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Új egyesületi melegítő –
az összetartozás szimbóluma

Harcosok az arénában

Egy értékes a környezetéért felelősséggel tenni akaró közösséget összekovácsolni csak akkor lehet igazán, ha az a közösség
megfelel bizonyos erényeknek és morális etikai tartalmaknak.
Ilyenek a hűség, a társakhoz való viszony, a csapatszellem, a fegyelem, a kitartás stb… Ezért kapnak a kezdők az egyesületbe
lépéskor egy csomagot, a kezdők csomagját. Ebben megtalálható
az úgynevezett „siker piramis” is, ami útmutatást ad a sikerhez
illetve a kitűzött célhoz.
(www.yakuzakse.hu/kezdők csomagja/sikerpiramis)
Ha elfogadja alapként a fent említett értékeket a közösség, akkor
megjelenik a hit a közösségben. A hit erőt ad az edzésekhez, a győzelmekhez, a kudarcok értékeléséhez, és igazi csapattá kezdi formálni a közösséget. Ekkor az együvé tartozás érzését az egyesületi
tagok szívesen kimutatják. Egyen póló, felvarrók stb… viselésével.
Ezért volt fontos számunkra is, hogy új egyesületi melegítőnk legyen, mert ez az új melegítő sokkal többet szimbolizál, mint egy
egyesülethez való tartozást. Reméljük, hogy sokunk számára tartást ad, hogy viselhetjük ezt a melegítőt, hiszen húsz éves kitartó
munkánk és eredményeink szimbóluma az amit viselünk. Köszönet Hacskó Lacinak és Kusper Zolinak, hogy felöltöztette egyesületünket és több mint százötven darab melegítővel tovább erősítették
a hitet és a csapatszellemet.
Büszkén viseljük és vigyázzunk jó hírnevünkre!

2009. október 2–4-ig megszállta
a harcosok szelleme a budapesti Papp László Arénát. Oyama
mestert a kyokushin atyját japán shintó papok szertartással
kérték, legyen szemtanúja a
halála óta első Össz Kyokushin
Világbajnokságnak.

2009. második félévi programjaink
2009. 07. 06 • Dojo Karbantartás – Jászberény
2009. 07. 13–18. • XXXII. Nemzetközi Edzőtábor – Jászberény
2009. 08. 05–20. • Edzőtábor – Japán
2009. 08. 09. • Dream Cup Tokyo Metropolitan Gimnasium – Japan
2009 08. 23–29. • Horvát edzőtábor – Horvátország isztriai félsziget
2009. 08. 30. • II. Zagyvamenti Maraton – Jászberény
2009. 09. 06. • 24 órás küzdő edzés – Budapest
2009. 09. 10–13. • Válogatott edzőtábor – Tápiószentmárton
2009. 09. 23. • Shaolin Kung-fu edzés – Jászberény
2009. 09. 26. • III. Repülőrajt Futófesztivál – Szolnok
2009. 10. 2–4. • World Tournament I., Súlycsoportos Knock-down Világbajnokság – Budapest
2009. 10. 10. • VI. J & S Speed Kupa – Tarján
2009. 10. 14. • Shaolin kung-fu edzés – Jászberény
2009. 10. 17. • MKKSZ Elnökségi ülés – Szolnok
2009. 10. 18. • III. Power Kupa – Abony
2009. 10. 31. • II. Morotva Kupa, MKKSZ Nyílt Feln. Bajn. – Berettyóújfalu
2009. 11. 01. • Megemlékezés – Jászberény
2009. 11. 04. • Egyesületi gyűlés – Jászberény
2009. 11. 08. • Tüzifavágás – Jászberény
2009. 11. 11. • Shaolin Kung-fu edzés – Jászberény
2009. 11. 21. • Utánpótlás Bajnokság – Gyöngyös
2009. 11. 24. • Jászboldogháza – bemutató edzés
2009. 11. 25. • Czakó Gábor író könyvbemutatója – Budapest
2009. 12. 05. • Bemutató edzés – Kaba
2009. 12. 06. • III. Tigris Dojo – Mikulás Kupa – Nyilt Felnött „B” – „C” kat.
Kyokushin Karate Verseny – Budapest
2009. 12. 09. • Shaolin Kung-fu edzés – Jászberény
2009. 12. 10–13. • Válogatott edzőtábor – Tápiószentmárton
2009. 12. 18. • Rózsa Gábor világbajnok Jászberényben
2009. 12. 19. • Karácsonyi Évzáró Ünnepség – Jászberény

