
 

"Az Aikido az egész világé. 

Sohase gyakoroljátok öncélúan, mindig csak a másik emberért." 

(Ueshiba Morihei) 

 

 

 

 

 

 

 Bemutatkozás 
 



Tisztelt Érdeklődő! 

Köszöntünk az Aikidoarts csapatában! 

Bemutatkozó összeállításunk segítségével igyekszünk megkönnyíteni az aikido világában tett 
első lépéseiteket. Az alábbi összeállításban rövid ismertetőt találsz rólunk, szervezetünk 
felépítéséről, működéséről, illetve az aikido edzéssel kapcsolatos összes tudnivalóról. 

Az Aikidoarts- ot 2007-ben alapította Juhász Gergely. Az elmúlt időszakban igyekeztünk 
tevékenységi körünket szélesíteni, minél több emberhez eljutni, lehetőség szerint bevonni 
őket programjainkba. Jelenleg nyolc helyszínen, több mint 230 fő részvételével működik a 
klub. Budakeszin,Budajenőn,  Ürömön illetve Budapesten 4 helyszínen, heti több mint 30 
órában rendszeres mozgási lehetőséget kínálva  a 4-65 éves korosztály számára. Emellett az 
általunk oktatott aikido, a The British International School of Budapest iskolájában, illetve a 
Budajenői Menő Manók Gyerekházban a tananyag részeként szerepel. 

 

 

 
 

Elérhetőségeink: 

+36-30-4906505 

info@aikidoarts.hu 



 

Az Aikidoarts csapata: 

 

 

Juhász Gergely (4.dan) 

1980- 

Balassagyarmaton, 1999-ben középiskolás diákként kezdett az aikido gyakorlásába. 

Az egyetemi éveket Pécsett töltötte, majd egy évre Angliába utazott, hogy bentlakó 

tanítványként még intenzívebben edzhessen. Számos hazai, és külföldi mestertől 

tanult, 2007-ben alapította meg iskoláját, melyet Aikidoarts névre keresztelt. 

 

  

Zilahy Zsuzsa (2.dan) 

1981- 

1996-ban, Egerben találkozott először az aikidoval, emellett kendot (japán kardvívás) 
is gyakorolt, melyben szintén mesterfokozatot ért el. Tanár, így munkája teljes 
mértékben a gyerekekhez kötődik. Véleménye szerint az aikido gyakorlása során 
javul a fegyelem, erősödik a kitartás és a figyelem. Az Aikidokids Józsefvárosi 
csoportjának vezetője. 

 

 

Fábián Károly (2.dan) 

1992- 

2007-ben 14 évesen kezdett aikidozni a frissen megalakul Aikidoarts iskolában, 

Juhász Gergely irányítása alatt. Felsőfokú tanulmányait a Műszaki Egyetemen 

végezte. Az aikidotól kapott pozitív dolgok közül a fegyelmet, kiegyensúlyozottságot, 

figyelmességet tekinti a legfontosabbnak. Az Aikidoarts oktatója Ürömön. 



Ujvölgyi Péter (2.dan)  

1988- 

Gyerekként 8 évig judót gyakorolt, az aikidoval 2008-ban ismerkedett meg, 
az Aikidoarts Budakeszi csoportjában. Az Aikido mellett természetes 
gyógymódokat, illetve mozgás és masszázsterápiát tanult, mellyel jelenleg is 
aktívan foglalkozik.  Az Aikidoarts oktatója Budakeszin, és Budapesten. 

 

 

Zsigó László (1.kyu) 

1966- 

Gyerekkorától kezdve rendszeresen sportol, iskolai tanulmányai után 
tűzoltóként helyezkedett el. Az aikido gyakorlásába 2007-ben kezdett, az 
Aikidoarts Óbudai klubjában. A dojo ezermestere, emellett kitűnő szakács is. 
Szabadidejében szívesen horgászik. Az Aikidoarts békásmegyeri és ürömi 
csoportjaiban oktat. 

 

 

 

Órarendünk 

 

Fontos tudnivalók 

 



Edzés 

Edzéseink nyitottak, előzetes telefonos bejelentkezést követően mindenki számára 
szabadon megtekinthetőek. 

Minden kedves érdeklődőt megkérünk, hogy szíveskedjenek az edzés  kezdete előtt érkezni, 
és lehetőség szerint az edzés végén távozni, hogy az edzés menetét ne zavarják meg. 

Díjak 
 

Az első edzés ingyenes. A második edzésen mindenki megkapja, a bemutatkozó 
anyagunkban is megtalálható regisztrációs lapot, mely kitöltésével, és az első havi tagsági díj 
befizetésével csatlakozhat a csoporthoz.  

