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Egyesületünk

A Mushin Judo Egyesület 2012-ben

azzal a céllal jött létre, hogy

sportolási lehetőséget biztosítson ép és

fogyatékkal élő gyermekek és felnőttek

számára.

A Mushin Judo Egyesület (új nevén:

Budaörsi Brazil Jiu Jitsu és Judo Integrált

Küzdősport Egyesület)  jelenleg közel 200

főnek biztosít rendszeres sportolási

lehetőséget. Budapest több oktatási

intézményében jelen vagyunk, ahol judo

és brazil jiu jitsu foglalkozásokat

biztosítunk a tanulók számára.

Az egyesület elnöke és vezető edzője 

 Szekeres Ákos számos nemzetközi

versenyen képviselte Magyarországot

kiváló eredményekkel, 2017 júniusában

sport ju jitsu Európa bajnoki címet

szerzett, hazánkban elsőként.

Egyesületünk központi filozófiája az

integrált szemlélet, edzéseinken és

edzőtáborainkban állandó jelleggel részt

vesznek fogyatékkal élő gyermekek.

Óvodai programunk két helyszínen

jelenleg 40 fővel fut. 

 

Budapest több gyógypedagógiai

intézményével működünk évek óta

együtt. Összesen 50 sajátos nevelési

igényű gyermekkel foglalkozunk. Velük

rendszeresen részt veszünk a Magyar

Speciális Olimpiai Szövetség judo

versenyein. 

 

A 2016-os év a mérföldköve hogy, létre

tudtunk hozni budaörsi központunkat, a

Budaörsi Integrált Küzdősport

Központot, ahol tanfolyamokat és

táborokat szervezünk, valamint az ép és

fogyatékkal élő gyermekek együtt

edzhetnek.
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Szekeres Ákos

A küzdősportok gyermekkorom óta

központi szerepet töltenek be az

életemben. Az aktív versenyzés mellett

vezetem a saját egyesületem. Az edzés,

és a tanítás is nagyon fontos

számomra.

2013 Brazil Jiu Jitsu magyar bajnok

2013 Brazil Jiu Jitsu Európa-bajnok

2014 FILA Pankráció Világbajnokság II.

helyezett

2015 Brazil Jiu Jitsu Európa-bajnokság

II. helyezett

2016 Brazil Jiu Jitsu magyar bajnok

2016 Sport Ju Jitsu Világbajnokság V.

helyezett

2017 Sport Ju-Jitsu Európa-bajnok

2017 Sport Ju Jitsu magyar bajnok

2018 Brazil Jiu Jitsu Európa-bajnokság

II. helyezett

2018 Brazil Jiu Jitsu Világbajokság IV.

helyezett

2019 Balkán Open Világ rangsorverseny

I. helyezett

 

Fontosabb eredményeim
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Brazil Jiu Jitsu -
Iskolai
Önvédelem

Célunk, hogy tagjaink életminőségét a

küzdősportok eszközrendszerén

keresztül fejlesszük. 

A brazil jiu jitsu és judo komplex

jellegükből adódóan alkalmasak a

gyermekek és felnőttek életszínvonalának

fejlesztésére. Ez a hatás, a következő 4

alappillérre épül: fizikai aktivitás,

eséstanulás, önvédelem, támogató szociális

közösség. A rendszeres fizikai aktivitás egy

egészséges fizikumot eredményez és segít

megfelelően levezetni a hétköznapok

során felgyülemlett stresszt. 

 

Az edzések központi részét képező

eséstanulás segítségével megelőzhetőek a

súlyosabb sportsérülések, és

biztonságosabbá tehető a legtöbb

sporttevékenység.

 

Az edzések szintén hangsúlyos részét

képező önvédelmi gyakorlatok

magabiztosságot adnak a különféle

konfliktushelyzetekben és

megakadályozzák, hogy a gyermekek az

iskolai zaklatás áldozatává váljanak. ű

 

A küzdősport edzések egymás tiszteletére

és elfogadására nevelnek, és az olyan

rendezvényeink ahol az épek és

fogyatékkal élők együtt töltenek el időt

fokozzák tagjaink szociális érzékenységét.
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Társadalmi
felelősségvállalás 
Egyesületünk több helyszínen is, van

ahol ingyen biztosít rendszeres

foglalkozásokat fogyatékkal élő

gyermekek számára. 

