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karateÍi Rő|k
Cél a mozgás megszerettetése . Elhivatott edzŐ és tanítványok

1998.ban Faragó Tibor
3 danos wado-kai mester
addigi isko|áibil a|aku|t
meg a Nova KÖzhasznÚ
Sport Egyeslilet. A taglét.
szám fo|yamatos emelke.
dése, a Versenyeken elért
jó eredmények me|Iett a
|egfontosabb céI a moz-
gás megszerettetése.
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T 7oszi, mondhatnánk szom.

lt bat délelŐtt, és Kóbányán
I \mindenki tudja, miról van
szó: a KŐbányai Gyermek és Ifjri-
ságt SzabadidŐ Kcizpont ilyen.
kor hangos, gyermekkiáltásoktTl
zen1szinte egész nap. FaragÓ Ti-
bor és taníWányai már 1996 Óta
edzenek a falak kozott, és a csil-
logÓ szem aprÓságokat látva va-
lami titkuk lehet, amivel folyama-
tosan megérintik a ktizdŐsport
szellemével az jabb és rijabE ge-
neráciÓkat.
' 'Titok? - kérdez vissza moso-

lyogva a mester, aki maga is fia-
tale.mber rnég, moz1almas
sportmtlltja e}leriéré. - Nincs ítt

sernmi egyéb titok, mint az e|-
kcitelezettség a mozgás, a spor.
tglás mellett. Nem célunk él-
sportolÓkat kitermelni, bár aki
tehetsé$CS; azt mindenben se-
sítigk' hiszepp mÍ hÍrnevtinket
cirég.bíti: Ván. kőittiÍ.lk . tobbszo-

o)
.O:t
CL

o--s

ur

-o
o

kiákViktÓriai:.Barabás Alex, Kabdebo LÓránt és SzabÓ kistÓf is tanulja a nvétletmi technikát

Faragl Tibor edzŐ

ros magyar bajnok, második
helyezett eurÓpai bajnokunk,
tehát a lehetŐség adott a képes.
ségek kibontására. De a legfon.
tosabb elv a számunkra, hogy
mindenki, aki eljcin hozzánk, a
saját oromét találja meg a moz.
gásban. . , .  :]  !:I

Mit szÓlnak ehhez a jcivendŐ
bajnokok? Aki belép az edzések
helyszínétil szolgálÓ szÍnházte.
rembe, az azonnal megérzi,
hogy megfert Őzídtek már a gye-
rekek a test s a szellem egysé.
8ét szolgálÓ ktizdósporttÓl,
mely persze nem elsŐsorban a
ktizdelemrŐl szl|.

Igy látja ezt Barabás Alex, s
feltehetóen a jelenlévŐ tobb tu-
cat társa is:

-Számomra az a jÓ itt, hogy a
mester megkciveteli a fegyelmet,
'de mégsem szigoru. Mindig se-
gít mindenben, ha egy mozdu.

lat nem sikertil, ttirelemmel ta-
nítja.

Az edzések a xÖszl-ben há-
rom helyszínen, mé8 a ftiggony.
nyel zárt színpadon is zajlanak,
amint a városban is t bb tere-
pen mÍíkodik a 130 fós egyesti.
let.

.Ennek ellenére FaragÓ Tibor,
aki feleségével, Tartler MÓniká.
val és volt tanítványával, Kovács
Tiborral egytitt tartja az okta-
tást, fontosnak véli kiemelni:

Folyamatosan bóvtil a lét.
szám mindhárom korcsoport.
ban, de azt hiszem, talán az az
alapvetó ,,titkqnk'', ha már rá-
kérdezett, hogy nem tesztink
ktilcinbséget az edzéseken a ki-
emelkedŐ tehetség s a tobbi társ
kcizott. Mindenki azt kapja, ami
a sportágunk lényege: a társ tel-
jes tiszteletben tartását saját
belsŐ fejlŐdése érdekében.


