatosan terv-
szerűen alkalmazott tevékenység három 
szintéren jelenik meg az óvodai hétközna-
pokban. Először említeném a heti rend-
szerességgel tervezett, szervezett mozgásos 
tevékenységet, ami tornaruhában átöltözve, 
fejlettségi szintekhez igazítva 20-40 percen 
át zajló teljes átmozgatás.  Ekkor sorakoz-
tatjuk fel az óvoda mozgásos fejlesztő esz-
közeit, rendezzük át a csoportszobákat, 
vagy jó esetben elfoglaljuk az intézmény 
tornatermeit. Városunkban már 3 óvodá-

nak, van külön tornaterme. Másik színtere 
a napi rendszeres egészségfejlesztő test-
mozgás, ami legtöbb esetben a szabadleve-
gőn történik, kihasználva a sportudvarok 
lehetőségeit, a futó-fogó-ugró- labdajá-
tékok alkalmazását. Harmadik színtere a 
szabadjátékban biztosított mozgásos tevé-
kenység. A gyermekeknek lehetőségük van 
a csoportszobákba, folyosókra, jó idő ese-
tén teraszokra kihelyezett mozgásos esz-
közök használatára. Ezek  hinták, billegők, 
egyszerű mászókák, talp masszírozók…
stb.  A mozgásos tevékenységhez kapcsoló-
dó alapelveink a tervszerűség, tudatosság, 
differenciálás, egyéni képességfejlesztés, 
játékosság.

Hogyan sikerül megoldani a vegyes 
csoportokban a differenciált oktatást és 
milyen elvárásokat állítanak a gyerekek elé 
életkori sajátosság szerint?  
(Csak néhány példa!)

Mivel óvodáinkban vegyes korosztályú 
csoportok működnek, fontosnak tartjuk a 
csoportközi szervezést a heti nagy mozgá-
sos napokon. Ilyenkor három tevékenysé-
get szervezünk az első szinttől a harmadik 
szintig. A harmadik szinten többnyire a 
legnagyobbak mozgásos tevékenységeiben 
jelenik meg a tehetséggondozás is. Az is 
előfordulhat, hogy egy 4 és fél, 5 éves gyer-
mek a 6-7 évesekkel tornázik, mert ezen a 
területen fejlettebb korosztályánál. Viszont 
az is jellemző, hogy egy bizonytalan 6 éves 
a kisebbekkel mozog, mert a legoptimáli-
sabb fejlesztést és a neki járó sikerélményt 
ott kapja meg. Tehát nem csak az életkori 
sajátosságokat, hanem az egyéni fejlettséget 
is mérlegeljük. Arra is nagy figyelmet for-
dítunk, hogy egy fejlettségi szinten belül is 
legyenek nehezített feladatok, hogy a gyer-
mek a számára legoptimálisabb kihívásnak 
feleljen meg.

Nagy tapasztalattal rendelkező pedagógus 
vagy. Látható változás a gyerekeken 
képességbéli dolgokban az elmúlt 10 
évben? Ha igen vajon mi lehet az oka? 

Nem kutattam igazán ez ügyben, tehát 
válaszom inkább lesz empirikus, mint tu-
dományos. Tapasztalataim azt mutatják, 
hogy szélesebbre nyílt adott korosztályban 
a képességolló. Az olló mozgás deficitet, 
elmaradást mutató szélén egyre többen 
vannak, a túlsó tehetség oldalon is bőven 
találunk 3-6-7 éves gyermeket. Ennek okán 
kevesebb az átlagos mozgásképet muta-

tók száma. Megfigyeléseim azt támasztják 
alá, hogy rettentően nagy hatást gyakorol 
a gyermekekre a szülői attitűd, minta és 
a családi gyakorlat. A gyakorlaton értem 
azt, hogy inkább sétálunk, vagy a sarokig 
is autóba ülünk? Hogy milyen közös prog-
ramokat preferál a család a pláza séta, vagy 
a hegymenet a szabadban? Mennyire válik 
közös programmá egy kerékpározás, vagy 
kavicsdobálás a Zagyva túlpartjára? Hogy 
alakul a családi kertek képe? A bujkálásra, 
fáramászásra kialakított kert a jellemző, 
vagy a térkővel kirakott telepített árnyé-
kolóval ellátott, sík terület, ahol fűre lépni 
tilos? Milyen gyakori gyermeklefoglaló 
módszer a mobiltelefonon, kütyükkel való 
játék, amivel rossz testtartásban, talán még 
órákig is „elvan” a gyermek? Lehet hogy 
meg is válaszoltam az általam elképzelt 
képekkel, az egyensúly hiányával, koordi-
nálatlan, babás mozgással rendelkező gyer-
mekek elszaporodásának okát.

Úgy tudom gyakorló edzővel Hering 
Antallal együtt dolgoztok a didaktikai és 
szakmai tartalom megújításán. Mondanál 
erről pár szót?
 
