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10+1 versenyszámban próbálhatták ki magukat a korosabb atléták

Seniorok versenyeztek
Célba dobás, dárdavetés, hordógurítás és még számos embert próbáló, de vidám sportág
várta a Senior Tízkarikás Játékok versenyzőit. Az 50. életévüket betöltött kőbányai sportolók alaposan kitettek magukért: több mint százan álltak
rajthoz.
Az időjárás igazán kegyes volt a sportolókhoz az október első hetében megrendezett sportnapon. Verőfényes napsütés várta a senior versenyzőket, akik
szép számmal érkeztek is a Kocsis
Sándor Sportközpontba. Összesen 129en neveztek 10+1 versenyszámban, s
nagy részük több sportágban is kipróbálta magát.
– A hétvégén a szellemnek adtunk az
Operettben, most a testnek fogunk –
mondta köszöntőjében Kovács Róbert
polgármester, aki emlékeztetett arra,
hogy az Idősek Világnapja alkalmából
közel 900 szépkorút hívott meg az önkormányzat a Marica grófnő című előadásra az Operettszínházba. Az akkori
vidám hangulatot Kovács Róbert pillanatok alatt megidézte, ugyanis beszédében Monspart Sarolta tájfutó-világbajnokot idézte.
– „60 éves kortól már csak kistányér
legyen otthon. Napi kettős stratégia érvényes a futóra: betegre nevetni és
egészségesre futni magát. Azért van a
szemünk, hogy csillogjon! Legalább a

A verseny közös bemelegítéssel kezdődött

célban” – tolmácsolta az intelmeket és
jó tanácsokat a polgármester, aki nemcsak az idézeteket, de a kerület sportberuházásait is hosszan sorolta, így
megemlítette a Kada utcai sportcsarnok, a Sportliget vagy az Óhegy park
fejlesztését. – Aki akar, az ma tud mozogni Kőbányán – mondta.
A közös bemelegítést követően a versenyzők első körben a célzóképességüket
tehették próbára: dartsszal dobhattak, illetve szivacslabdákkal kellett konzervdobozokat eltalálniuk. Eközben, akik a testük helyett inkább az agyukat tornáztatták, azok szellemi totót tölthettek ki – természetesen sportkérdésekre kellett választ adni. A tornatermen kívül közben
megkezdődött többek között a hordógörgetés, a petang és az asztalitenisz.

Jövőre készül el az új kosárlabdacsarnok

Darázsfészek épül

Kovács Róbert versenycsúzliban szerepelt jól

Két érdekes versenyszám is szerepelt
a torna programján: a versenycsúzli és
a dárdavetés. Az előbbiben festékpatronokkal kellett céltáblára lőni, a dárdavetés lényege pedig az volt, hogy 5, 10 és
15 méterről földre fektetett, egyméteres

Radványi Gábor a dárdavetésben remekelt

átmérőjű karikákba kellett találni. Ezek
esetében különleges attrakcióra is sor
került: Kovács Róbert és a vele érkező
Radványi Gábor alpolgármester is próbára tették ügyességüket. Radványi
Gábor igazi őstehetségnek bizonyult: a
gerellyel öt és tíz méterről célba talált,
míg Kovács Róbertnek a csúzli állt jobban kézre.
A délelőtti versenyszámok között az
éppen pihenő versenyzők szűrővizsgálatokon is részt vehettek, végül a teniszsátorban elköltött közös ebéd után jött
az eredményhirdetés, ahol kiderült:
ismét kitűnő teljesítmények születtek.
A két legeredményesebb hölgy 2-2
arany- és ezüstérmet szerzett, míg a
legjobb férfi versenyző 5 érmet – 2 arany
és 3 bronz – vihetett haza.

A Zsíros Akadémia fiataljai négyből három mérkőzést hoztak

Helytálltak a serdülők

Hatalmas lökést kap a kőbányai kosárlabdasport, mert a Kada utcai
Zsíros Tibor Kosárlabda Aréna után a Harmat utcai iskola területén
kap helyet a sportág újabb szentélye. A Darázsfészek Kosárlabda
Csarnok alapkövét október 27-én tették le, a létesítmény a tervek
szerint jövő őszre épül fel.

