
A 2016-os iskolaév elsô, sorrendben 
a tizennegyedik szám, ami nyomta-
tott formában ad hírt az elmúlt idôk 
eseményeirôl, eredményeirôl, szere-
tett Egyesületünk életérôl. Beszá-
molunk mindarról, ami a tatamin, 
és azon kívül történik. Összegezzük 
az elmúlt néhány hónap eredmé-
nyeit, amire úgy gondoljuk, méltán 
lehetünk büszkék. Nézzük, mi is 
történt az elmúlt idôszakban!

Versenyek, eredmények
December elején volt az utolsó ver-
seny, amirôl hírt adtunk, amikor is 
még két megmérettetés hátra volt a 
2015-ös évbôl.

DECEMBER 19-én ismét megren-
deztük saját versenyünket a Hepe-
Hupa Kupát, ezúttal Bagon. Ez volt 
Kerstner Robi barátunk elsô saját 
rendezésû versenye. Robi remekül 
megállta a helyét új szerepkörében is, 
nagyszerû viadalt rendezett kezdô, a 
judoval még csak ismerkedô gyerekek 
számára. Bag, hála az iskola vezeté-
sének, nagyszerû házigazda volt. Kis 
„apróság”, hogy a veresi judos szülôk 
ingyenes büfét üzemeltettek, amit a 
résztvevôk igen jó néven vettek.

Október óta vagyunk jelen Bagon, 
ahol sikerült meghonosítanunk a 
judot. 10 egyesületbôl közel 100 ne-
vezés érkezett. A Veresi Küzdôsport 
Egyesület mindhárom edzôtermébôl 
érkeztek versenyzôk. Veresegyház 
12, Bag 17, Gödöllô 3 fôt nevezett. 
Összesen 32 versenyzônk vállalta a 
küzdelmeket. Végeredményben 13 
arany, 8 ezüst, és 11 bronzéremnek 
örülhettünk. A csapatversenyt nagy 
fölénnyel a Veresi Küzdôsport Egye-
sület nyerte!

Nem sokat pihentünk, DECEM-
BER 20-án már Rétságon voltunk ér-
dekeltek, Nógrád megye Nyílt Judo 
Bajnokságára mentünk.

11 versenyzô indult tôlünk, három 
arany, három ezüst, és öt bronzér-
met szereztek judokáink. Ez a csa-
patverseny negyedik helyéhez volt 
elegendô. Itt született meg Egyesüle-
tünk 400. aRanyéRME, PaRá-
Di BaRnus, a Csiga nyerte meg 
nekünk!

JanuáR 16-án kezdtük meg a 
2016-os verseny szezont. Kerstner 
Robiért szurkolhattunk, aki Buda-
pesten versenyzett a Honvéd csarno-
kában, I. osztályú felnôtt judo ver-
senyen, ami egyben válogató is volt. 
Robi a döntôig menetelt a nemzet-
közivé nôtt mezônyben, ott azonban 
megállították, végül a második helyen 
végzett, ezüstéremnek örülhetett.

JanuáR 24-én szintén Pesten 
versenyeztünk, szintén Kerstner Ro-
biért szurkolhattunk, a felnôtt I. o. 
Magyar Kupán, az UTE judo termé-

Üdvözöllek Kedves Olvasó,
sporttárs, szülô, Hozzátartozó, Judoka, vagy „csak” szimpatizáns!
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Körös Kupa – Németh Szabi bronzérmes
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ben. Ez a viadal is, csakúgy mint az 
elôzô, válogató volt az év hátralevô 
versenyeire nézve. Robinak nem 
ment úgy, ahogy szerettük volna, vé-
gül az ötödik helyet szerezte meg.

FEBRuáR 6-án a Kôrös Kupán 
versenyeztünk. Több, mint 50 (!) 
egyesület, majd 600 (!) judokája in-
dult, több külföldi egyesület is tisz-
teletét tett a viadalon. Betegségektôl 
megtizedelt csapattal – két fôvel – 
vettünk részt a rangos megmérette-
tésen. Kerecseny Attilának, miután 
beverekedte magát a döntôbe, mind-
össze 3 másodperc hiányzott a végsô 
gyôzelemig, ezüstéremnek örülhe-
tett, míg Németh Szabolcs szikrázó 
mérkôzések után bronzérmet vehetett 
át. Nagyszerûen küzdöttek, harcol-
tak a fiúk, parádés teljesítményükkel 
jelezték, hogy számolni kell velük a 
legnagyobb versenyeken is.