A pandémia idején vetődött fel bennem 
a kérdés, hogy az óvodában összeállított 
mozgásos anyag, valóban tudatosan építke-
ző folyamat-e, vagy lehetne felülírni, kor-
szerű testnevelői szemlélettel átdolgozni? 
Amikor nekiláttunk a közös munkának, 
aminek szakmai vezetője Hering Antal 
volt, az első harmadnál jöttünk rá, hogy 
nem csak a tevékenységek szervezésén, 
tervezésén időszerű változtatni, hanem a 
mozgásanyag struktúráján is. (helyzetvál-
toztató gyakorlatok, helyváltoztató gyakor-
latok, egyéb ügyességfejlesztő gyakorlatok,  
statikus erőkifejtések, célhoz rendelt játé-

kok). A struktúrán belül ismét részletekbe 
menően dolgoztuk ki a lehetséges mozgá-
sok fejlesztését az óvodába érkező 3 éves 
gyermektől, az iskolába készülő 6-7 évesig. 
A holisztikus szemléletben minden egyes 
gyermeknek helye van, saját mozgásmin-
táinak megfelelő fejlesztésbe kapcsolódhat 
be. Célunk az volt, hogy az óvodás gyer-
mekek korszerű mozgásos fejlesztését az 
óvodapedagógusok számára átlátható, ön-
fejlesztő módon prezentáljuk.

Az Y Akadémia szakmai javaslatait 
is kikérted a gyermekek fejlesztésével 
kapcsolatban. Miért tartottad fontosnak és 
merre vitte a javaslat az elkezdett munkát?

Mivel első gondolatom, a korszerű testne-
velői szemlélet alkalmazása volt, és ismer-
tem Hering Antal gyermekekkel folytatott 
edzői tevékenységét, adódott a feléfordulás. 
Majd amikor összeállt a struktúra, meg-
erősítést vártam, a gondolkodásmódunk 
helyes irányáról. Mivel a Yakuzák SE / Y 

Akadémia óvodás előkészítő csoportjának 
edzőjeként, a sokéves tapasztalat alapján 
több óvodás gyermekünkkel találkozol, 
tapasztalod sikereinket, észleled hiányossá-
gainkat, szerettem volna meghallgatni eze-
ket. Lehet, hogy sírtam volna, így a 3. mun-
kával töltött év derekán, ha nem kapom 
azokat a megerősítéseket, amiket tőled hal-
lottam. Kondicionális területek fejlesztése, 
vagy a kognitív területek hangsúlyozása te-
rén, ill. a helyes mozgásminták rögzítésével 
kapcsolatban. 

Ezekre a felvetéseidre sorra és szisztema-
tikusan megadja a kidolgozott anyagunk 
(sok más mellett) a gyakorlati választ.
Sikerült a 2023-as évet úgy indítanunk a 
városi óvodákban, hogy minden óvodape-
dagógusunk megismerhette a kidolgozott 
anyag elveit, metodikáját, tervezési mecha-
nizmusát. A  körükben végzett vélemény-
kutatás eredménye az, hogy szeretnének 
megismerkedni a mélyebb rétegekkel.  ¬Igy 
hát továbbra sem dőlünk hátra.

Mozgás oktatás óvodás korban
Minden bizonnyal a legfontosabb és legfelelősségteljesebb pedagógusi feladat az 
óvodapedagógusoké. A legérzékenyebb korosztály számára a legfontosabb  
nevelési feladatokat végzi el egy óvodapedagógus.  
Ezek közül a mozgás a testnevelés alapjainak elsajátíttatása is fontos feladat. 
Az Y Média Kunné Darók Anikó óvodapedagógust kérdezte, aki a Jászberény Város 
Óvodai Intézménye, Központi Óvodájának  szakmai vezetője.

www.yakuzakse.hu   
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Empatikus gondolkodás 
és az újabb adomány
Több tonna építési fa hulladékot ajánlott 
fel a Yakuzák SE közössége olyan hátrányos 
helyzetű család számára akik számára a 
téli tüzelő megvásárlása szinte lehelten. Az 
egyesület tagsága a házhoz szállíttatta a tű-
zifát és a lepakolásban is segédkezett.

Találkozó Dr. Schmidt Ádám  
államtitkárral
A Yakuzák Se /  Y Akadémia szakmai vezetője Agócs Tibor és Nagykáta 
térség országgyűlési képviselője Czerván  György járt megbeszélésen 
a Sportért Felelős Államtitkárságon. Dr. Schmidt Ádám államtitkár és 
Berkó Lajos kabinetfőnök fogadtam a nagykátai beruházással kapcso-
latosan a képviselőt és a civil szervezet szakmai vezetőjét.
A tárgyaláson Agócs Tibor bemutatta az eddig megvalósult beruházást. 
Az elképesztő társadalmi összefogásnak és munkának köszönhetően ár-
érték arányban a beruházás átlépte a 70 milliós összeget.
A sikeres műszaki átadást követően a Nagykáta városközponti Y Ház utol-
só befejező szakaszához ért. A létesítmény meleg burkolataival kapcsola-
tos munkák, valamint a sport eszközparkjának berendezése következik.