Ezenkívül, éves regisztrációs díjat számolunk fel, melyet beiratkozáskor, illetve minden év 
elején kell kiegyenlíteni. A regisztrációs díj a naptári év végéig érvényes, a havi tagsági díj, az 
adott hónap végéig. A havi tagdíj befizetése után az összes edzéshelyszín látogatása 
lehetséges. Az edzéseket pótolni bármelyik helyszínen/csoportnál lehetséges. 

Testvéreknek 10% kedvezményt biztosítunk. 

A tagdíjat minden hónap 10. napjáig kell befizetni, mely történhet átutalással, vagy az 
oktatóknál készpénzzel is. 

Átutalás esetén, kérjük az alábbiak szerint járjanak el: 

Az utaláskor a közleményben tüntesse fel, 
- NEVÉT 
- A CSOPORT NEVÉT (BUDAKESZI/ Marczibányi tér, stb…) 
- az aktuális HÓNAPOT/ illetve ha vizsgáról, egyébről van szó, 
akkor azt. 
 
 

 

 

Ruházat 

A kezdőket arra kérjük, hogy melegítőnadrágot, pólót, és papucsot hozzanak magukkal 
felszerelésként. 

Az aikidot haladóbb szinten, úgynevezett keikogi-ben gyakorolják, melyet beszerezni 
azonban csak több hónap után, az első vizsgához szükséges. Ennek ára hozzávetőlegesen 9-
12 ezer forint. 



Az aikidoban fakardot (boken), botot (jo), és kést (tanto) használunk, melyet ajánlott 
mielőbb beszerezni. 

 

Vizsgák 

 
Évente három alkalommal, márciusban, júniusban, és novemberben rendezünk vizsgákat. 
A vizsgán való részvétel feltételei: 
  - rendelkezés a megfelelő edzésszámmal, és vizsgakivárással 
- az oktató jóváhagyása a részvételhez. 
- vizsgára jelentkezés/ vizsgadíj befizetése 
 
A vizsga díja: 4000 FT 
Az éves regisztrációs díj 4000 Ft/év 

 

 
Szünetek 

Az edzések menete illeszkedik az iskolai tanévhez, így a különböző szünetekben, nemzeti 
ünnepeinken mi sem tartunk edzéseket. 

 

Információk 

Programjainkról, eseményeinkről mindenkinek emailben küldünk tájékoztatást. 

Ezenkívül érdemes tájékozódni weboldalunkon is: www.aikidoarts.hu  

további információ:   

  +36-30-4906505 

info@aikidoarts.hu 

 

 

 

 



Dojo etikett 

 

MEGHAJLÁS 

A meghajlásnak nagyon fontos szerepe van a régi japán 
tradíciók megőrzésében. Ezzel fejezzük ki tiszteletünket, illetve köszöntéskor használjuk. 
Meghajlással köszöntjük az Alapítót edzés elején és végén, a dojot (edzőterem) belépéskor 
és kilépéskor. Meghajlással jelezzük a másik aikidokának (gyakorló) hogy vele szeretnénk 
gyakorolni, és meghajlással köszönjük meg a gyakorlást is. Meghajlással jelezzük az 
edzésvezetőnek, ha szeretnénk tőle valamit kérdezni (mi menjünk oda hozzá, és ne őt hívjuk 
magunkhoz!), meghajlással köszönjük meg a segítséget. Általánosan érvényes, hogy az 
alacsonyabb fokozatú hajlik meg először (és esetleg mélyebbre), és az egyenesedik föl 
másodjára. Ha seizában (ülő helyzet) hajlunk meg, a kezeinket magunk elé 
háromszögalakban, helyezzük a földre. Ha olyan embernek akarunk meghajolni, aki seizában 

ül, üljünk le mi is seizába a 
meghajláshoz.  

 

BELÉPÉS AZ EDZŐTEREMBE 

Belépéskor meghajlással kell 
köszönteni a dojot. A tatami szélénél 
levesszük a papucsot, és a szőnyegre 
lépés után újból meghajlunk. Amikor 
először érkezünk a szőnyegre, seizában 
tisztelgünk a kamiza (az alapító képe) 

felé, utána (ha valamiért újból elhagytuk a szőnyeget) elég állva meghajolni. Ha érkezéskor 
az edzés már elkezdődött, a tiszteletadás után a szőnyeg szélén seizában meg kell várni, amíg 
az edzésvezető engedélyt ad a csatlakozásra. Természetesen nem illik késve érkezni. 

 KILÉPÉS AZ EDZŐTEREMBŐL 

Edzés közben csak indokolt esetben, és az edzésvezető engedélyével hagyhatjuk el a 
szőnyeget. A tatamiról való lelépés előtt meghajlunk a kamiza felé, majd belelépünk a 
papucsunkba. A kijáratnál újból meghajolva tisztelgünk a dojonak. 