Az első csoportkép

Új dojó a Jászságban
Simon Orsolya háromszoros Junior Európa Bajnokunk, aki 2005-ben
megnyerte a felnőtt Dán Bajnokságot is, valamint több hazai verseny
helyezettje volt, jászboldogházi gyökerekkel rendelkezik. A Testnevelési Egyetemen végzett tanulmányaival Orsi, mint képzett pedagógus már tanított úszást és tornát boldogházán, majd többszöri felkérés után 2009 szeptemberében elindította saját karatés csoportját a
jászsági kisközségben.
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Szűcs Lajos polgármester úr és a Mátyás Király Általános Iskola helyi vezetőjének Fajka Jánosné segítségével példa értékű összefogással
valósult meg egyesületünk új szakosztálya. Orsi segítője és támasza
vőlegénye Borics Zsolt, akit mi csak egyszerűen „K”-nak becézünk.
Sokan ismerhetik erről a mátrixos névről Zsoltot, hiszen ő az aki
egyesületünk honlapját szerkeszti, maga is karatés. Szőllősi Béla terem gondnok segítőkészségének is köszönhetően 2009. október 20án több mint húsz fővel megkezdődtek az edzések az általános iskola
tornatermében. Újságunk és honlapunk természetesen rendszeresen
beszámol majd a friss fejleményekről.
„Jó munkát és sok sikert kívánunk minden boldogházi karatékának!
OSU!” sensei Agócs Tibor

Súlycsoportos Knock-down Világbajnokság –
Budapest, Papp László Aréna, 6000 néző

A Magyar Kyokushin Karate
Szervezet Nemzeti Válogatottja
is ott volt, és ebben a válogatottba két versenyzőt adott a Jászberényi Yakuzák SE.
Zrupkó Ádám és Tóth Péter
életük legnagyobb kihívásának
néztek elébe.
Megjelentek a régi idők nagy
mesterei, bajnokai, és ott voltak azok is, akik a kyokushin
bölcsőjénél bábáskodtak még
Masutatsu Oyamával. Könnyeket csalt a nézők szemébe az
alapítóról készített film, melyet
óriás kivetítőn nézett a többségében karatés közönség. Egy
pillanatra mindenki biztos volt
abban, hogy a do-gí (karate
ruha) sokkal több, mint egyszerű öltözet. Sokak a lelátón ebben a ruhában váltak azzá amivé lettek, és az az ember bizony,
akit a kivetítőn láttak, apjukként
segítette életüket…
Amikor elindultak a háromnapos verseny selejtezői, akkor
döbbent rá mindenki, hogy mit
is jelent 59 ország, 19 világszervezet, majd ötszáz harcosával
egy tatamira lépni.
Tóth Peti orosz ellenfele erősebb

volt, nincs mit szépíteni, de odajutni, a felkészülés és részt venni, már önmagában nagy fegyvertény. Ádám első ellenfelén, a
Brazil bajnokon úgy gyalogolt át
mint kés a vajon, majd Afgán ellenfelét úgy verte meg mintha ez
a legtermészetesebb lenne egy
tizenkilenc éves fiútól. A következő ellenfél a kétszeres világbajnok orosz fiú volt, kemény
diónak bizonyult és nagyot
szenvedett Ádámmal a
bajnok, majd ő ment tovább egészen a döntőig.
Ádám többet tett mint
a tisztes helytállás, és
ezt a több ezres közönség is nagy elismeréssel
jutalmazta. 19 évesen a
legjobb tizenhatig jutott.
A magyar henger azonban
ment tovább, és a döntőben a
harmadik napon hatan várták
életük legnagyobb kihívását.
Küzdeni, győzni az Arénában
itthon több ezer néző előtt.
Láss csodát! Példaképek születtek, akikben hinni lehet.
Akik hetente 10-12 alkalommal
„meghalnak” edzésen a szigorú
edzők kezei között.
Pető Krisztián harmadik lett.
De az a harmadik hely különösen értékes, hiszen heroikus,
emberfeletti teljesítményt nyújtott, törött kézközép csonttal
küzdött végig két küzdelmet a
döntőkben. Szepesi Csenge és
Rózsa Gábor Világbajnokok
lettek! Csenge a döntőben Orosz
ellenfelén vett elégtételt, aki a
mi Ábrahám
E d it ü n k e t
búcsúztat-