– Hatalmas munkát végzett el közösségünk az elmúlt kilenc hónapban. 
Tartottuk a tervet. A 2020-ban létrehozott költségvetésből 2022-ben épít-
keztünk, miközben elképesztő árrobbanása volt az építőiparban mind az 
építő anyagok, mint pedig a munkadíjaknak is. Fantasztikus, hogy doktor 
Schmidt Ádám államtitkár úr a kezdetektől fogva ennek a projektnek a ré-
szese, hiszen még miniszterelnöki tanácsadóként segítette a projekt elindu-
lását. Most pedig államtitkárként láthatja a program teljes megvalósulását. 
Derűs hangulatú hatékony megbeszélésen vagyunk túl. Kiváló a kapcsola-
tunk a kabinettel, melyet remélem az ünnepélyes átadó még tovább fog erő-
síteni. – mondta az Y Házak szakmai vezetője sensei Agócs Tibor

Újabb közösségi teret hozott létre a Yakuzák 
SE. A tehetségkutatás, tehetségkiválasztás 
és tehetséggondozás színtere Nagykátán a 
város központjában jött létre. 
A létesítmény átépítését hatalmas társadal-
mi összefogással 2022 januártól egészen 
novemberig épült. Közel 150 egyesületi tag, 
szülők, gyerekek, támogatók építették. Az 
Y Média 23 kis filmet készített a munkafo-
lyamatokról. 

Az építkezés össz költségvetése elérte a 70 
milló forintot. (NFPF/1786/2021-ITM_
SZERZ: 40.000.000 Ft, Yakuzák SE önerő: 
10.000.000 Ft, Társadalmi munka értéke: 
kb 15-20 millió forint) 

A megvalósult álom

A hála és köszönet hangján… 
Tisztelet minden segítőinek, aki akár 
csak jóindulattal figyelte az elképesztő 
munka folyamatait! Köszönet a magyar 
kormánynak a 40 millió forintos támo-
gatásáért! Köszönet Dr. Schmidt Ádám-
nak és kollégájának Berkó Lajos kabinet 
vezetőnek. Köszönet a szakmunkásoknak, 
támogatóknak. Köszönet a közösségünk 
minden tagjának, akik szabadidejüket ál-
doztak, hogy létrehozzanak valamit, ami 
jövőbe mutat. Grandiózus munka volt: Az 
ünnepélyes megnyitó 2023-ban a terem 
berendezésének befejezésekor. Tisztelet a 
hősöknek!

Az önkéntesség kultúrájának  
( EFOP-1.5.3-16-2017-00019) helyi  
szinten történő megjelenítése és gyakorlat  
napi szinten valósul meg  
a Yakuzák SE-ben.

A munkafolyamatok a következők voltak: 
tervezés, bontási munkálatok, épületszer-
kezeti munkálatok, hideg burkolatok, klí-
mák (6 db), hangosítás, árnyékolás techni-
ka (keleti oldalon), teljes lépcsőház felújítás 
(második emeletig) , külső ás belső nyílás-
záró cserék, álmennyezet és szigetelés (500 
m2), festési munkálatok, víz, villanyszerelé-
si munkálatok, világítás technika, tűz véde-
lem, talajkiegyenlítés, lakatos munkálatok, 
épületgépészeti munkálatok.
Így a második Y Házban négy WC, négy 
zuhanyzó, két öltöző, orvosi szoba, konyha 
(teljes berendezéssel és bútorozva), zsákoló 
terem (teljesen felszerelve) folyosók, raktár 
kerültek kialakításra.
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2015 után 2022-ben is létrehozott egy közösségi teret a Yakuzák SE támogatóival.  
A hatalmas munkáról közel harminc kisfilm készült, amely a munkafolyamatok 
mellett, az elkötelezettséget és a tenni akarást is bemutatják.  
Hasonlóan 2015-höz elkészült „Az ilyen volt, ilyen lett” című film,  
a 2022-es építkezésről is. Beszéljenek a képek.  
Jó szívvel ajánljuk a filmet is. 

Ilyen volt, ilyen lett Y Ház II.
Másodszor is megcsinálták…
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„Minden eddigi az életemben azért volt, hogy az öt szék egyikén ülhessek.” – Agócs Tibor

Az országban egyedülálló 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.

Az öt iskola mesteri baráti és szellemi kört 
alkotnak annak érdekében, hogy a harc-
művészet. illetve a belső útkeresés által 
felszínre került tapasztalatokat megosszák 
egymással és tanítványaikkal. A beszélgeté-
sek alkalmával leporolnak olyan szavakat, 
fogalmakat is, melyek korszellem felismer-
hetetlenné tett. Így közvetlen tapasztalataik 
és a kölcsönhatásuk eszenciája formálhatja, 
építheti az öt iskola tanítványait. A bará-
ti beszélgetések és hétköznapi történések 
megbeszélése után általában konkrét témá-
ról esik a szó. A téma felvetéseket általában 
Kassai mester teszi meg, melyre egyenként 
fejtik ki a mesterek a saját élményeiket, 
gondolatokat. A hatás ellenhatás törvényei 
miatt közösen emelkednek a mesterek tu-
datuk összekapcsolásával. A kölcsönös tisz-
telet és a másik fél elismerésére, megérté-
sére irányuló energiák adnak muníciót az 
ötös fogatnak. 