FEBRuáR 14-én a Közép-Ma-
gyarországi Regionális Judo Szö-
vetség versenyén szerepeltünk 
Kerpesen. Tizenhat judokánk vállalta 
a küzdelmeket, nagy csapattal jöttünk 
a régió kiemelt versenyére. Gyerme-
keink sok szépségét bemutatták a 
judonak, látványos technikai megol-
dásokkal jelezték, hogy nem pusztán 
résztvevôk akarnak lenni, hanem ér-
mekért jöttünk versenyezni. Összesí-
tésben nyolc arany, és négy ezüst és 
négy bronzérem lett a napi éremter-
mésünk, és hála a remek egyéni tel-

jesítményeknek, a Veresi Küzdôsport 
Egyesület nyerte a csapatversenyt, és 
a vele járó kupát.

Elsô helyen végzett: Forgó Lôrinc, 
Ónodi Álmos, Kasó Márk, Szenderi 
Anna, Planzner Ákos, Simon Örs, 
Almási-Sebestyén Levente, Udvar-
helyi Gergô.

Második lett: Bujtás Viktor, 
Gesztelyi-Nagy Barnabás, Szégner 
Dávid, Ignácz Balázs.

Bronzérmes lett: Horváth Máté, 
Vári Ágoston, Molnár Balázs, Láng 
Zsigmond.

Ötödik helyen végzett Badinszky 
Máté. Kerepesen született meg Egye-
sületünk 900. érme.

Alig álltunk meg egy kicsit, és már 
robogtunk tovább.

FEBRuáR 27-én Budapesten vol-
tunk a Közgáz Kupán. Itt nyolc fôvel 
vettünk részt a megmérettetésen. 
Aranyérmet nyert az ismét magára 
találó Molnár Balázs. Ezüstérmes 
lett Forgó Vince, aki a nap ipponját 
is jegyezhette. Bronzérmet nyert a 
két oroszlánként küzdô Ignácz Ba-
lázs és Szégner Dávid. Ötödik lett 
a döntônél csak hajszállal lemaradó 
Badinszky Máté, Ónodi Álmos, és 
Németh Máté. Hetedik lett Kerecseny 
Attila. Nagyon jó verseny lett a Köz-
gáz Kupa. Közel 30 egyesület több, 
mint kétszáz versenyzôje kü zdött az 
érmekért. A mieink nagyszerû küz-
delmeken edzôdtek, bizonyítottak, és 
értek el szép eredményeket.

MáRCius 12-én két versenyen is 
érdekeltek voltunk. Nemesvámoson 
rendezték meg a Veszprém Megyei 
Diákolimpia Döntôjét. Négy veresi 
versenyzôért szurkolhattunk.

Elsô helyen végzett: Kerecseny 
Attila, aki nem „csak” ellenfeleit, ha-
nem önmagát is legyôzte, és végzett 
az élen. Németh Szabi gyönyörû tel-
jesítményével nôtt súlycsoportja fölé 
és lett kategóriájának gyôztese.

Szintén MáRCius 12-én Etye-
ken Giri-Sport (Kettlebell) válogató 
versenyt rendeztek. A tét nem ki-
sebb volt, mint a májusi Békésen 
megrendezésre kerülô Európa Baj-
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Nemesvámos – Gyôztesek

Nemesvámos – a Csapat
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nokságon való részvétel. 10 fôvel ér-
keztünk a versenyre, akik tizennyolc 
versenyszámot vállaltak, és végül 
18 (!) aranyéremnek örülhettünk! 
Nem „csupán” az elért eredmény 
volt nagyszerû, hanem ahogyan 
versenyzôink dolgoztak, küzdöttek, 
ahogy segítették egymást. A számok, 
amiket elértek, pedig több, mint bíz-
tató. Minden indulónk beküzdötte 
magát az EB-re készülô válogatott 
keretbe. Bizakodva várjuk az újabb 
világversenyt, ahol reményeink sze-
rint ismét remek eredmények tanúi 
lehetünk.