Elszánt küzdelem folyt a pontokért
Helyére került az alapkő,
jövőre készül el a csarnok

Az impozáns fedett csarnok 600 négyzetméteres küzdőterét iskolaidőben az osztályok használják majd, szorgalmi időn
kívül viszont a kőbányai Darazsak edzenek és a városrész kosárlabda-akadémiájának versenyei, rendezvényei zajlanak
benne. A tervek szerint a következő iskolaévben már a testnevelésórák keretében
emelt szinten foglalkoznak az utánpótlásneveléssel, később pedig várhatóan kosárlabdás osztályok is indulhatnak.
A csarnokban a kosárlabdapálya méretű küzdőtér mellett helyet kap négy,
egyenként húszfős öltöző, két, két-két fő
számára elegendő mozgássérült-öltöző,
két edzői öltöző, továbbá egy szertár, egy
orvosi szoba, valamint egy közösségi
szoba, ahol akár tanulhatnak, leckét is
írhatnak a gyerekek. A beruházás értéke
610 millió forint, az összeg önrészét, mint-

egy 200 millió forintot a Kőbányai Önkormányzat állja, a fejlesztés 70 százalékát
pedig tao-támogatásból fedezik.
Az alapkövet Kovács Róbert polgármester, dr. György István Budapest Főváros
kormánymegbízottja, Radványi Gábor alpolgármester Valkony Máriával, a Harmat
Általános Iskola igazgatónőjével és Hajdu
Péterrel, a Zsíros Tibor Kosárlabda Akadémia elnökével tette le. Mint a kormánymegbízott elmondta: a ’70-es évek nagy lakótelep-építési programja óta nem volt ilyen
kedvező helyzetben a kerület.
Az elkövetkező években ugyanis 80 milliárd forint értékű beruházás valósul meg
kormányzati támogatással: épül a Fradiváros és a Magyar Állami Operaház logisztikai központja az Északi Járműjavítóban, valamint többek között megújul a
Népliget és a Hungexpo is.

Neves nemzetközi eseménynek adott otthont a Kada utcai Zsíros Tibor Kosárlabdacsarnok. Az arénában zajlottak ugyanis
az European Youth Basketball League
(EYBL) U14 B csoportjának küzdelmei.
Az október 20–22. között lezajlott találkozón a Kőbányai Zsíros Akadémia
fiataljai mellett a finn Kotka, a szlovák
BK Junior Levice és Inter Bratislava, a
cseh USK Prague, a német TS Jahn
München, a lengyel Hensfort Przemysl,
a szerb KK Flash Beograd és a román
C.S. U-BT Cluj Napoca voltak a résztvevők. A 2004-ben születettek csoportjának minden csapata nagy harci elszántsággal igyekezett maga mögé utasítani
a riválisait.
A vendéglátók jól szerepeltek az erős
és kiegyenlített mezőnyben. 83-59-re
verték a belgrádiakat, s bár 92-64-re
alulmaradtak a pozsonyiakkal szemben,
a zárónap két mérkőzését hozták: 76-

61-re nyertek a finnek, 105-56-ra pedig
a lévaiak ellen. A pozsonyiak és a prágai
ak mind a négy mérkőzésüket megnyerték, de a harmadik helyet a Zsíros Akadémia szerezte meg a három győzelemmel és az egy vereséggel.
A pontszerző versenyben jól fordult a
Zsíros Akadémia, így bízhatnak abban,
hogy a második fordulóban, amelyet a
lengyelországi Przemyslben jövő év februárjában rendeznek, az élbolyban végezhetnek. A versenyre nominált többi
csapat, szám szerint 18 még két csoportban szintén előtte van a második
forduló mérkőzéseinek. A csoportokból
továbbjutók pedig a 2018. április 30. és
május 3. közötti szuperdöntőn mérhetik
össze erejüket Lengyelországban, a
chluchow-i kosárlabda-arénában. Bí
zunk abban, hogy a tavaszi nemzetközi
viadalon ott láthatjuk a Zsíros Akadémia
növendékeit is.

