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A gyáli kyokushin karatésok sikeresen zárták az évet
Gyáli Sanbon SE  karatésai sikeresen zárták 
a szezont; név szerint rájuk lehetünk büsz-
kék: sempai Ambrus György 1.dan edző, 
sempai Kis Kálmán 1.dan, Kenéz János 
3.kyu,  Csatári Bálint 8.kyu, Berta Cintia 
8.kyu, György Dávid 8. kyu, Fanfuri Theo 
9. kyu, Kiss Gergely 10. kyu, Wáradi-Palo-
tai Márton 10. kyu, Wrábel Levente 10. kyu, 
Szabó Péter 0. kyu, Giák Paulina 0. kyu.

Nézzük részletesebben az eseményeket.
2009. márc.15.-én a Balassagyarmaton 

rendezett Kyokushin Karate Kata Magyar 
Bajnokságon a Gyáli Sanbon SE karatékái 
formagyakorlatban mérték össze erejüket 
ellenfeleikkel. Csatári Bálint (Ady Endre 
iskola) 1. helyezett, Fanfuri Theo (Ady End-
re iskola) 2. helyezett, György Dávid (Ady 
Endre iskola), 3. helyezett, Berta Cintia 
(Zrínyi Miklós iskola) 4. helyezett lett.

Május 9-én a Győrött rendezett VII. 
Shinju-Kai Kupán kumite (küzdelem) ver-
senyszámban Berta Cintia a második helyet 

szerezte meg.
Az évadot a július 19. és 24. 

között megrendezett Pilismaróti 
nemzetközi edzőtábor zárta le.  A 
Dunakanyarban, a csodálatos he-
gyi környezetben a mieink közel 
220 karatékával együtt edzettek. 
Az edzéseket egy Olaszországból 
érkezett japán mester, Shihan Wa-

kiuchi Tsutumo (6. dan) 
irányította. A tábor veze-
tője Sensei Halász Károly 
(4. dan) volt. A karatékák 
a maróti sportcsarnokban naponta 
három, elég kemény edzésen vet-
tek részt. Például éjjel kettőkor is 
volt tréning, ami nem feltétlenül 
tetszett versenyzőinknek, de hősi-
esen álltak a próbákat. A lelkesedés 
és a sok munka meghozta a várva 
várt eredményt: az edzőtábor utol-
só napján sikeres övvizsgát tettek a 

gyáli karatésok.
A jól megérdemelt pihenés után 

szeptember elején kezdjük az 
edzéseket helyszínünkön, a Zrínyi 
Miklós Általános Iskola Rákóczi 
utcai tornatermében. Reméljük, 
hogy a következő szezon legalább 
ennyire, vagy még inkább sikere-
sebb lesz. Szeretettel várjuk klu-
bunkba leendő sportolóinkat, a 
karatézni vágyó gyerekeket, hogy 
ők is átélhessék azokat a sikerél-
ményeket, melyeket mostani spor-

tolóink is átélték, és eredményességükkel 
ők is öregbítsék majd településünk és klu-
bunk hírnevét.

Osu!

Érdeklődni telefonon a  
06-70-554-0738 számon, vagy e-mailben 

ambrusgy@vipmail.hu címen lehet. 