Gyôztesek: Markovits István, Ka-
racs Erika, Némethné Kovács Rozá-
lia, Kuhár Adrienn, Burányi Viktor, 
Gaál Bendegúz, Szélné Horváth Kla-
udia, Szél Pál, Balasi-Karacs Zsuzsa, 
és Maros Tibor. És ami nálunk tény-
leg alap, de valóban így van, nálunk 
egységesebb, összetartóbb csapat 
nem volt a mezônyben.

Szintén március végi hír, hogy Leo- 
pold Robi barátunk, sporttársunk, a 
csapat egykori édességfelelôse, aki 
ma már Angliában él és dolgozik, éle-
te elsô judoversenyét nyerte Angliá-
ban! Gyönyörû ippon gyôzelmekkel 
küzdötte fel magát a dobogó legfelsô 
fokára! Szép volt Robi!

MáRCius 20-án Salgótarján-
ban volt jelenésünk a Párduc Kupán. 
Gödöllôi, illetve bagi csoporttagja-
inkkal együtt 10 versenyzônk indult 
a versenyen. Egy nagylétszámú szlo-
vák csapat tette nemzetközivé a via-
dalt. Versenyzôink bátran harcoltak, 
szépen küzdöttek, ami a mai napon 6 
ezüst, és 4 bronzérmet ért.
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Nemesvámos – gyôz Németh Szabolcs

Nemesvámos – ezüst – Molnár Balázs, bronz – Badinszky Máté

Edzôk és díjazottak Németh Szabi, és Némethné Kovács Rozália Leopold Robi Anglia
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Ezüstérmes lett: Szégner Dániel, 
Ignácz Balázs, Udvarhelyi Gergô, 
gödöllôi csoportunkból: Kiss Dam-
ján, Kiss Vince, és Vass Ákos. Tel-
jesítménye elismeréséül bronzérmet 
vehetett át: Fóthi András, Fülöp 
Lackó, Molnár Balázs, és Fényes 
Boldizsár, aki a bagi csoportunkat 
erôsíti. A versenyeken mutatott tel-
jesítményeikért, munkájáért, az ott 
mutatott magatartásáért, az elért 
eredményekért szivbôl gratulálunk 
minden versenyzônknek! Aktuális 
statisztikánk március 20-án lezárva: 
936 érem, amibôl 437 arany!

Újabb világversenyek a láthatáron! 
2015-ben 5 világversenyre jutottunk 
el 5 különbözô sportágban. 27 érmet 
nyertünk, amibôl 19 arany!

Április végén Kempo Világbaj-
nokságra utazunk Romániába, Buka-
restbe. Itt két fôt delegálunk a válo-
gatottba, Kerstner Róbert és Németh 
Szabolcs is éremeséllyel vesz részt 
az IKF Kempo VB-n. (Hegyi Dávid 
és Gaál Bendegúz iskolai elfoglaltsá-
gai miatt nem tud a csapattal tartani.) 
Május 21-én pedig Békésen a Giri-

Sport Európa Bajnokságon leszünk 
érdekeltek. Reményeink szerint to-
vább öregbítjük Veresegyház város, 
illetve a Veresi Küzdôsport Egye-
sület jó hírét! Hajrá Magyarország! 
Hajrá Veresi Küzdôsport Egyesület!

Hírek

Menjünk vissza az idôben
A tanév kezdetén SZEPTEMBER-
BEN két új dojót nyitottunk, egyiket 
Gödöllôn, a másikat Bagon. Mindkét 
helyszínen Kerstner Robi vezeti a fog-
lalkozásokat. Nagy öröm, hogy szé-
pen bôvül a létszám, a judokák tech-
nikai felkészültségérôl nem „csak” az 
övszerzô vizsgák árulkodnak, hanem 
egyre többen kapcsolódnak be, kap-
nak kedvet a versenyzéshez is. Sôt 
Gödöllôn egy új „irány” is alakul, a 
felsôbb éves tanulóknak TRX foglal-
kozásokat is tartunk. Mindkét hely-
színen a már jól bevált veresi moti-
vációs rendszert mûködtetünk. Mind 
a dicséret-kártyákért, mind a hónap 
judósa címért komoly verseny zajlik 
az ifjú judokák közt.

DECEMBER 16-án kaptuk az 
örömteli hírt, hogy a város képviselô 
testületének döntése alapján a VERE-
SI KÜZDÔSPORT EGYESÜLET 
lett 2015-ben AZ ÉV SZABADIDÔS 
ÉS SPORTSZERVEZETE! Nagy el-
ismerés, nagy megtiszteltetés!

