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Shotokan Karate-Do Andornaktálya beszámolója a 2012-es évről 
 
   

 
Január 7:   
Az új évet rögtön egy versennyel köszöntöttük. A Szövetség bajnokságot rendezett Egerben, a Városi 
Sportcsarnokban. 17 fővel képviseltük szakosztályunkat. 
 

 
 
Eredmények:  
 
Egyéni kata (formagyakorlat): 
Molnár Panni II. hely 
Barta Zoltán  III. hely 
Erdélyi Lili III. hely 
Kiss Lőrinc III. hely 
Tyukodi József III. hely 
Brassó Laura IV. hely 
 
Egyéni kumite (küzdelem): 
Molnár Lilien II. hely  
Molnár Panni III. hely 
Vámosi Réka III. hely 
 
Csapat kata (formagyakorlat): 
Molnár Lilien, Molnár Panni, Vámosi Réka I. hely 
Ács Fanni, Bukta Ildikó, Erdélyi Lili II. hely 
Kiss Lőrinc, Domán Patrik, Erdélyi Viktória  III. hely 
Tóth Balázs, Tyukodi József,  Barta Zoltán III. hely 
Szabó Gábor, Barta Zoltán, Zoltai Dániel IV. hely 
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Január 29: 42 fő részvételével elkezdte felkészülését Felsőtárkányban az SKS Stílusszövetség 
válogatottja. Klubunk 4 fővel vett részt az edzéseken, amin az élvonalbeli versenyzők felkészítése és 
versenyhez szoktatása volt a cél. 
 

 
 
 
Február 19. Farsang Kupa Hajdúnánás: Az SKS szövetség 112 versenyzője küzdött a helyezésekért.         
4 karatéka képviselte szakosztályunkat. 
 

 
 
 
Eredmények:  
 
Egyéni kata (formagyakorlat): 
Erdélyi Lili I. hely 
Bukta Ildikó II. hely 
Tyukodi József II. hely 
 
Egyéni kumite (küzdelem): 
Erdélyi Lili I. hely 
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Február 26: Felkészülési edzőtábor + I. Felsőtárkányi Válogató verseny.  
Résztvevők: Erdélyi Lili, Tyukodi József, Barta Zoltán, Barczi Rita 

 
 
Eredmények:  
 
Egyéni kumite (küzdelem): 
Erdélyi Lili III. hely 
Barta Zoltán III. hely 
 

Március 3: Ippon Shobu bemutató az Olimpiai Pavilonban, Budapesten. A 2012. évi nyári játékokra 
készülődés jegyében a Hungexpo F Pavilonját a sportági szakszövetségek kiállításai, bemutatói töltötték   
meg. A karate sportág bemutatkozása kitűnően sikerült, képviselőinknek sikerült az olimpiai sportok között  
is helyt állniuk, számos vendég és sportvezető figyelmét magunkra irányítva. 12 órától Ippon Shobu 
bemutatót tartott szövetségünk. 
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Március 4:  Instruktorképz ő tanfolyam záróvizsgája. 

2 éven keresztül, minden hónap első vasárnapján egész napos elméleti és gyakorlati oktatásban vett részt 10 
edző az SKS-SKDUN Szövetségből, köztük Barczi Rita a Shotokan karate –Do Andornaktálya edzője. Az 
egész napos elméleti és gyakorlati záróvizsgát minden résztvevő sikeresen zárta. 

 

„A karate nem csak sport, hanem maga a Budo, és ebből fakadóan több a versenysportoknál. Természetesen  
a versenysport fontos része. De egy idő után az edzőknek, meg kell tanulniuk tanítani, tudásukat állandóan 
fejlesztve átadni a tapasztalataikat, értékeiket. El kell igazodni a versenyzés világában, de még jobban a tradi-
cionális karate szellemiségében. A versenyzés egy időszakról szól, amíg a Budo karate egy életen át elkísér. 
A Budo olyan filozófia, erkölcsi magatartás, ősrégi nevelési eszköz, mely segítségével, át kell tudnunk 
alakítani modern gondolkodásmódunkat.  
Igyekeztem tehát olyan oktatókat nevelni, akik megértik a régi és mai világ kettősségét és átérzik a karate 
instruktori program jelentőségét, szerepét. 22 fő kezdte el a két éves képzést, tízen fejezték be. Sok vezető 
szakember csalódott lenne, én nem vagyok az. Sokan távolmaradtak, mert nem bírták felvállalni a terheket, 
vagy éppen azt hitték a kitűzött cél könnyebb, elérhetőbb.  
Soha nem az.  
Gratulálok a végzett instruktoroknak.”                                                                   Juhász Ferenc 7 dan 

