
Megcsodált küzdıszellem 

A közelmúltban rendezték az olaszországi Marina di Carrarában a küzdısportok 
világbajnokságát, amelyen a magyar válogatott 11 arany-, 8 ezüst- és 1 
bronzérmet szerzett, ebbıl a szentesi Oyama Dojo 6 aranyban, 2 ezüstben és 1 
bronzban részesült. 

Óriási sikert ért el az olaszországi Marina di 
Carrarában, 80 ország közel 5000 versenyzıjének 
részvételével rendezett küzdısport-világbajnokságon 
a szentesi Brezovai Sándor által felkészített 
válogatott. A 22 fıs csapatból 19-en döntıztek, 
közülük 11-en vb-elsıséget szereztek, és a 8 ezüst 
mellé még 1 bronz került a nyakba. A „termelésbıl" 
alaposan kivették a részüket a full-contact 
küzdelmekben a kyokushin-kan karatét képviselı 
Kurca-parti Oyama Dojo harcosai. 
 
A város sporthistóriájában példátlan, hogy egy klub 9 
világbajnoki érmet győjtsön, ebbıl 6 arany, 2 ezüst és 1 bronz. Gyıztek (zárójelben a 
korcsoport és a település, ahol élnek): Lantos Lehel (junior, Szentes), Kurucsai 
Róbert (junior, Mindszent), Kurucsai Ágnes (kadet, Mindszent), Rapi Balázs (junior, 
Fábiánsebestyén), Bagi Alexandra (junior, Szentes), Gojdár Kamilla (kadet, Szegvár); 
második: Szıke Soma (gyerek, Mindszent), Simonovics Erika (junior, Derekegyház); 
harmadik: Gyıri Martin (gyerek, Szegvár). 
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Értesülni szeretnék a napi friss helyi 
hírekrıl! E-mailemre levél érkezik, 
amelyben megerısítem a 
feliratkozást. 
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– Tavaly decembertıl készültünk két jelentıs eseményre, a szentesi Európa-
bajnokságra és az olaszországi világbajnokságra – mondta Brezovai Sándor. – Száz 
versenyzıbıl választottam ki az utazó 22-t, és bár sokat és keményen dolgoztunk 
együtt, mégis meglepetést szereztek. A szentesiek nem, az ı képességeikkel 
tisztában voltam; viszont a más városokból érkezettek is fantasztikusan szerepeltek, 
5 arannyal és 6 ezüsttel egészítették ki az éremkollekciót. A full-contactban több 
ország szakemberei csodálták meg lányaink, fiaink harcosságát, küzdıszellemét, és 
kalapot emeltek elıtte. 
 
A szentesiek nem sokat pihenhetnek: szombaton Budapesten, a Sportkastélyban 
rendezendı shido-kan Európa-kupán bizonyíthatnak újra.  

A szentesi Oyama Dojo érmesei (balról): Szıke Soma, Gyıri Martin (mögötte, takarva), Kurucsai Ágnes, Kurucsai 
Róbert, Simonovics Erika, Bagi Alexandra, Lantos Lehel, Rapi Balázs és Brezovai Sándor csapatvezetı. A képrıl 

hiányzik Gojdár Kamilla. Fotó: www.karatewt.hu
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