Pethő Krisztián

Tóth Peti a VB-n

Akcióban
ta. Gábor élete legjobb formájában szó szerint összecsomagolta
ellenfeleit. A döntőben nem is
kellet három perc a győzelemhez. Két különdíjat is elhoztak
a magyarok, Rózsa Gábor legtechnikásabb versenyző díját,
míg Pető Krisztián a legharcosabb versenyző díját kapta,
nem véletlenül. Az Aréna egy
emberként kiáltotta a Bajnokok
neveit.
Azon az estén

Rózsa Gábor

eggyé vált a sok ezer ember és
könnyekkel küzdve nézték a törött kézzel harcolót, az alázatos
bajnokot, a fiatal zöldöves lányt,
aki a világ tetejére lépett.
Magyarország második lett
összesítésben az egy híján hatvan nemzet közül, két arany,
két bronz és három negyedik
helyet és a két különdíjat is
megszerezve.

Szepesi Csenge

Tóth Attila
(kata)

www.yakuzakse.hu
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Japánban jártunk…
Egyesületünk
fennállásának
egyik legfontosabb és legnagyobb szabású terve vált valóra, 19 év után. A kyokushin
őshazájába történő utazáshoz
egyesületünknek meg kellett
erősödnie, be kellett járnia egy
utat, és meg kellett érnie arra,
hogy értelme legyen egy ilyen
nagy költségvetésű utazásnak.
Az elmúlt három évben folya-

n fürdőben

Tradícionális Japá

matosan szó volt
erről a nagy lépésről, de csak
2009-ben valósulhatott meg,
Tazaki Katsuya japán barátunk
segítségével. Az utazás költségvetése saját erő mellett egyesületi és szponzori támogatásból ált
össze. Ahhoz azonban, hogy ez
megvalósulhasson, olyan előzmények is kellettek, mint 1997ben sensei Agócs három hónapos kinn tartózkodása, ahol
életre szóló barátságot kötött
Tanigawa Kou mesterrel. Ilyen
előzmények után 2009. augusztus 5-én sensei Agócs Tibor útra
kelt tanítványaival, Misovits
Boglárkával, Kenyó Dénessel,
Zrupkó Ádámmal, Csík Flórával, Besenyi Istvánnal és Mike
Gergővel Japánba. A jó kommunikáció érdekében csatlakozott csapatunkhoz Szemerey
Márton japán tanár is, aki az
ELTE japán tanszékének vezetője. Utazásunk célja a szakmai
vonatkozásokon túl, a japán
kultúra megismerése és ezáltal
a karate jobb megértése volt.
Éppen ezért gondos tervezés
előzte meg a két hetes program
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összeállítását. Nagy kihívásnak
nézett elé Mike Gegő és Csík
Flóra akik életük legnagyobb
versenyén, a „Dream Cup” nevű
versenyen indulhattak a tokiói
Metropolitan Gimnasiumban.
A Korcsoportos Japán Bajnokság 3 napos versenyén több
mint 1200-an indultak. Mivel
a japán szervezet teljesen más

koncepcióval és
szemlélettel alkotta meg a verseny rendszerét, fiatal versenyzőink nem tudtak érvényesülni
a védőfelszerelés nélküli, KO
rendszerű küzdelemben.
A verseny után Tokióból Kaiseibe utaztunk ahol
Tanigawa mester dojójában
megkezdődött a felkészülés az
övvizsgára és ezzel egy időben
folytatódott a karate tanulása.
Az új öv fokozat megszerzését
Besenyi István, Kenyó Dénes,
Mike Gergő és Zrupkó Ádám