– A találkozók mindig valamelyik mester 
otthonában családias környezetben jön-
nek létre. Az év utolsó találkozója a Kassai 
völgyben volt, ahol olyan teremtő energiák 
jöttek létre a szeret különböző megnyilvánu-
lásaiban, hogy azt papírra vetni szinte lehe-

tetlen. Azt gondolom, hogy karmikus pilla-
natok ezek az életemben. Minden eddigi az 
életemben azért volt, hogy az öt szék egyikén 
ülhessek. – mondta Agócs Tibor

– Az erő érzékenység nélkül agresszió, az ér-
zékenység erő nélkül kiszolgáltatottság, így 
nagyon fontos, hogy az erő és az érzékenység 
egyensúlyát megteremtsük. A beszélgetése-
ink kapcsán folyamatosan megjelenik az, 
hogy erő mikor válik gyengeséggé és a gyen-
gédség vagy érzékenység mikor válik erővé. 
Úgy érzem ez kimondva vagy kimondatla-

nul mindig jelen van a beszélgetéseink során. 
Hálás vagyok a találkozásért! – mondta 
Ambruzs Szabolcs

– Közel egy éve találkoztunk, ezt én Isteni 
jelnek is vettem. A személyes karma változá-
som kívül ezt a rezdülést hozta. Ha ezt nem 
lépem meg akkor, máshol, másokkal vagyok. 
A külső elkezdi visszaigazolni a belsőt ez 
alaptörvény, az igazi kérdés az mekkora ké-
séssel. Nálunk az a belső ima, hogy mihelyt a 
tettet elkövetem, az eredményt azonnal látni 
szeretném. Ne legyen nagy késés, hogy még 

tudjam mi minek a következménye.  Öröm-
mel mondhatom, hogy jó helyen vagyunk így 
együtt. – Csong An Szunim

– Öten öt félék, de egyfelé húznak. A különb-
ség közöttünk jelentős, de mégis egy irányba 
tudunk nézni. A közöttünk lévő energiák 
természetüknél fogva az emelkedés energiái. 
Miközben egyre nagyobb energiák szüksége-
sek az értékek fenntartásához és bármihez, 
ami az emelkedést szolgálja az ötös fogatban 
ez a képesség alapvető. – Kassai Lajos

– Szeretem ezeket a találkozásokat, mert 
tudás és hatékonyság birtokosa a 4 Mester 
és az az ember, akiben valódi tudás és ha-
tékonyság rejlik, az kiegyensúlyozott. Az 
egyensúly állapota elengedhetetlen egy Mes-
ter életében. Mindig öröm találkozni Velük. 
Tisztelem őket, mert a maguk módján, mes-
terként, még mindig a változásra, fejlődésre 
vágynak. Hétköznapi életüket a hétközna-
pitól eltérő módon élik, mert “Mesterségük” 
olyan formát adott az életüknek, amiben 
minden nap az odaadást, az alázatot gya-
korolják és teszik ezt  az Úr kegyeleméből 
hitben és szeretetben. 2022-es év koronája, 
méltó zárása volt a közös köszöntése a Szere-
tet ünnepének. –  Vilcsek Péter

EmelkedésEmelkedés
Öt mester, öt iskola, egyazon szellemiségÖt mester, öt iskola, egyazon szellemiség
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Az Amerikai Egyesült Államokban megrendezett 2022. évi NSCA 
konferenciára utazó csapat tagja volt Németh Máté az Y Média mun-
katársa is. 
A munkájáról és élményeiről pár szóban beszámolt az Y Média írott 
sajtójának.

Milyen volt az első interkontinentális kiküldetésed? Hogyan zajlik a 
munka ilyenkor és milyen felszerelésekkel keltél útra? 

Gyerekkorom óta bakancslistámon volt, hogy eljussak az Egyesült 
Államokba. Ezt Agócs Tibornak és az Yakuzák SE / Yakadémiának 
köszönhetően kipipálhattam. Elsősorban azért utaztam ki a delegá-
cióval, hogy videóimmal dokumentáljam az ott történt eseményeket, 
középpontban a konferenciával. Az Y Média eszközeivel indultam 
útra, ebben az esetben olyan felszereléseket pakoltam be, amikkel 
könnyen tudtam mozogni és minden szituációban a legjobb felvéte-
leket tudtam elkészíteni. Szinte végig a kezemben volt a kamera, sőt 
a mobilommal is forgattam, amikor nem volt nálam más. Így utólag 
azt gondolom, át tudtam adni a felvételeimmel az ottani környezetet, 
hangulatot, de beszéljen erről majd az elkészült film.

Azt mondják az a jó operatőr, akit észre sem lehet venni és mégis 
rögzíti az eseményeket. Hogyan tudtad a változatos külső és belső 
helyszíneken megoldani a forgatást a dinamikusan mozgó csapat 
körül?

8 éve dolgozom operatőrként, ez a része nem jelentett kihívást. In-
kább az, hogy át tudjam adni azt a tipikus amerikai hangulatot, ami-
ket én is csak filmekben láttam addig. 

Mesélj az élményeidről! Hogyan telt a három heted az államokban?

