
HIVATALOS KÖZLEMÉNY ÉS GRATULÁCIÓ 

 

Kedves Versenyzők, Mesterek, Edzők, tisztelt Tagszervezeti Vezetők és Tagok! 

Mint azt bizonyára sokan észrevettétek, a Covid-19 fokozatos lecsengése után nagy lendülettel 

indult újra az élet minden területen, ez alól pedig a ju-jitsu közösségi és sportélet sem kivétel. A 

versenyszezon megindulásával idén is igyekeztünk minél több lehetőséghez juttatni a Magyar Sport Ju-

Jitsu Szakszövetség (MSJJSZ) tagszervezeteit, tagjait. A számtalan program között például volt (Ju-)Jitsu 

Ünnepe, görögországi Európa-bajnokság az utánpótlásban küzdők hatalmas sikereivel és számottevő 

sportdiplomáciai sikerekkel, összetartások, szervezett és nyílt edzéslehetőségek, illetve minden felmerült 

nehézség ellenére megrendeztük Magyarország első JJEU Ju-Jitsu Európa Kupáját is, amit ugyan nem 

a novemberben felállt elnökség vállalt el, de minden erejét és kapcsolatrendszerét felhasználva sikerre 

vitt. Ennek az erőfeszítésnek pozitív hatása volt az országunk és az itthoni ju-jitsu berkeiben dolgozók 

szakmai megítélésére a JJEU (és a JJIF) vezetősége részéről. Ez azért is nagyon fontos, mert a magyar 

állam a ju-jitsu-ban az itt szerzett eredményeket tekinti mérvadónak és csak a Szakszövetségen keresztül 

szerzett érdemeket ismeri el és támogatja igazán. Természetesen mi, akik szakmabeliek vagyunk, 

tisztában vagyunk a különböző világszervezetekben szerzett eredmények fontosságával és 

presztízsével. Büszkék vagyunk a magyar edzők és sportszakemberek munkájára, valamint a versenyzők 

teljesítményére és odaadó szorgalmára, mert csak velük, csak veletek együtt sikerülhetett mindez. 

Ahogy az idő egyre inkább halad előre, közeledik a nyári szabadságok, pihenők ideje, de a 

Szakszövetség vezetősége nem pihen. Jelenleg is számtalan dologban folyik egyeztetés, szervezés és 

jobbító szándékú, érdemi vita az elnökségen belül, hogy a most soron következő programok is méltó 

módon létre tudjanak jönni, legyen szó táborokról, szemináriumokról, edzői képzésekről, bíróképzésről, 

Open Mat rendezvényekről, keretedzésekről, a támogatási rendszerünk fejlesztéséről és 

normalizálásáról, illetve elsősorban a hazai és nemzetközi versenyekről (pl. a június 25-én a 

Sportkastélyban megrendezésre kerülő Ju-Jitsu Bajnokságról). 

Éppen a versenyekhez kapcsolódva szeretnék az elnökség nevében is gratulálni mindazon 
versenyzőknek, akik más szervezetek versenyein (pl. IBJJF) értek el nagyon szép eredményeket! Nagy 
gratuláció illeti Tereza Crisley Cordeiro de Souza BJJ versenyzőt, aki az MSJJSZ és az NVESZ 
támogatásával a világszervezetünk, a JJIF keretein belül kijutott az idei Világjátékokra (World Games) 
open kategóriában. Ezen kívül külön gratulálunk az AJP Hungary nemzetközi BJJ verseny 
megrendezéséhez a szervezőknek, amely ugyan nem az MSJJSZ rendezvénye volt, de az MSJJSZ a 
szervezők „last minute” kérésére ingyenesen biztosította számukra az MSJJSZ teljes eszközparkjából 
mindazt, amire csak szükségük volt (a dobogót, telepített és kipróbált informatikai eszközöket, laptopokat, 
a pástoknál és a behíváshoz használt televíziókat, kábeleket, valamint bármi egyebet, amit kértek és adni 
tudtunk). Segítettünk, ahogy korábban más tagszervezeteink programjaihoz, rendezvényeihez is 
igyekeztünk segítséget nyújtani, és mindezt örömmel és önzetlenül tettük, bízva abban, hogy 
egyértelművé válik, hogy a Magyar Sport Ju-Jitsu Szakszövetség számára fontos a tagjainak, 
tagszervezeteinek sikere, a rendezvényeinek a biztonsága és jó hírneve, még akkor is, ha az nem 
közvetlenül az MSJJSZ-hez kapcsolódik. Hallottuk, hogy más rendezvényeket is terveznek a hazai ju-
jitsu/jiu-jitsu/ju-jutsu közösségek (tradicionális ju-jutsu kurzusok, ADCC verseny, vizsgák, edzőtáborok, 
stb.), mi mindegyikhez sok sikert és sok örömet kívánunk, ugyanakkor reméljük, hogy minél többen 
kapcsolódnak a mi nagy családunkhoz és vesznek részt a sikereinkben és a közös életünk alakításában! 
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