tűzte ki célul. Az övvizsga nem
csak azért
volt rendkívüli, mert
Japánban
volt,
hanem azért
is,
mert
több napon
k e r e s z t ü l Falmászás egy energiaital kampányá
n
zajlott. A
vizsga küzdelem lebonyolítá- programok között megható pilsában és ezzel együtt a vizsga lanatok is voltak. Sosai Oyama
lezárásában Tanigawa mester a kyokushin karate megalapíés a tanítványai segítettek. A tójának sírja előtt karate ruhászakmai programban két filo- ban tisztelegtek a jászberényizófiai előadás is helyet kapott, ek. Ellátogattunk Ikebukuróra
melyek Czakó Gábor író esszé- is, ahol a sosai központi edzőinek értelmezését és átgondolá- terme a Honbu található. De
nem maradhatott ki a híres
sát szorgalmazták.
A japán gondolkodás és lelkü- Budo shop sem, ahonnan erelet megértéséhez, festői kör- deti japán övek kerülhettek
nyezetben az odawarai várkas- az új barna övesek derekára.
tély kertjében Szemerey Marci Vendéglátóink Tanigawa és fekaligráfiai előadása és oktatása lesége Madoka nagy szeretetsegített. A két hét alatt a kiuta- tel mutatta be japánt. Eljutotzók megismerhették Tokiót, a
világ egyik legnagyobb metropolisát és benne
Shinjukut, majd
egy kis város
Kaisei
életébe
pillanthattak be,
legvégül pedig
Odawarában egy
japán
nagyvárosban találtak
otthont. A szabad

Gondolatok - A korsó és a víz…
Több mint tíz éves

barátság

A kint létünk két hete alatt
megismerhettük a japán időjárást, a kabóca vagy ahogy
mi neveztük a „flexbogár”
iszonyatos hangját, a magas

Japán betűfestés

Sosai Masutatsu Oyama síreml

ékénél

tunk a hegyekbe, egy működő
zen buddhista templomba,
delfináriumba, egy tradicionális tésztafőző étterembe, és
megtapasztalhattuk a japán
gasztronómia különlegességeit.
Mindez könnyed és baráti hangulatban történt köszönhetően
Szemerey Marci tolmácsunknak, aki végig lelkiismeretesen és fáradhatatlanul tolmácsolt, sőt elvitt bennünket egy
karaoke bárba is.

Bizonyára minden tanító égő gondja, hogy hogyan adja át a
tudást a tanítványoknak. Mintha egy korsóba töltene vizet a
mester. A víz a tudás, a korsó a tanítvány. Amikor a víz először nekicsapódik a korsó belsőfalának, mintha a kétkedés, a
befogadás és a kényelmetlenség érzése lenne a tanítványban.
Hiszen az új tudás megszerzése egy pillanat alatt visszarepíti
még a legjobb tanulót is a kezdők pozíciójába. Ez az a pont és
út ahová csak az alázat indít járatot… Majd amikor csillapodni
kezd az örvénylés és a buborékok utoljára, végképp elhelyezik a
folyadékot, vagyis a tudást a korsóban, az első csendes pillanatban a tanítás lényegét hirtelen meglátja, felismeri a
tanítvány. Bár a folyadék már felvette a
korsó formáját jelen esetben a tanítvány
teste már képes a tudásnak engedelmeskedni, de súlyát még időbe telik megéreznie. A betöltés és a végkifejlet
között eltelt időben csak a bizalom
és a szorgalmas munka és az abból
visszakapott részeredmények adnak
a tanítványnak motivációt. Ez az az
idő ami mindkét félnek ólmosan telik…
Aztán egyszer csak megérzi a tanítvány
a mozdulatot, a tanítást, „összeáll” valami, ami addig mintha mozaikokban
lett volna.
A jó tanítvány tudja, hogy nem állhat meg
egy pillanatra sem, mert egyszerre több
száz korsóba önt a mester tudást, és fogalma sincs arról mikor melyik telik meg
legközelebb…
Sensei Agócs Tibor

„Nahát, ezek a magyaro

k...”

páratartalommal teli elviselhetetlen meleget, és volt részünk
földrengésben is. Nem feledjük a Csendes Óceán meleg
vizét és a medúza csípéseket
sem. Összességében azonban a
szakmai tapasztalatok mellett
egy életre szóló tapasztalattal
gazdagodhattak azok, akiknek
szerencséjük volt kijutni a karate őshazájába.