Nagyon nehéz leírni azt a sok élményt, amit ott átéltem. Már a hosszú 
repülőút is új dolog volt számomra, hiszen addig csak Európán belül 
repültem. Aztán már az első percek, amikor Dallasban kiléptünk a 
terminál ajtaján is meghatározóak voltak. Nem tudtam merre néz-
zek, minden új volt. Körülbelül 3 nap volt, mire felfogtam hol va-
gyok, méghozzá a Dallasi Reunion torony tetején, ahogy lenéztünk 
a nyüzsgő városra. Még most is elfog ugyan az az érzés, mint akkor 
ott. Aztán elég sokat utaztunk autóval, konkrétan 3500 kilométert. 
Az egyik kocsit én vezettem…Hát a zabszem ott volt azon a bizo-
nyos helyen az első napokban, de rengeteg tapasztalatot gyűjtöttem 
és nagyon élveztem minden kilométert. Öt államban 6 nagy városban 
jártunk, illetve több kisvároson utaztunk át, néhány helyen volt lehe-
tőségünk szétnézni. Én a konferencián is jól éreztem magam, végig 
pörgős volt és érdekes. Elképesztően mozgalmas 3 hetet töltöttünk 
együtt. Örülök, hogy jobban megismerhettem a sportolókat, Matyit 
és Tibiéket, hiszen ennyi időt egyszerre még nem töltöttünk együtt, 
de minden percét élveztem és nagyon-nagyon köszönöm, hogy volt 
lehetőségem kiutazni velük. Remélem nem utoljára..

„Képtelenség! A képek mire megszületnek már nem is élnek!”  

Két újság közel 100 oldalon, 76 webes hír, 75 film, száznál több poszt, jótékony felaján-
lások és persze felsorolni lehetetlen azt a rengeteg utazást munkát, melyet elvégzett az Y 
Média a 2022-es évben. Négy lelkes fő tett, tesz nap mint nap, hogy méltó módon jelenít-
se meg a Yakuzák SE / Y Akadémia munkáját és azokat az értékeket, melyeket évtizedek 
óta közvetít. 

Az Y Média olyan szakmai és baráti közösség, amely nemes céljait az idő és a történelem 
fogja megbecsültté tenni igazán. Talán a sárguló újság lapjai, a múltba vezető filmeken 
szereplő akkor már  fiatal arcok teszik értékessé azokat a kordokumentumokat, melyeket 
évtizedek óta az országban egyedül álló módon elkészít a lelkes csapat. A múlt elmúlt, a 
jelen nincs, a jövő mozgásban. Pillanatok merevednek ki képek formájában, amelyek egy 
elveszett világ utolsó szamurájait mutatja be. 
Kosztolányi Dezső  így ír erről.
„S aztán, hogy a gond elnyűvi az arcunk
és elröpül így negyven-ötven év,
mindenki eldalolja életét,
a föld alá bújunk és bölcsen alszunk...”

„Arcot adunk...”

2022. november 10.4.	oldal www.jku.hu

Újra gombolt mellény… - interjú Sensei Agócs Tiborral 
- Régen volt interjú veled, mint 

szakmai vezetővel az egyesülettel kap-
csolatosan. Van ennek különösebb oka?

-	 Valóban	 régen	 informáltuk	 az	
érdeklődőket	 az	 egyesület	 konkrét	
ügyeiről	és	ennek	több	oka	is	volt.	Az	
utolsó	 „News	 Letter-t”	 valamikor	 ta-
valy	Nagykátán	készítette	az	Y	Média.	
Azóta	 elvesztettük	 Shihan	 Furkó	Kál-
mánt	 és	 elkezdődött	 az	 építkezés	 is.	
Azon	 kívül,	 hogy	 tényleg	 rendkívüli	
módon	lekötötte	az	energiáim	az	épít-
kezéssel	együtt	járó	munka,	valamint	a	
versenyfelkészülések	 kaotikus	 szerve-
zeti	 állapotok	 vettek	 bennünket	 kör-
be	 a	 nagymester	 halála	 után.	 Ezekből	
több-kevesebb	sikerrel	kitudtam	vonni	
magam	és	a	 feladataimra,	 feladataink-
ra	 koncentráltam.	 Attól	 függetlenül,	
hogy	 a	 nagyobb	 rendszereknek,	 ame-
lyekkel	 érintkezünk	 megzavarodik	 a	
giroszkópja	 a	 mi	 iránytűnk	 pontosan	
mutatja	az	utat	és	terv	szerint	folynak	
a	 szervezetépítési,	 létesítményfejleszté-
si	 és	 szakmai	programjaink.	A	hangos	
vihar	után	mindig	az	marad	állva,	aki	
közben	csendben	dolgozik.	Szóval	nem	
szerettem	 volna	 nyilatkozni	 mert	 a	
munka	csendje	beszédesebb	volt.	

- Most azonban van bőven mon-
danivalód, hiszen ismét nagy változás 
előtt áll az Y Brand. Kezdjük az ele-
jén. Miért kell változtatni egy jól mű-
ködő rendszeren?

-	Ezt	a	kérdést	mindig	megkapom.	
Azt	gondolom	sokkal	jobb,	ha	magunk	
generáljuk	célorientáltan	a	változás	fo-
lyamatait,	mintha	a	rákényszerülünk	a	
változtatásra.	Ezzel	időt	spórolunk	meg	
és	helyzeti	előnybe	is	kerülünk	egyszer-
re.	Lásd	itt	ülünk	egy	új	550	négyzet-
méteres	létesítményben.	Ez	azért	lehet-
séges	mert	2019-ben	 is	 rendszerszintű	
változtatást	 hajtottunk	 végre	 a	 vezeté-
semmel	és	akkor	is	hasonló	kérdéseket	
kaptam.	