Újra lett egyesületi naptárunk! 
A 2016-os szebb lett, mint az eddigi-
ek. Öröm ránézni a sok fotóra, ami az 
életünkrôl ad egyfajta jelentést. Ez-
úton is köszönjük Karacs Erikának és 
Mándi Vincének a válogatásért, szer-
kesztésért, nyomdai elôkészítésért, és 
a nyomtatást a Hanka Médiának.

DECEMBER 18-án volt Egyesü-
letünk évzáró ünnepsége. Mint min-
dig, most is nagyon bensôséges volt, 
igazi jó hangulat jellemezte. Rengeteg 
egyesületi díj, elismerés talált gazdá-
ra. A legeredményesebb versenyzô 
díját Kerstner Róbert vehette át. Ki-
magasló teljesítményéért elismerés-
ben részesült: Németh Szabolcs, Gaál 
Bendegúz és Hegyi Dávid. Párduc kupa

Párduc kupa

Párduc kupa 
Ignácz Balázs Gyuszi bácsival
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A féléV judoKái:

Fülöp László, Parádi Barnabás, 
Zoltán Dávid, Tibenszki Milán, 
Kerecseny Attila, Salamon 
Benedek és Kasó Márk.

Cross-training különdíjat kapott: 
Karacs Erika.

Egyesületünk eddigi tíz évének 
legeredményesebb évét 
tudhatjuk magunk mögött. 
Negyven versenyen jártunk. 
A kezdô versenyzôket ki-
sebb, a haladókat nagyobb 
versenyekre juttatjuk el, 
több versenyzônk, mivel 
országos szintet képvisel, 
a nemzeti bajnokságon in-
dítottuk, illetve egyre töb-
ben vannak közöttük, akik 
vállalják a plusz munkát, 
terhelést, velük világverse-
nyeken szerepeltünk ered-
ményesen.

Még a tavalyi évben járt 
nálunk, és edzést vezetett a 
ma Portugáliában élô Tóth 
István, VI. Dan-os mester. 
Judokáink nagyon szeret-
ték, és ígéretet kaptunk, 
hogy ennek a látogatásnak 
a jövôben lesz folytatása.

DECEMBER 31. Ve-
resegyház Város Önkor-
mányzata az óévbúcsúztató 
ünnepségen KERSTNER 
RÓBERTET BELLAI 
JÁNOS TESTNEVELÉ-
SI ÉS SPORTDÍJJAL 
tüntette ki! Gratulálunk! 
Így büszkén jelenthetjük, 
hogy Egyesületünkben 
immáron két Bellai-dí-
jas edzô dolgozik: Ilyés 
Gyula (2009), és Kerstner 
Róbert (2015). Robi nem 
„csupán” versenyzô, illet-
ve edzô, hanem gyógy- és 
sportmasszôrként is tevé-
kenykedik. Remek keze 
van! Ahogy a hírdetésben 
is szerepel: „Masszíroztas-
son egy világbajnokkal!” 
Jó szívvel ajánljuk!

Mindeközben egyesületi veze- 
tônk, aki szabadidejében szívesen 
ír, verseivel most cd-n jelentkezett.  
a negyedik, legújabb CD címe: 
Verseket írok.

Egyesületünkrôl egyre többet lehet 
hallani, olvasni, rendszeresek a mé-
dia megjelenések is. Hála Fikó Dávid 
barátunknak az online megjelenése-

ink, a Facebook-tartalmak is rendsze-
resek, változatosak, a marketingünk 
sokat javult. Sikeres a Cross-Training 
Veresegyház FB oldala, illetve az 
ott havonta megjelenô nyeremény-
játék is. És itt egy új hír, ami nagy 
örömünkre szolgál: MEgÚJuLT, 
MEgsZéPÜLT, ÚJ TaRTaL-
MaKKaL BÔVÜLT a WWW.
JuDOEDZO.Hu OLDaLunK! 

Nézzen be hozzánk!
áPRiLis 30–MáJus 1.  