Odawarai várkastély éj

szaka

www.yakuzakse.hu
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XXXII. Nyári
Nemzetközi Edzőtábor

II. Morotva Kupa,
MKKSZ Nyílt Felnőtt
Bajnokság – Berettyóújfalu

Nemzetközi edzőtábor számokban: 420 fő, 5 ország, 100 város, 2500 vendég éjszaka, 7200 adag étel, 30 program, televíziós megjelenések Sport1, Sport2, Trió TV
Másodszor érkezett városunkba a legnagyobb és legerősebb hazai
harcművészeti szervezet a Magyar Kyokushin Karate Szervezet. Az
elmúlt évi sikeres jászberényi tábor után sokan vitték el a tábor jó
hírét és a tavalyi 380-as létszám után, ebben az évben 420 fő vett
részt a XXXII. Nyári Nemzetközi Edzőtábor programjaiban. A tábor felépítése nagyban hasonlított az előző évhez. Elnökségi ülés,
közgyűlés, filmvetítés, előadás, éjszakai strand, szakmai továbbképzések, kirándulás, kyu vizsga és ünnepélyes dan vizsga színesítette az egyhetes tábort. Idén is sokan álltak fel életük egyik legnagyobb megmérettetésére a fekete öves vizsgára. A jászhuszárok
méltóságteljes léptei és a kifeszített lobogó adott keretet a harcosok
nem mindennapi teljesítményének. Dojónkból sikeresen megszerezte a barna övet Misovits Boglárka és Kenyó László. Sajnos Bordás
Sanyikának nem sikerült a sárga öves vizsgája, de dolgozik tovább
és reméljük egyszer az ő tiszteletére is lépkednek majd a huszárok,
amikor is a fekete övért kell megküzdenie.
Köszönet: Jászberény város Önkormányzatának, Gedei József
polgármesternek, Szántai Tibornak és a sportbizottság minden
tagjának, a Szent István Egyetem Alkalmazott Bölcsészeti Kar
dolgozóinak, Barkó Endre dékán úrnak, Vargáné Mezei Emőkének, a Lehel Sport Kht. dolgozóinak és Csiszár Györgynek, Molnár
János huszár kapitánynak és csapatának, a Kukta Bt. dolgozóinak
és Király Ferencnek, Molnár Józsefnek és a buszok vezetőinek, a
Liska József Erősáramú Szakközépiskola és Gimnázium igazgatónőjének, Hlavacska Andrásnénak és a kollégium dolgozójának
Bodor Viktornak, a Molino24 Kft. dolgozóinak, a Jászvíz Kft. dolgozóinak és Barta Ágnesnek, Muhari Károlynak és Kovács Lászlónak, Majzik Bertalannak, Szántai Attilának.
„…Második alakalommal tapasztalhattuk meg, hogy milyen kitűnő házigazdák vagytok. Köszönjük Mestereinknek, Shihan Borut Kincl-nek, Sensei Agócs Tibornak, a Jászberényi Yakuzák SE tagjainak, valamint Jászberény Város vezetőinek.”
Osu! Fekete Tamás, Marketing és Média Albizottság
„…Röviden: tökéletes szervezés, kitűnő oktatók, jó téma választás, nagyszerű társaság...
kell ennél jobb? A 2010-es tábor szervezőjének fel van adva a lecke...”
Osu. Nagy Tibor, Kaba

Gedei József, Szántai Tibor és Jászhuszárok

Az október utolsó napján megrendezett bajnokság azoknak
adott kitűnő lehetőséget a megmérettetésekre, akikben még
maradt motiváció egy nehéz és
tartalmas év után. Sensei Rinyu
Sándor és a Berettyó Budó SE
tagjai mindig kitesznek magukért és otthonos jól szervezett

segítette. Tóth Peti láthatóan fáradtan, de óriásit küzdött a hazai Czirják Sanyival. A nagyon
hosszú kilenc perc után a bírók
megérdemelten hozták ki Peti
ellenfelét győztesnek, de a sok
tanulság talán most többet ért
Peti számára mint az esetleges
győzelem.

