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Judo tanfolyam indul!



Ezen idő alatt számos eredményt értek el a judokáink. 
Több szorgalmas versenyzőnk dicsekedhet Országos 

Bajnokságon szerzett éremmel.

Csak néhány eredmény, mert mind nem férne ide:

Szolnoki Martin, Molnár Máté, Strázsi Bence, Molnár 
Balázs, Gazda Regina, Czingula Anna, Kisnémet Olivér, 

Szekeres Ábel és még sorolhatnám.
Rendre jól szerepeltek a Miskolc Városi Bajnokságokon, 
és regionális versenyeken is. Többen a bajnoki címet is 

elnyerték.

Medvecz Brigitta    Diákolimpia  I. hely
Dudás Réka     Országos B.  III.
Gazda Renáta    Országos B.  III.
Horváth Ádám    Országos B.  III.
Juhász Alexandra   Országos B.  III.

Közel 20 éve folyik judo oktatás
Harsányban!



Mi  a JUDO?

A „ju” szó jelentése, „természetesnek lenni”, észszerűen
viselkedni. Tehát a természet törvényszerűségeinek

megfelelően cselekedni.

A „do” szó „tökéletesített módszert”, „szellemi utat” jelent. 
Szó szerinti fordításban „lágy művészet”.

Találó a magyar elnevezése is: „cselgáncs”.
A szóösszetétel első része „csel”, a gondolatiságra, a
szellemiségre, a „gáncs”, a fizikai képességekre: erő,

gyorsaság, ügyesség stb. utal.

Az agresszivitás levezetése
A sportszerű test - test elleni küzdelem megtanítása

A győzelmek és a kudarcok sportszerű elviselése
A küzdelem megkívánta akarati tulajdonságok fejlesztése

Az önvédelmi készség kialakítása
Az iskolai testnevelésórákra (ovisoknál) felkészítés,

illetve fejlesztés (sulisoknál)
Egy nem támadó jellegű, megelőző önvédelem

megalapozása



Az egyik barátom megkérdezte tőlem, miért fizetek ennyi pénzt a
gyerekeim sportolására?
Én nem a sportért fizetek! Feleltem.
  - Fizetem a pillanatot, amikor a gyerekem fáradt, mégis
elmegy edzésre!
  - Fizetem, hogy megtanulja, mi a fegyelem, a koncentráció!
  - Fizetem, hogy vigyázzon a testére, az egészségére!
  - Fizetem, hogy megtanuljon együtt dolgozni másokkal, jó
csapattárs legyen, viselje el kegyesen a vereséget és alázatosan 
a sikert!
  - Fizetem, hogy megtanulja kezelni a csalódásait, ha nem éri el 
a várt sikert, és mégis visszamegy hétről hétre!
  - Fizetem, hogy megtanulja elérni a céljait!
  - Fizetem, hogy tartsa tiszteletben ne csak önmagát, hanem
csapattársait, edzőit!
  - Fizetem, hogy az órákon, heteken, hónapokon át tartó
kemény munka létrehozhat egy bajnokot!
  - Fizetem, hogy megtanulja, a siker nem jön egyik napról a
másikra!
  - Fizetem, hogy büszke legyen az eredményeire és legyenek
hosszútávú céljai!
  - Fizetem, hogy kössön életre szóló barátságokat, egész életre 
szóló emlékei legyenek!
  - Fizetem, hogy az edzőteremben legyen, a pályán és ne a
képernyő előtt!
  - És fizetem a lehetőségeket, amiket a sport nyújt!
Azt gondolom ez egy jó befektetés..........



A sportolás a nyilvánvalón túl is tartogat előnyöket. A mozgás egészséges, 
és az orvosi értelemben vett egészség mellett a testfelépítést is pozitívan 
befolyásolja. Segít, hogy a lányod csinos és szexis, a fiad sportos és fess 
felnőtté váljon. Az ő korosztályuk nagyon sokat ad a külsejére, ezért az 
edzettség segít nekik érvényesülni, s az osztályban jobb pozícióba kerülni.
Megfigyelhető, hogy akik sportolnak, jobban tanulnak, mert a fele-
lősségtudatuk, kitartásuk erősebb. A verseny és csapatsportok űzé-
sével vezetői képességek és kooperatív készségek alakulhatnak ki.
Később a munkahelyen is előnyt kovácsolhatnak a közös sportból és 
még abból is, ha az edző néha legorombítja őket – felnőttként nem lesz 
megdöbbentő, ha a főnöke kritikával illeti. A csapatszerepek elfogadá-
sa, a sportszerűség, az önfegyelem és a csalódás tűrése mind olyan 
kompetenciák, melyek nélkül nem fog tudni hatékonyan és elégedetten 
dolgozni. Egy felmérési eredményt, szerint szerint az 500 legsikeresebb 
amerikai szakemberből 435 verseny- szerűen sportolt fiatal korában.
A mozgás endorfint termel – ez az az örömhormon, mely az alkohol és 
a drog hatására is termelődik – ezért kisebb az esélye a káros szenvedé-
lyeknek a sportolók körében. Nagyon pozitív lelki mellékhatásai vannak 
a rendszeres mozgásnak, megnövekedett önbizalom, egészségesebb 
énkép társul hozzá. A sikeres sportolók, nagy népszerűségnek örvende-
nek és magabiztosabbak. Mivel személyiségüket tekintve kiegyensúlyo-
zottak, kisebb az esélye annak, hogy rossz partnert választanak, s mivel 
energiáikat elvezetik, egyel kevesebb dolog készteti őket a túl korai sze-
xuális életre. A sikerélmények is hozzájárulnak a jobb életminőséghez.
Bátorítsd hát te is sportra a gyermeked, hisz ezáltal olyan lépé-
selőnyhöz juthat, mely minden területen elkíséri egy életen át.

Miért jó a sport a gyereknek?



BEIRATKOZÁS:

10.09(hétfő) és 10.11(szerda) 16 órától 18 óráig

EDZÉSEK HELYE:

Harsányi Hunyadi Mátyás Általános Iskola tornaterme

FELSZERELÉS:

melegítő alsó-felső(gomb, cipzár nélkül), papucs

Minden alkalommal elvárt az átöltözés, tiszta - ápolt test, 
köröm(rövidre vágva)!

Gazda Miklós
HSE judo szakosztály vezető

A Harsányi judo gálákról fotók illetve videó felvételek
nézhetőek vissza Harsány Község honlapjának
(harsany.hu) fotó galériájában és videó tárában, amelyeken nagy 
sikerekkel vettek részt a Harsányi judo csapat növendékei is.
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