 AZ EDZÉS KEZDETE 

A szőnyegre érkezés után az aikidokák egy vagy több sorban leülnek seizába, és így várják az 
edzésvezetőt. Amikor az megérkezik, először meghajlással tiszteleg O-Sensei (az aikido 
alapítója) emléke elôtt, majd leül ő is seizába (az edzésre felsorakozottakkal szemben). Rövid 
meditáció (mokuso) után, mindenki meghajlással tiszteleg O-Sensei emléke előtt a kamiza 
felé, majd az aikidokák és az edzésvezető egymást üdvözlik szintén meghajlással, és esetleg 
o-negai shimasu (ejtsd: onegáj simász) szavakkal üdvözlik egymást. Ha egy dojo lát vendégül 



egy mestert, akkor előbb a dojo vezetője és a 
vendég üdvözlik egymást meghajlással, és csak 
utána üdvözlik a gyakorlók a mestert. Ezután a 
rövid "szertartás" után kezdődik a bemelegítés, 
majd pedig az edzés. 

  

AZ EDZÉS VÉGE 

Az edzés végén újból sorba leülnek az aikidokák, 
rövid meditáció után előbb a kamiza, majd pedig egymás felé meghajolva a domo arigato 
gozaimasu szavakkal búcsúznak az aikidokák és az edzésvezető.  

GYAKORLAT BEMUTATÁSA 

Ha az edzésvezető leállítja a gyakorlást, az aikidokák megköszönik a párjuknak a gyakorlást 
(meghajlással, illetve arigato 

gozaimasu szavakkal) és gyorsan 
elhelyezkednek a szőnyegen seizában 
(ha sokáig tart a bemutató, lehet 
törökülésben is ülni) úgy, hogy 
elegendő hely maradjon a technika 
bemutatására. Ha az edzésvezető 
hosszasan magyaráz, akkor az ukénak 
ezalatt, féltérden kell várakoznia Ha 
gyakorlás közben az edzésvezető 
külön megmutat valamit valakinek, 
akkor az illetőnek szintén seizában 
kell végignézni a bemutatást. Ezt 

mások is megnézhetik, szintén seizában. 

  

GYAKORLÁS 

A gyakorlat bemutatása után az aikidokák meghajlással megköszönik a tanítást, gyorsan 
partnert választanak (meghajlással, és o-negai shimasu szavakkal), és megkezdik a 
gyakorlást. A gyakorlás során a társak fejlődésének elősegítését, és testi épségük megőrzését 
mindig elsődleges szempontnak kell tekintenünk. Arra kell törekedni, hogy minél több 
partnerrel gyakoroljunk az edzés során. A magasabb fokozatú aikidokák jobban rá tudnak 
mutatni a gyenge pontjainkra és segítenek a kiküszöbölésükben, az alacsonyabb fokozatúak 
hibáiból pedig sokat tanulhatunk. 

  



 

 

 

 

TOVÁBBÁ: 

• A gyakorlásnak mindig a kölcsönös tisztelet jegyében kell folynia.  
• Sose zavard meg a dojo légkörét udvariatlansággal, hangoskodással, durvasággal, 

tiszteletlenséggel.  
• Mobiltelefonodat kapcsold ki. 
• Az edzésvezető minden utasítását rögtön és maradéktalanul hajtsd végre legjobb 

tudásod szerint.  
• Az edzés minden pontján teljes összpontosítással gyakorolj.  
• Sose ülj le háttal a kamizának. Továbbá ne támaszkodj a falnak, ne ülj nyújtott 

lábakkal, véletlenül se lépj át semmit (senkit!!!).  
• Viselkedj mindig szerényen, csendesen, tisztelettudóan. Ne felejtsd el, hogy tanulni 

vagy itt, nem pedig az egódat kielégíteni.  
• Soha ne beszélgess az edzésen.  
• Sose használd más edzőruháját, vagy fegyverét.  
• Személyes illetve egyéb ellentéteket, problémákat az edzőterembe való belépéskor 

felejtsd el.  
• A körmeid legyenek mindig rendesen levágva.  
• Órát, ékszereket, gyűrűket vedd le edzés előtt.  
• Ne öltözködj, ne egyél, és ne igyál a szőnyegen.  
• Tartsd be, és a társaiddal is tartasd be a szabályokat. Ne az edzésvezető energiái 

pazarlódjanak el a fegyelmezéssel.  

 

 



       REGISZTRÁCIÓS NYILATKOZAT            

 

 

Név: ............................................................................................................................................................ 

Születés helye: ............................................................................................................................................ 

Születés dátuma: ........................................................................................................................................ 

Lakcím: ........................................................................................................................................................ 

 

Telefonszám (mobil is): .............................................................................................................................. 

E-mail cím: .................................................................................................................................................. 

 

 

Megjegyzés  

(allergia,betegség,egyéb fontos tudnivaló): 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

---------------------------------- 

           aláírás 