A Fitness Akadémia által 
szervezett Cross-Training 
Instruktor képzés új idô- 
pontja. A képzést Ilyés 
Gyula „álmodta meg”, a 
Fitness Akadémia biztosít-
ja az intézményi hátteret. 
Az oktatók Egyesületünk 
alapító tagjai: a kétszeres 
olimpiai bronzérmes, Vi-
lág- és Európa Bajnok kenus 
Zala György, és a képzés 
ötletgazdája Ilyés Gyula 
többszörös Magyar Bajnok, 
Masters’ Világbajnokság 
V., és VII., EB bronzérmes, 
VI. Dan-os judomester, 
személyi edzô, Giri-Sport 
(Kettlebell) Világ- és Euró-
pa Bajnok.

Nagyon népszerû, remek  
képzés, egyfajta edzôtovább- 
képzés. Igazi unikum!

Mindeközben Gyuszi 
bácsinak fut egy másik 
képzése is a Fitness Akadé-
mián, Coaching a személyi 
edzésben címmel. Az okta-
tás személyi edzôknek szól, 
akik coaching alapismere-
teket is tanulnak, a pszicho-
lógus sport-coach-tól, hogy 
adaptálhassák tudásukat 
választott szakmájukba.

FEBRuáR 27. Két ve-
resegyházi rendezvény egy 
napon! Elôször az Innová-
ciós Központba mentünk, 
ahol egy városi ünnepség 
keretein belül kaptak ki-
tüntetést az arra érdemes 
sportolók. Egyesületünkbôl 
Veresegyház Érdemes 

Évzáró - Hegyi Dávid és Németh Szabi

Évzáró - Parádi Barna és Fülöp Lackó

Szégner Danival versenyre várunk
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Sportolója díjat vehetett 
át a 2015-ös teljesítmé-
nye elismeréséül:

Némethné Kovács Ro-
zália [Giri-Sport (Kettle- 
bell)]

és
Németh Szabolcs (Judo,  

Kempo, Jiu-jitsu)
Mindketten egészen 

káprázatos teljesítményt 
nyújtottak az elmúlt év-
ben, években, jó helyre 
került az elismerés.

Szép számmal vettünk 
részt a veresi sportbá-
lon, aminek a bevételét 
a jövôbeni sportcsarnok 
építésére ajánlottak fel a 
szervezôk. Nem pusztán 
a belépôjegyek vásárlá-
sával, jelenlétünkkel tá-
mogattuk a rendezvényt, 
hanem az árverésen is ak-
tívan részt vettünk. „Meg-
szereztük” Zala Gyuri 
barátunk, Egyesületünk 
alapító tagjának mezét, 
amiben világbajnok lett, 
illetve Ungvári Miklós 
olimpiai ezüstérmes, há-
romszoros világbajnoki 
ezüstérmes, háromszoros 
Európa bajnok, és sok-
szoros világkupa gyôztes 
judo versenyzô judogiját. 
Miklós jelenleg utolsó – 
negyedik – olimpiájára 
készül. Mindkettôjük re-
likviái elkeltek az árve-
résen, így a Sportcsarnok 
építéséhez mi is hozzájá-
rultunk. A bálon énekes-
ként fellépett Giri-Sport 
(kettelbell) versenyzônk, 
Karacs Erika, aki zenekarával nagy 
sikert aratott.

Ismét hazalátogatott az immáron 

Angliában élô, és dolgozó barátunk, 
sporttársunk Leopold Róbert. Ô is, 
mint oly sokan a Veresi Küzdôsport 
Egyesületbôl indult el, és most már 
Angliában oktatja az ott élô gyere-
keket a judo alapjaira. Mindeköz-
ben a szintén Angliában élô Homoki 
Marci részt vett élete elsô angol judo 
versenyén, ahol derekasan megáll-
ta a helyét, szép éremmel gazda-

gította már így is tetemes 
éremgyûjteményét.

Többször írtuk már, hogy 
motivációs rendszerünk 
egyedülálló, szerencsére ma 
már többen másolják. Leg-
utóbb magatartásáért, szor-
galmáért, edzéseken mutatott 
munkájáért Szorgalom Ku-
pát vehetett át Salamon Be-
nedek, és Kerecseny Attila.