Március 10:  II. Kazincbarcikai Open Cup 
Nyílt felkészülési versenyt szervezett a Shotokan Karate Stílusszövetség Kazincbarcika városi 
sportcsarnokában. 
A verseny céljai közt szerepelt az utánpótlás és haladó karatékák felkészítése az EB-re, versenyzéshez 
szoktatás, valamint a versenybírók képzése, felkészítése. A rendezvényre 138 fő, Andornaktályáról  
8 gyermek adta le a nevezését. 
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Eredmények:  
 
Egyéni kata (formagyakorlat): 
Bukta Ildikó I. hely 
Erdélyi Lili II. hely 
Molnár Lilien III. hely 
 
Egyéni kumite (küzdelem): 
Kiss Lőrinc II. hely  
Erdélyi Lili III. hely 
Bukta Ildikó III. hely 
 
Csapat kata (formagyakorlat): 
Molnár Lilien, Bukta Ildikó, Erdélyi Lili II. hely 
Barta Zoltán, vegyes csapatban a Hevesiekkel II. hely 
Kiss Lőrinc, Domán Patrik, Várkonyi Dávid  III. hely 
 
 
Április 2-3:  Európa Bajnokság Bukarest 
 

 
 
27 ország 700 versenyzője küzdött a 2. SKDUN Európa bajnokságon Bukarestben. 
A magyar csapar utánpótlásban 2 arany és 7 bronz, a haladóknál 1 arany, 3 ezüst és 8 bronzérmet szerzett. 
Barczi Rita, mint a Világszövetség Elnöki tagja vett részt ezen a színvonalas tavaszi rendezvényen. 
 
Május 1:  Majális 
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Május 06: Edzőtábor Toshiaki Namiki 8. Danos mesterrel 
Szakosztályunkat Erdélyi Lili és Tyukodi József képviselte. 
 
 

 
 
 
Május 24: Vizsga Andornaktályán 
20 fő vizsgázott Shihan Juhász Ferenc vezetésével. A gyerekek sikeresen vették az akadályt. 
                                       
 
 
Június 30 – Július 1: Kerecsendi edzőtábor 
Sempai Lázi József és sempai Barczi Rita szervezett edzőtábort Kerecsenden. A 45 fős rendezvényen rajtuk 
kívül segített edzést tartani sempai Vanyó Attila, Durda Tamás és Vanyóné Mártika is. Jó hangulat, kemény 
edzések, esti demjéni fürdőzés és nagyon jó körülmények várták a karatésokat. Csak a mi klubbunkból 14-en 
vettünk részt a táborozáson. 
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Július 4-8: Instructori tábor Hajdúnánás 
 
60 fő köztük 20 instruktor vett részt Kis Zoltán sensei szervezésében a hajdúnánási táborban. Az edzőkön, 
fekete öveseken kívül a helybéli, hajdúböszörményi, egri, szerencsi, hajdúszoboszlói karatékák vettek részt. 
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Július 24-29.: 2012 Tiszalök Központi Tábor 

140 fő részvételével került sor a szövetség hagyományos hat napos táborára.A tábor fő célja az őszi 
versenyekre való felkészülés, az állások mélyítése, a katák ritmusának pontosítása és a kumite kombinációk 
gyakorlása volt. Mivel összesen a bejárókkal együtt százötven karatéka vett részt az edzéseken a képzés 
három, négy csoportban zajlott. Andornaktályáról 8-an vettünk részt a táborban. 
Napi három kemény edzés mellett, különböző programokban vehettek részt a karatékák. Az öt csapatvezető 
(edzéstartás mellett) szabadidőben is ellátta feladatokkal a résztvevőket. Öt „shogun", Varga Csaba, Dihen 
Károly, Eged László sensei, Barczi Rita és Vanyó Attila sempai által irányított csapatok vívtak egymással 
minden nap háborút. Nagyon tartalmas, jókedvű táborozáson vettünk részt. 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
Augusztus 25: Válogatott edzőtábor Vattán   
Felkészülés a Világbajnokságra és a Magyar Bajnokságra. Szakosztályunkat 2 fő képviselte. 
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Szeptember 8, 22: Válogatott edzés Andornaktályán 
Szeptemberben két hétvégén is Andornaktálya adott otthont az SKS válogatott edzéseinek. 
Barczi Rita sempai szervezésében mindkét szombati nap három edzésen készülhettek a karatésok a milánói 
VB-re és a novemberi magyar bajnokságra. 