Peti mint a “kalapács”

Laci mindent megtett...

Attila és riválisa

Sokan voltunk...
„…Köszönjük az edzőtábort. A szervezőknek külön köszönet. Kiválóan és gördülékenyen működöt minden. Körültekintő,
segítőkész és jó vendéglátók voltak. „
Osu! Köszönjük szépen! Stefanovics
József, Victory Martfűi Kyokushin
Karate Klub

„…Köszönet a tábor profi lebonyolitásáért sensei Agócs Tibornak,és nagyon segitőkész lelkes csapatának!…”
Osu! Égerházi Imre Shogun SE – Debrecen, 2.kyu

Borut Kincl és tanítványa

versennyel várják az indulókat.
Egyesületünket ezúttal Beszteri
Attila, Tóth Péter, és Gergely
Laci képviselte. Attila a tőle
megszokott kreativitással és
harcossággal küzdött és nagyon
feladta a leckét a martfűi Tátrai
Ádámnak, miután könnyedén
leütötte első ellenfelét.
Attila egyetemi tanulmányai
mellett készült a versenyre, ennek ellenére jól kompenzálta a
küzdőpartner és az egyéb felkészülésbeli hiányosságait. Tehetsége a dobogó harmadik fokára

Gergely Laci hét perc után
verte sensei Polacsek Zoltánt.
A legutóbbi összecsapásuk alkalmával Lacit sensei Polacsek
könnyedén verte , ezért is volt
különösen fontos számára ez a
győzelem. A Tóth Petit búcsúztató Czirják Sanyi most Laci
előtt állt. Végül a deszkák száma döntött kettőjük között de
sajnos nem a mi javunkra.
Következő ellenfele Lacinak az
Eb-t és VB-t is megjárt válogatott versenyző Pethő Gergő volt.
Jó küzdelem volt, de a debrece-

ni fiút nem lehetett megállítani
ezen a napon. Laci megérdemelten a dobogó harmadik fokára
állhatott fel.
„Hazafelé a verseny után beszélgettünk. Sok tartalmas felismerés és gondolat hangzott

kyokushin
A Jászberényi Yakuzák
Sportegyesület lapja
Készült 2000 példányban
Felelős szerkesztő:
Agócs Tibor
Szöveg:
Misovits Boglárka
Készítette:
VM Média Kft.
Telefon: 30/928-7682
Fotók:
Egyesületi Archívum és
Fekete Tamás, MKKSZ

Utánpótlás bajnokság, Gyöngyös

„…Köszönetünket szeretném kifejezni a tábor szervezőinek a precíz munkáért! Nagyon jól éreztük magunkat!”
Osu! Rácz Csaba Shogun SE – Debrecen
„Arra figyel fel a legkevésbé az ember, ha minden rendben van,
hiszen ez lehetne a természetes. Ennek alapján az érkezéstől
a távozásig annyira gördülékenyen ment minden, hogy elégedetten nagyon befogadóvá válhattunk az edzések során,
van mit ismét átgondolni, rendszerezni, beépíteni az edzésmunkába. Ezt a hátteret azonban jól és pontosan felépítve
meg kellett szervezni, ebben a Sensei Agócs Tibor és a Yakuzák
SE. ismét magas szinten bizonyított, amit köszönünk és további
jó munkát kívánunk!”
Osu! Kindl György, Vincze László, Pálfi Sándor (Keszthely)
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Szabó Roland figyel
Felkészítő edző: Misovits Boglárka
1. hely: Kovács Karina, Mező Liliána,
Palásti Kristóf
2. hely: Csík Flóra,Bordás Sándor
3. hely: Szabó Roland ,Szekeres Kriszta

Vizsgázóink: Bogi, Laci és Sanyika

yi
Szekeres Kriszta és Bordás San

el az egyesületünk felnőtt versenyzőinek további sorsáról.
Tetszett, amit a fiúk csináltak
a tatamin. Azt hiszem a következő évben bátrabbak lehetnek a reményeink.” Sensei
Agócs Tibor