Eldôlt a Newaza Feszti-
vál – Galambos Márton Em-
lékverseny idei új idôpontja. 
Egyesületünk 2016. szept-
ember 10-én rendezi meg 
Százhalombattán, a Városi 
Sportcsarnokban. Ez az a 
verseny, amit vezetô edzônk, 
Ilyés Gyula álmodott meg, és 
hozott tetô alá. Az idei már a 
nyolcadik(!) megmérettetés 
lesz. Ez egy judo földharc 
verseny. I., II., III. osztá-
lyú országos bajnokság, de 
lehetôséget kapnak a szenio-
rok is, hogy az „amatôröknek” 
a judot kedvtelésbôl ûzôkkel 
megmérkôzhessenek a Ma- 
gyar Kupáért. A program 
évrôl évre bôvül, az idei újdon-
sága lesz, hogy az ifjúságiak a 
junior korúakkal küzdhetnek 
összevonva az érmekért, he-
lyezésekért. Ugyanebben az 
idôpontban, ugyanitt lesz az 
„amatôröknek” normál, ha-
gyományos judo verseny is. 
Pillanatnyilag ez ma Közép-
Európa legnagyobb judo föld-
harc versenye. Nagy utat járt 
be a viadal az elmúlt években, 
és büszkén mondhatjuk, hogy 
népszerûsége évrôl évre nô. 

A verseny Gyuszi bácsi egykor mes-
teres Galambos Márton nevét viseli, 
aki korának egy korszakos egyénisé-
ge, kiemelkedô versenyzôje volt.

Szeptember 11-én pedig szintén 
Egyesületünk szervezésében került 
sor II. és III. osztályú felnôtt országos 
rangsorversenyre. Vállaltuk, hogy 
a Magyar Judo Szövetség sportág-
fejlesztési koncepciójával karöltve 

Évzáró

Évzáró

Évzáró

fEBRuáR HóNAp judoKái:

Varga Zelma, Szégner Dániel, 
Dömök Kata, Vass Kristóf, Dudás 
Ádám, Vári Ágoston, Almási-
Sebestyén Levente, Tibenszki Milán, 
és végül, de nem utolsó sorban 
Zoltán Dávid.
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újraélesztjük az alacsonyabb osz-
tályú megmérettetéseket. A tavalyi 
volt az elsô, ennek sikerén, fogad-
tatásán felbuzdulva idén újra tata-
mira hívjuk azokat a versenyzôket, 
akiknek még, vagy már az I. osztá-
lyú viadalok távol vannak. Így kívá-
nunk lehetôséget biztosítani annak, 
hogy a judot minél szélesebb kör-
ben népszerûsítsük, és a vállalko-
zó kedvûeknek legyen lehetôségük 
tudásukat versenykörülmények 
között is bizonyítani. Tavaly mind-
két viadalon szép veresi sikereknek 
örülhettünk, ôszintén bízunk benne, 
hogy idén sem lesz másképp.

Nagy köszönettel tartozunk a Szülôi 
Munkaközösségnek, akik valóban 
sokat tesznek értünk. Köszönet Nagy 
Beának – Németh Szabi édesanyjá-
nak – aki adminisztratív teendôkben 
vállal sokat. Köszönet Fikó Dávid-
nak, az online megjelenésekért, az új 
oldalunkért, a marketingért, a kisfil-
mekért. Köszönjük Marosits István-
nak a Kariatida Stúdió vezetôjének a 
figyelmét, a támogatását, szeretetét. 
Akik edzôként dolgoznak a CSA-
PAT mellett: Gaál Bendegúz, ô aki 
már földharc specialistának mond-
hatja magát, így értelem szerûen a 
földharc edzéseket vezeti. Kerstner 
Róbert, aki a bagi, illetve gödöllôi 
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Lapzárta után…
Szorgalmáért, magatartásáért, edzéseken nyújtott teljesítményéért SZORGALOM KUPÁT vehe-
tett át Kiss Bence.

Március 30-án övszerzô vizsga volt nálunk. Judokáink IV. kyu-ra, narancssárga övre vizsgáztak. 

Nagyszerûen teljesítettek, szépen végrehajtották az elôírt vizsgafeladatokat. Büszkén viselhetik 
a narancssárga övet: Gelle Panna, Fóthi András, Oláh Gergô, Tóth Kende, Almási-Sebestyén 
Levente.