- Akkor lássuk, milyen változtatá-
sokra készülsz?

-	 A	 második	 öt	 éves	 stratégia	 vé-
géhez	 közeledve	 ismét	 lépésváltásra	
van	 szükségünk,	 ugyanis	 elkészült	 a	
Pest	 megyei	 központunk	 Nagykátán,	
így	 hivatalosan	 is	 már	 két	 megyében	
komoly	 létesítménnyel	 rendelkezünk.	
A	 két	 létesítmény	 külön-külön	 is,	 és	
együtt	 szinkronizáltan	 is	 fog	 szakmai	
programokat	megvalósítani.	A	Yakuzák	
Sportegyesület	 kyokushin	karate	 szak-
osztályában	 ún.	 „egységes	 metodikai	
képzés”	valósul	meg,	azokkal	a	modu-
láris	 elemekkel,	 amelyekkel	 az	 elmúlt	
évtizedekben	 cizelláltan	 kidolgoztunk.	
Az	 új	 edzésrendben	 helyet	 kapnak	 a	
formagyakorlatok	 egy	 külön	 edzés	
keretében	és	 a	képességfejlesztés,	 vala-
mint	a	funkcionális	edzésrend	is	átala-
kításra	 kerül.	Tehát	 tematikus	módon	
szeretném	 az	 edzéseket	 hetente	 meg-
határozni	egy-egy	adott	témakörre	vo-
natkozóan,	figyelembe	véve	az	aktuális	
versenyeket,	 övvizsgákat	 kerettervek	
szerint.	Ez	az	új	modell	nagyobb	edzői	
szabadságot	biztosít	és	ugyanakkor	át-
láthatóvá	 teszi	mindenki	 számára	mi-
lyen	úton,	merre	haladunk	szakmailag.	
A	 2023.	 év	 első	 félévének	 keretterve	
már	decemberben	elkészül,	amelyben	a	
legszembetűnőbb	az	lesz,	hogy	átállunk	
a	négy	napos	munkahétre,	hétfőn,	szer-
dán	 Jászberényben,	 kedden,	 csütörtö-
kön	Nagykátán	lesznek	edzések.	A	pén-
teki	nap	az	önképzésé	a	küzdőedzéseké,	
és	a	kardió	munkáé	lesz.	Természetesen	
továbbra	 is	prioritás	a	 teljesítményala-
pú	 versenyeztetés	megtartása	 és	 az	 évi	
egy	övvizsga	is.

- Jól értem? A jászberényi és a nagy-
kátai Y Házak szinkronizált működése 
azt is jelenti, hogy a jászberényieknek 
Nagykátára, a nagykátaiaknak Jász-
berénybe is kell járniuk edzésre? 

-	 Igen,	 de	 nem	 kötelező.	 Azon-
ban,	 ha	 valaki	 el	 szeretne	 mélyedni	
egy	 bizonyos	 témakörben	 akkor	 hét-
főtől	 csütörtökig	 ezt	 megteheti	 a	 két	
létesítményben.	 Mivel	 minden	 edzés	
más,	 más	 atmoszféra,	 más	 energiák	
mozognak	 így	 többet	 kaphat	 az,	 aki	
érdeklődik	 és	 valóban	 el	 szeretne	mé-
lyedni	 a	 harcművészetekben.	 Sokszor	
szembesültem	 azzal,	 hogy	 nem	 lehet	
lezárni	 teljes	 körűen	 egy	 edzés	 téma-
körét	 az	 idő	 rövidsége	 miatt,	 hiszen	
az	 edzésvezetés	 közben	 szerte	 ágazó	 a	
területeket	 is	 érintünk.	Az	 új	 oktatási	
metodika	és	minden	bizonnyal	a	hozzá	
tartozó	 módszerek	 is	 így	 teljeskörűvé	
válhatnak.	

- A szakmai vonatkozásokon túl 
milyen változások lesznek még?

November	 20-ra	 hívtam	 össze	 a	
Yakuzák	SE	magas	öveseit	és	vélemény-
formáló	személyiségeit.	Ezen	a	nagyká-
tai	találkozón	az	új	létesítményünkben	
az	 egyesület	 szakmai	 jövőképét	 alkot-
juk	meg.	A	konkrét	irányvonal	megha-
tározása	mellett	a	2023	januári	csapat-
építő	hétvége	is	a	témák	között	szerepel	
majd.	Azok	a	szervezeti	viharok,	ame-
lyekről	 a	 bevezetőmben	 beszéltem,	
nagyrészt	 ismeretlenek	 az	 elöljáróink,	
tagjaink	 számára.	 Ezeket	 A-Z-ig	 esz-
szenciálisan	el	fogom	mondani,	be	fo-
gom	mutatni	 és	 azok	 erkölcsi-morális	
következtetéseit	 levonva	 tesszük	 meg	
az	 első	 lépéseket	 közösen	 a	 következő	
évtized	útjára	lépve.	Sok	aspektust	kell	
figyelembe	 vennünk,	 és	 tudnunk	 kell	
kiolvasni	tendenciákat	a	jelenkori	ma-
gyar	kyokushin	karate	szervezeti,	szak-
mai	viszonyai,	állapotai	között.	Bízom	
a	közösségünk	bölcs	ítélőképességében	
és	 abban,	 hogy	 a	 legjobb	 döntés	 fog	
megszületni	november	20-án.	