Karina és Kristóf

Sensei Agócs Tibor
Telefon: 30/938-1002
Jászberény, Ferencesek tere 1.
H., Sze., P.: 18.00-20.00,
és Nagykátán a Damjanich
János Gimnáziumban
kedd, csütörtök 17.00-19.30
Misovits Boglárka
gyerekcsoport
Telefon: 30/446-6930
Simon Orsolya
Jászboldogháza
Telefon: 30/568-3723

www.yakuzakse.hu
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Agócs Tibor, Fülöp Roland, Simon Orsolya, Lőrik Tímea, Kenyó László, Misovits Boglárka,
Zrupkó Ádám, Beszteri Attila, Kenyó Dénes, Gömöri Kálmán, Előhegyi Zoltán, Kusper Zoltán,
Csík Flóra, Besenyi Itsván, Borics Zsolt, Szekeres Péter, Szekeres Krisztina, Borza Máté,
Kókai Dániel, Lengyel Dániel, Szentpéteri Szabolcs, Mike
M. Gergő, Bordás Sándor,

Jász László, Kovács Ferenc, Kovács Karina,
Kovács Marcell, Palásti Kristóf, Palásti Marcell, Szekeres Liliána, Német
Gergő, Barta István, Móczó Milán, Gál Barnabás, Szabó Levente, Honti
Péter, Szabó László, Juhász Attila, Szajka Bendegúz, Gál
Martin,
Muhari Márk,
Gyetvai Artúr, Borsányi Bence, Kovács Nóra,
Kaszás Márton, Kaszás
Olivér,
Muszka
Ernő,GálDávid,SzmidaPatrik,SzaszkóRóbert,

Bobák
Anna, Csibra Barnabás, Molnár
Nikolett,
Faragó Richárd, Kövér
Ádám,
Zombori István, Danka
József,
Gergely László, Tóth
Péter, Lukács Róbert, Laczkó
Andrea, Trabach Sándor
Zombori Roland, Baráth Ferenc Szilágyi Csaba, Botka Dániel, Botka Levente, Gulyás Attila,
Szegedi Gábor, Mező Lili,
Szabó László, Szabó Roland, Adamecz József, Adamecz Edina, Trabach Szilvia,
Bangó László, Simon Tamás, Barad Péter, Kóber László, Gulyás
Patrik, Horváth Bálint, Balázs Gergő, Farkas Ábel, Kövér Vajk, Bognár Attila, Király Gabriella, Minárovics Krisztián, ifj.Lendvai
László, Sipos Máté, Simon Norbet, Gombár Gréta,
Szabó Orsolya, Szarvas Szilárd, Szarvas Martin, Farkas József, Tomori Martina, Oldal Dániel, Balázs Gergely, Németh Mária,
Smid Zsófi, Smid Benedek, Smid Eszter, Hoppál
Lehel, Hoppál Gyöngyvér, Jónás László, Dudás Noel, Dudás Dominik, Torda Dániel, Illés Fruzsina, Árokszállási Bátor, Varga
Éva, Farkas Bence, Szécsi Elizabeth,
Szécsi Veronika, Kálmán Zalán, Zsupos Sára, Kovács Károly, Medve Tibor,
Árokszállási Gábor, Kun Ferenc, Sóskuti
D áv i d,
Kalla Péter, Béres Máté,
Hornyák Ádám, Tóth
Kristóf, Kohári Andrea,
Kurta Bíborka, Kiss Gellért,
Kohut László,
B ó d i
Máté,

Pintér Imre,
Polovics Petra,
Urbán Kiara, Horti Máté, Agócs Benjamin, Cserepes Botond, Erdélyi Vitéz, Nagy Márk, Bóta Martin, Kinyó Zsolt, Tóth Ivett, Pásztor Zoltán, ifj.Pásztor Zoltán, Pásztor Dániel , Ádám Szabolcs, Kovács Edit, Inges Bernadett, Mondi Bence, Bukhár Máté

Folyamatos
tagfelvétel!

Támogatóink:

Pillér

Élelmiszer üzletek

Jászberény Város
Önkormányzata