Egyesületünknél ép és fogyatékkal élő

sportolók is edzenek. Állandó jelleggel

olyan programokat szervezünk, ahol ez a

két csoport találkozhat és közösen tölthet

el minőségi időt. Ilyen program például az

integrált edzőtábor. A különböző iskolai

szünetekben megrendezett táborainkban

együtt edzenek az ép és fogyatékkal élő

gyermekek. Az ilyen rendezvények

rendkívüli módon alkalmasak arra, hogy

ezek a csoportok közelebb kerüljenek

egymáshoz, és hogy az esetlegesen

fennálló negatív előítéletek megszűnjenek.

 

Az ép közeg nagy fokú húzó erőt biztosít

a fogyatékkel élő gyermekek számára,

míg az ép gyermekek szociális

érzékenysége fejlődik. Mind a két csoport

kölcsönösen pozitív tapasztalatokkal

gyarapszik egy ilyen eseményen.

 

A fogyatékkal élő csoportok társadalmi

integrációja napjaink legfontosabb

megoldandó feladatai közé tartozik. Az

integrációnak az oktatásban különösen

jelentős szerepe van: minél fiatalabb

korban tapasztalja egy kisgyermek a világ

sokszínűségét, kerül kapcsolatba olyan

gyermekekkel, akiknek élete, lehetőségei

jelentősen mások, mint az övéi, később

felnőttként annál nagyobb

valószínűséggel fog nyitottan fordulni a

különböző kisebbségi csoportokhoz

tartozó emberek felé. 

.
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Célok, Tervek

Az egyesület elnökének Szekeres

Ákosnak és junior Európa-bajnok

tanítványának, Váradi Erzsébetnek

van komoly esélye, hogy kijussanak a

2021-es Világjátékokra. 

Csapatunk lelkesen és nagyon

eredményesen képviseli magát a különféle

hazai és nemzetközi versenyeken. A

gyerekek nagy elszántsággal és sikerekkel

vesznek részt a brazil jiu jitsu, grappling és

sport ju-jitsu versenyeken. 

 

A gyermekek közül 4 tanuló kvalifikálta

magát a májusban, 16 év kor alatti

versenyzőknek  megrendezésre kerülő

holland sport ju-jitsu Európa-kupára.

Ahhoz, hogy a fent említett sportolók

kijussanak a 2021-es Világjátékokra, a

következő két év eredményei nagyon

fontosak. Idén 2019-ben sikerrel kell

szerepelnünk a bukaresti Európa-

bajnokságon és a Egyesült Arab

Emírségekben mergendezésre kerülő

Világbajnokságon. 

 

A versenyzés nem kötelező

egyesületüknél, de azoknak a gyerekeket

akik motivációt éreznek magukban

minden eszközzel segíteni szeretnénk,

hogy sikeresek legyenek. 

 

Fontos kiemelni, hogy a versenyzés nem

csak egy cél. A versenyzés egy kiváló

eszköz is arra, hogy a gyerekek

megtanuljanak nyomás alatt dolgozni,

küzdeni, és megtanulják a stresszkezelés

alapjait. 
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Elérhetőségeink

 

 
KÖZPONTI EDZŐTERMÜNK

Szekeres Ákos

0036 70 344 74 34

www.bjjbudaors.hu

www.facebook.com/bjjbudaors

szekeres.akos.zoltan@gmail.com

KIHELYEZETT EDZÉSEK

2040 Budaörs Károly király út 145.

Mushin Judo Egyesület

1132 Budapest Visegrádi utca 23.

nyilvántartába vétel száma: 

14.892.

adószám: 

18296824-1-41

bankszámla:

11600006-00000000-60110538

 

 

 

 

Fekete István Általános Iskola,

Szakiskola és EGYMI 

1126 Budapest, Orbánhegyi út 7.

 

Zuglói Benedek Elek Egységes

Gyógypedagógiai Módszertani

Intézmény

1141 Budapest, Álmos vezér útja 46.

 

Bleyer Jakab Német Nemzetiségi

Általános Iskola - Árpád tagozat

2040 Budaörs, Árpád u. 6-8.

 

Törökbálinti Bóbita Óvoda

2045 Törökbálint, Árpád út 30. 