De	megújul	a	weblapunk	is.	A	tel-
jes	Y	Brand	egyben	 lesz	 látható	és	 így	
érthetőbbé	válik	az	a	tevékenység,	amit	
végzünk	Y	név	alatt.	A	Yakuzák	SE,	az	
Y	Akadémia,	az	Y	Média	és	az	Y	Házak	
egymást	 kiegészítve,	 támogatva	 egysé-
ges	 arculattal	 kerülnek	 bemutatásra.	
December	közepén	indul	az	új	arcula-
tú	komplex	weblapunk.	10.000	 eurós	
beruházás	 ez,	melyet	pályázaton	nyer-
tünk	még	2021-ben	szintén	a	2019-es	
stratégiai	elképzeléseknek	megfelelően.

- Úgy tudom, hogy 2023. január 

1-jén zárul az Y Brand második öt 
éves stratégiája. Ezek szerint lesz újabb 
öt éves	stratégia?

-	 Éppen	 az	 55.	 születésnapomon,	
2023.	 augusztus	 1-jén	 zárul	 a	 máso-
dik	 5	 éves	 szakmai	 stratégiánk,	 amit	
koncepciózusan	 megterveztem	 és	 a	
közösségük	 végig	 is	 vitt	 vállvetve.	 Mi	
tagadás	sokkal	többet	elértünk,	mint	az	
eredeti	célkitűzéseink	voltak	és	büszkék	
lehetünk	 az	 elmúlt	 10	 évre.	Köszönet	
a	 lojális	tagjainknak	a	közösen	végzett	
munkáért.	 Ezeket	 a	 sikereket	 digitális	
és	 írott	 kordokumentumok	 is	 őrzik	
egyedüli	 módon	 az	 országban.	 A	 kö-
vetkező	 5	 éves	 stratégia	 tervezésében	
én	már	csak,	mint	tanácsadó	szeretnék	
részt	 venni,	 hiszen	 2023.	 augusztus	
1-jén	pontosan	a	szervezetfejlesztési	fo-
lyamatainknak	 köszönhetően	 hátrébb	
lépek	az	egyesületi	operatív	munkából,	
edzéstartásból,	szervezői	munkából.	

Annak	 a	 céghálónak	 a	 működé-

sét	 fogom	 segíteni,	 amit	 létrehoz-
tunk,	meghagyva	azokat	a	feladatokat,	
amelyek	 a	 személyemhez	 kötöttek	 és	
menedzselési	 szempontból	 elkerül-
hetetlenek.	 A	 céghálónkban,	 amit	
létrehoztunk	 egy	 alapítvány	 is	 helyet	
fog	 kapni	 minden	 bizonnyal.	 Így	 az	
egyesület,	 a	 kft.,	 és	 a	 bt.	 mellett	 egy	
alapítvány	 is	 támogatja	 majd	 azt	 a	
rendszert,	 amelyben	 stratégiai	 céljaink	
kerülnek	 megvalósításra.	 Átlátható	 ás	
diverzifikált	 rendszert	 terveztünk	meg	
elnökünkkel,	üzlettársammal,	valamint	
feleségemmel	 Zsófival.	 Így	 a	 sport	 és	
szolgáltatás	 területén	dinamikusan	 tu-
dunk	megfelelni	a	kihívásoknak.	

- Láthatóan komoly kapcsolatokat 
ápol az egyesület és Te személy szerint is 
a vállalkozói, a civil szféra, az állam-
igazgatás és bizonyos tekintetben a poli-
tikai elittel is. Ez is része a stratégiának?

