
Szentesi rendezés, fıvárosi felyszín 

Péntektıl vasárnapig a budapesti Papp László Sportaréna ad otthont a karate-
világbajnokságnak, a rendezı azonban Szentes városa és a Kurca-parti Kyokushin-
kan Honbu Oyama Dojo SE. A vébén 60 ország és 19 világszervezet képviselteti 
magát, ilyen rangos eseményt elıször tartanak Japánon kívül. 

Már a kyokushin karate világbajnokság tegnapi szentesi 
sajtótájékoztatójára is várták a K-1 holland óriását, a 
háromszoros világbajnok Semmy Schiltet, aki azonban 
lekéste repülıgépét, csak ma érkezik hazánkba. De 
illusztris vendégek így is bıven voltak: a vébén részt 
vevı 19 világszervezetbıl 13 vezetıi megjelentek a 
megyeháza dísztermében. 
 
Érdekesség, hogy az eseménynek a budapesti Papp 
László Sportaréna ad otthont, de a rendezı, a szervezı 
a szentesi önkormányzat – a városi büdzsében 15 millió 
forintot különítettek el erre a célra –, valamint a helyi 
Kyokushin-kan Honbu Oyama Dojo SE. Információink szerint a kyokushin-kan szervezet 
elnöke, Hatsuo Royama korábban már áldását adta a szentesi rendezési szándékra, 
két feltétellel: legalább 15 ezres arénát és 1000 fıre szálláshelyet kell biztosítani. 
Brezovai Sándor versenyigazgató és csapata ezeket az adottságokat a fıvárosban 
találta meg. 
 

 
A tegnapi összejövetelen Szirbik Imre polgármester átnyújtotta a vb hivatalos 
kiadványát Hatsuo Royamának, akit még tiszteletbeli szentesi polgári címmel is 
meglepett. A 9. danos nagymester második és elsı danos övvel, ruházattal viszonozta 
a kedvességet Szirbiknek, valamint Szőcs Lajos alpolgármesternek, a 
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Az Oyama Emlékparkban a világszervezetek jelképesen újra egyesültek. 
Fotó: Tésik Attila
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szervezıbizottság elnökének. Korábbi tapasztalatai alapján, megköszönve az 
elvégzett munkát, kijelentette: ennyi szervezetet mozgósító szuper-világbajnokságot 
csakis Magyarországon lehet megrendezni. 
 
Bemutatták a dobogósok díjait, a szentesi Medgyesi István iparmővész által készített 
kovácsoltvas arany-, ezüst- és bronzsárkányokat. A nap zárásaként az alapító 
tiszteletére létrehozott szentesi Oyama Emlékparkban történelmi pillanat szemtanúi 
lehettünk: a világszervezetek jelképesen újra egyesültek – a közösen meggyújtott 
lángban.  
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