 
 
Szeptember 29-30: Bírói vizsga , Verseny Pétervására 
 
Sensei Colin Putt 7. danos mester Angliából tartott 2 napos konferenciát és tanfolyamot szövetségünk 
bíróinak részére. Az első nap elméleti előadások, majd vasárnap a pétervásárai shotokan karate verseny 
keretein belül gyakorlati oktatásra került sor. Természetesen a formagyakorlatok és küzdelem 
szabályain kívül szó volt a legfontosabb elbírálási tényezőkről úgy az egyéni és úgy a csapat 
versenyszámokban is. 
Az eseményen 18 fő vett részt, akik a fárasztó hétvége zárásaként hét oldalas teszt kitöltésével adhattak 
számot tudásukról. 
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Szeptember 30: Verseny Pétervására  
Szeptember utolsó napján az Sks Szövetség 150 versenyzője mérte össze tudását egyéni és csapat 
versenyekben. A rendezvénynek nem csak a gyerekeknek volt izgulni valója. A világszövetség főbírája Colin 
Putt sensei itt tartotta a szövetség bíróinak gyakorlati vizsgáját is.  
Szerencs, Gödöllő, Hajdúnánás, Hajdúszoboszló, Kurittyán, Andornaktálya, Heves, Eger, 
Felsőtárkány, Nyíregyháza, Parád, Pétervására, Ostoros, Bükkábrány, Gelej és a vendég Ózd versenyzői 
küzdöttek a helyezésekért.  
Andornaktályát 10 versenyző képviselte. A gyerekek kiváló teljesítményt nyújtottak. Méltán lehetünk 
büszkék rájuk. 
 
 
Eredményeink:  
 
Kata (formagyakorlat): 
Barta Zoltán: I. helyezett 
Bukta Ildikó: I. helyezett 
Erdélyi Lili: II. helyezett 
Nagypál Zsófia: I. helyezett 
Kis Lőrinc: III. helyezett 
 
Kumite (küzdelem): 
Barta Zoltán: I. helyezett 
Bukta Ildikó: II. helyezett 
Nagypál Zsanett: III. helyezett 
Erdélyi Lili: I. helyezett 
Nagypál Zsófia: III. helyezett 
Kis Lőrinc: II. helyezett 
Tyukodi József: III. helyezett 
 
Csapat kata (formagyakorlat): 
Zoltai Dániel, Tyukodi József, Bukta Ildikó: I. helyezett 
Bukta Ildikó, Erdélyi Lili, Nagypál Zsófia: II. helyezett 
 
  

 
 
 
 



 11

Október 13-14: Világbajnokság Milánó 

Világbajnoki bronzérem Bukta Ildikónak a Shotokan Karate-Do Andornaktálya sportolójának 

Október 13-14-én Olaszországban, Milánóban tartották a 20. SKDUN Shotokan Karate Világbajnokságot. 37 
ország közel 1500 versenyzője küzdött két napon keresztül a helyezésekért. A magyar csapat 76 fővel, 10 
bíróval, 4 edzővel vágott neki a viadalnak. 18 éremmel tértünk haza Olaszországból.  

Az Andornaktálya szempontjából nagy jelentőségű versenyen 3 sportoló: Bukta Ildikó, Tyukodi József és 
Barta Zoltán  és edzőjük: Barczi Rita vett részt. Barczi Rita előző héten tette le sikeresen a Nemzetközi 
sarokbírói vizsgáját. Ennek köszönhetően a friss engedéllyel már a Világbajnokságon bíróként is részt 
vehetett. 

Barta Zotánnak sajnos az erős mezőnyben nem sikerült helyezést elérnie. Tyukodi Józsefnek kumitében 
(küzdelemben) a 20 fős mezőnyben sikerült a 8 közé jutnia, a 4 közé jutásnál esett ki.  

Bukta Ildikó Katában (formagyakorlatban) 3. helyezést szerzett, nagy dicsőséget szerezve ezzel 
Andornaktályának. Gratulálunk ehhez a szép teljesítményhez. 
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November 3: Verseny Nágykárolyban 
Csapatunkat 3 versenyző képviselte. Ezen a versenyen  nem sikerült dobogós eredményt elérnünk.  
 