-	Természetesen.	Céljaim	megvaló-
sításához	több	lábon	álló	finanszírozási	

modellre	van	szükségünk.	Mi	az	ama-
tőr	sport	területén	fejtjük	ki	tevékeny-
ségünket,	 ugyanakkor	 professzionális	
céljaink	 vannak.	 Ezeket	 a	 célokat	 a	
munkánk	 professzionális	 bemutatásá-
val,	kapcsolati	tőként	folyamatos	erősí-
tésével	tudjuk	megvalósítani.	Hatalmas	
siker	 volt	 ebben	 az	 évben,	 hogy	Réka	
és	Milán	NFTÖ	ösztöndíjasok	lettek	és	
így	kijutottak	az	Egyesület	Államokba.	
Öröm,	hogy	 több	kabinettel	–	 legyen	
az	 a	 Sportért	 Felelős	 Államtitkárság,	
vagy	 a	 Köztársasági	 Elnöki	 Kabinet	
vagy	 egyéb	 államigazgatási	 osztályok-
kal	–	tiszteleten	alapuló	jó	kapcsolatot	
ápolunk.	Ezt	büszkén	vállalom,	hiszen	
nekem,	mint	civil	vezetőnek	a	rám	tes-
tált	 felelősség	okán	képesnek	kell	 len-
nem	 a	 megfelelő	 helyen	 a	 megfelelő	
segítséget,	 támogatást	 kieszközölnöm.	
Ez	nem	politika,	 ez	két	 lépcsővel	ma-
gasabb	szinten	van	attól.	Ez	közvetlen	
érdek	 képviselete	 az	 óvodásoknak,	 az	
iskolásoknak,	a	 felnőtteknek,	a	közös-
ségünknek,	a	tőlünk	függő	bérlőknek.	
Ez	felelősség,	egy	közösség	összefogásá-
ra,	példamutatásra,	több	község,	város,	
szociális	 környezetének	 jobbítása.	 Ez	
nagyon	messzire	mutató	küldetés,	amit	
nagyon	sokan	nem	értenek.	Szerintem	
nagyon	meg	kell	becsülni	a	civil	szerve-
zet	vezetőit,	mert	valami	olyat	tudnak,	
amit	 nagyon	 sok	 ember	 nem.	 Ráadá-
sul	ezt	hatalmas	áldozatok	árán	végzik,	
képviselik.	A	saját	létidejükből,	sokszor	
a	családtól	elvett	időből	mások	gyerme-
keit	 támogatják	és	biztosítanak	teret	a	
család	által	plántált	értékek	kiegészíté-
séhez.	Nekem,	 aki	 a	 karate	 értékeit	 is	
közvetíti	 ezt	 többről	 is	 szól,	hiszen	én	
nem	edző	vagyok,	hanem	Mester,	akit	
követnek.	 Nem	 szívesen	 használom	
ezt	a	szót	magamra,	mert	úgy	vélem	a	
Mester	az,	akit	mások	tartanak	annak.	
Szóval	nagy	érték	ma	az	olyan	közössé-
gi	vezető,	aki	képes	ebben	a	bonyolult	
világban	eligazodni	és	megfelelő	tarta-
lommal	 helyes	 vezetési	 elvek	 mentén	
motivált	közösséget	működtetni.	

- Ha jól értem akkor több változ-
tatás már 2023 január érvénybe lép, 
azonban 2023 augusztus elsejével zá-
rul igazán az átalakulás?

-	 Így	 van.	Újra	 gomboljuk	 a	mel-
lényt,	 melynek	 utolsó	 gombját	 2023	
augusztus	elsején	gomboljuk	be.	Biztos	
vagyok	 benne,	 hogy	 szépen	 viseljük	
majd.

Komoly változások előtt áll a Yakuzák SE/Y Akadémia. A nemzetközi hírű sportközpont, ahol a sporttudományos 
felkészítés segíti a versenyzőket, komoly rangot vívott ki magának az országon belül és határainkon kívül is. Sensei 
Agócs Tibor olyan példaértékű munkát végzett segítőivel együtt az elmúlt években, amely sok elismerést hozott már az 
Y Háznak, az Y Akadémiának. Az Y Akadémia médiája készített vele egy beszélgetést, melyben a Yakuzák SE/Y Akadé-
mia szakmai vezetője  a jövőbeli tervekről és arról az átalakulási folyamatról, is beszélt, amely minden bizonnyal akár 
a következő évtizedet is meghatározza majd. 

A szerzett tudás tapasztalatait 
és eredményét mutatták be

Az	 Erasmus	 +	 program	 kínálta	 le-
hetőségeket	 felhasználva,	 két	 projektet	
is	 megvalósítottak,	 a	 felnőtképzésben	
tevékenykedő	Oktatási	 és	 Szakértő	Bt.	
munkatársai,	 akik	 az	 általuk,	 október	
27-ére	szervezett,	disszeminációs	napon	
számoltak	be	a	sikeres	pályázatok	ered-
ményeiről,	a	mozi	galérián.

A	két	különböző,	de	témájában	ha-
sonló	és	valamelyest	egymásra	is	épülő,	
KA1	mobilitási	projektek	kivitelezése	a	
covid	 korlátozások	 miatt	 összecsúszott	

ugyan,	de	a	határidők	módosításával	egy	
hosszabb	 időtartam	 alatt,	 de	 sikeresen	
megvalósultak.	A	programokban	mun-
kálkodók,	résztvevők	röviden	bemutat-
ták	 a	 projekteket,	 a	 tanulmányutakat,	
az	 intézménylátogatásokat,	 kurzusokat	
fotókkal	 illusztrált	 beszámolóikban.	
A	 megszerzett	 tudás	 tapasztalatlanait,	
eredményeit	 szívesen	 osztották	 meg	 a	
hallgatósággal,	hogy	az	 ismeretek	hasz-
nosuljanak	és	 akár	 szereplői	 lehessenek	
hasonló	pályázatoknak	a	jövőben.		 dg
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Dorók-Nagy Istvánnét
90. születésnapja alkalmából
gyermekei,	unokái,	dédunokái!

Sok boldogságot!

e-mailben: berenyiujsag@gmail.com
vagy telefonon: 06-30/651-1098

Lakossági hirdetések felvétele  
a heti újságba  hétfő 16 óráig.
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A Yakuzák SE lapja Készült 500 példányban
Felelős szerkesztő: Agócs Tibor • Fotók: Egyesületi ArchívumKöszönjük a névtelen támógatóink segítségét!
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