Április 2-án Felcsút Kupa Kempo VB válogató verseny volt. Németh Szabolcs és Kerstner Róbert 

képviselte Egyesületünket. Szabi betegsége után is imponáló magabiztossággal végzett súly-
csoportja élén, míg Robi még messze a csúcsformájától ezüstéremnek örülhetett. Az biztos, 
hogy április közepén mindkettejükért szurkolhatunk, hiszen Romániában, Bukarestben Világ-
bajnokságon fogják képviselni hazánkat, illetve szeretett Egyesületünket. Reményeink szerint 
érmekkel térnek majd haza! Hajrá Fiúk!

Felcsúti Kupa - Megint egy korosztállyal fentebb

Díjátadó- Veresegyház, Német Szabi
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Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy házaspár. Közel egy évtizede álmodtak egy nagyot, mely célként 
fogalmazódott meg bennük. Lépésrôl lépésre haladnak elôre az úton, amit maguknak kijelöltek. Gyermekeket 

nevelnek, ifjakat formálnak, értékeket teremtenek és adják tovább azokat.
A sok mosolygós szempár, az önzetlen szeretet jelzi, jó úton járnak. Közben szebbnél szebb eredményeket érnek el 
szerte az országban. Mára már büszkék lehetnek a különbözô világversenyeken szerzett érmeikre, helyezéseikre is.

 Tovább robog a Veresi Judo Express!

Köszönjük hírlevelünk létrejöttét: Kariatida Stúdió, www.kariatida.hu 

Ha támogatásra érdemesnek találja 
tevékenységünket, 1%-os felajánlásaikat 

a következô adószámra várjuk: 

18717952-1-13

Ahol többet lehet olvasni rólunk:
www.judoedzo.hu, www.vezetoicoach.

hu, www.zugloitreninghaz.hu, www.
sorsedzo.hu, www.sport-coach.hu

Elérhetôségeink:
Ilyés Gyula: 06-20 928-7390

gyula.ilyes@invitel.hu

Ilyés-Dubecz Dorottya: 06-30 982-7759
dubecz@sixensecoach.hu

Nyomdai elôkészítés:
Balázs Ildikó

Nyomda:
Brand Content Kft.

Köszönetet szeretnénk mondani a Szülôknek, hogy hétrôl hétre, hónapról hónapra ránk bízzák 
gyermekeiket! Köszönet felnôtt sportolóinknak, akik munka és a családjuk mellett látogatják 

edzéseinket, készülnek, edzenek, mindenki saját céljai szerint.  
Külön köszönet Dorka néninek a sok törôdésért, figyelemért, háttér munkáért. 
Köszönettel tartozunk Marosits Istvánnak, a Kariatida Stúdió vezetôjének  

a támogatásért, figyelmességéért. 
Hálás köszönet a Szülôi Munkaközösségnek a sok sok segítségért, amivel jelentôsen 

megkönnyítik napi tevékenységünket.

csoportjai mellett Veresen is sze-
repet vállal, többször versenyeken, 
mint csapatvezetô is tevékenyke-
dik. Végül, de nem utolsó sorban 
elnökünk Ilyés Gyula, aki kitalálja, 
majd megvalósítja a célokat, judo, 

illetve Cross-Training edzéseket ve-
zet. Nem esett még szó az Egyesület 
„Anyukájáról”, Dorka nénirôl. Kö-
szönet és tisztelet neki a munkájáért, 
figyelméért, szeretetéért. Nélküle 
vélhetôen „összedôlne a ház.”

Felcsúti Kupa - A szupercsapat

✟ 
A végére maradt egy szomorú 

hír. Nem oly régen kezdett 
hozzánk járni a kiváló Taekwando 

versenyzô, többszörös Európa Bajnok, 
többszörös világbajnoki érmes 

Bontovics Babett. A Cross-Training 
edzéseket látogatta rendszeresen. 

Célja az volt, hogy erôsebb, 
állóképesebb legyen,  

hogy még jobb eredményket érjen 
el a versenyeken. Babett egy pillanat 

alatt csapattag lett, mindnyájan 
nagyon szerettük, tiszteltük Ôt. Egy 
remek embert ismerhettünk meg 

benne, aki kedves volt, szerény, és 
céltudatos. Egy sztárallüröktôl mentes 

világhírû sportoló. Nos, Babett nem 
jön többet edzésre, nem örülhetünk 

újabb sikereinek. Március 14-én 
tragikus hirtelenséggel elhunyt.

Emlékét örökre megôrizzük. Nyugodj 
békében Babett!