 
 
November 10: OB Eger 

Negyven éve indult hódító útjára Magyarországon a karate sport. A jubileumi esztendő kiemelt eseménye volt 
Egerben az Ippon Shobu országos bajnokság. 50 klub 300 versenyzője lépett tatamira, hogy részt vegyen a 
különböző karate alszövetségek nyílt viadalán. A megnyitó ünnepségen a magyar Himnuszt követően Németh 
"Nyiba" Sándor által megalkotott karatés himnusza is felhangzott a Kemény Ferenc Sportcsarnokban. 
Mészáros János, a Magyar Karate Szakszövetség (MKSZ) elnöke visszatekintett az elmúlt 4 évtized sikereire, 
a sportág megerősödésére. Csákvári Antal, az egri önkormányzat nevében köszöntötte a vendégeket. Eger és a 
karate összekapcsolódó fogalmak. Juhász Ferenc a rendező SKS-SKDUN Karate Szövetség nevében 
üdvözölte a résztvevőket. Kovács Géza az Egri Városi Sportiskola igazgatója kiemelte, hogy jó döntés volt, 
amikor a sportiskola szakosztályai közé fogadták a shotokan karatésokat. Megható eseménye volt a megnyitó 
ünnepségnek, amikor Antal Jánost, a shotokan karate 8. danos mesterét köszöntötték, aki 1972-ben 
Svédországból hazatérő szakember révén megindult a magyar karate. Napjainkban több mint 500 klubban     
50 ezren űzik a sportágat a szövetség égisze alatt. 

Az SKS szövetség 1 arany, 5 ezüst és 9 bronzérmet szerzett a November 10-én megrendezett bajnokságon. 

Andornaktályai sportoló sajnos nem állhatott dobogóra ezen a rangos versenyen. 
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November 17: Családi nap Makláron 
Sensei Lévai Béla és Barczi Rita sempai családi napot szerveztek Makláron. A sportolókon kívül szülők, 
hozzátartozók is aktívan részt vettek az egész napos programon. 
Négy klub, Ostoros, Andornaktálya, Heves és természetesen Maklár csapata 100 fővel vett részt ezen a 
sportnapon. Közös edzéssel indult a program, ahol sempai Barczi Rita, sempai Vanyó Attila, sempai Vanyó 
Attiláné és sensei Lévai Béla tanították a résztvevőket. 
A közös edzés után háziversenyre került sor, ahol a kicsik kihonban a haladók katában mérték össze 
tudásukat. Minden résztvevő oklevelet és ajándékot kapott. 
A közös ebéd után játékos vetélkedők és sempai Juhász Ákos közreműködésével zene és karaoke várt a 
családokra. 
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December 14: 40 éves a Karate Magyarországon 
Magyar Karate Szakszövetség évzáró rendezvénye és jótékonysági bál 
 
A Magyar Karate Szakszövetség 2012. december 14-én, délután 16.00 kezdettel nagyszabású évzáró 
bankettet szervezett a 40. jubileumi év méltó lezárására, a HM Stefánia palota rendezvény-központban. 
Az évzáró rendezvény  programjában szerepelt egy másfél órás gálaműsor, amely az exkluzív 500 fős 
színházteremben volt megtartva, karate, önvédelmi, formagyakorlat és törésbemutatókkal, látványos karate 
bemutatóküzdelmekkel. Ezt követően a patinás Stefánia palotában folytatódott az est, egy ültetett 300 fős 
évzáró ünnepséggel, svédasztalos állófogadással, jubileumi megemlékezéssel, majd a végén egy nagyszabású 
jótékonysági bállal, kiemelt tombolanyereményekkel,(fődíj egy japán repülőjegy).  
A rendez vényen a  Szövetségünket 25 fős fekete öves edzői gárda képviselte.  

 

December 20. Vizsga Andornaktályán 
Sikeres vizsgával zártuk a 2012-es évet. 20 karatékának kellett számot adnia tudásáról.  
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December 29-30: 2 napos edzőtábor Egerben 
 
A 2 napos edzőtáborban közel 120-an vettünk részt. A formagyakorlatok és az alaptechnikák csiszolása volt a 
cél.  Jó felkészülésnek számít a január elején Egerben megrendezésre kerülő Szövetségi versenyhez. A 
gyerekekkel a 4 és 5 Danos mesterek foglalkoztak. Szakosztályunkat 9-en képviseltük. 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
Számos versenyen, edzőtáborban, bemutatón vettünk részt a 2012-es évben. A gyerekek rengeteg karatés 
élménnyel gazdagodtak, barátokat, ismerősöket szereztek az év folyamán.  
Remélem a szakosztály az elkövetkező években töretlenül tud előre haladni az eltervezett úton. 
 
 
 
                                                                                                                                                          Barczi Rita  
                                                                                                                                                              2. Dan 


