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Sport

Sport
kosárlabda

elismerés

kerékpár

A Darazsak
szeretik a tortát
Csokitortahegyek, éremdombok és örömmámorban úszó
gyermeksereg: ez fogadta azokat a szülőket, érdeklődőket, kosarasokat, akik a közelmúltban részt vettek a
Kőbányai Darazsak tanévzáró, azaz évadzáró
rendezvényén.
A Zrínyi tornatermében szinte mindenkinek
valamilyen érem lógott a nyakában, miután
sor került a Darazsak által szervezett bajnokságok eredményhirdetésére is. A Kőbányai Kenguru Kupában idén 15 csapat indult,
ez a legfiatalabb korosztály (2001-ben vagy
később születettek). A 2011 októbere óta tartó versengésben hét forduló után a Csepel,
a Pannónia DSE és a Kőbányai Darazsak
hármasa vívta a döntőt, amelyet végül ifj.
Hajdu Péter tanítványai, a Darazsak nyertek
nagy csatában, így ők vehették át a megérdemelt vándorkupát. A kupa minden résztvevője, több mint százötven kosaras gyermek
aranyérmet kapott. Ezen kívül csapatonként
egy finom torta volt a jutalma az egész évben
minden mérkőzésen és edzésen kitartóan és
derekasan küzdő gyerekeknek.

A Kőbányai Kenguru Kupa győztesei
Közvetlenül a díjkiosztó előtt – ugyanebben
a korosztályban – megrendezték a kőbányai
általános iskolák diákolimpiáját is, amelyet
Tápai Zsolt edző vezetésével a Start DSE
(Harmat 88. Általános Iskola) nyert a Túri
DSE és a Szt. László DSE előtt.
A korosztályok legjobbjai különdíjban részesültek, valamint ők is megoszthatták tortájukat csapatukkal, hiszen nekik is köszönhették
egyéni díjukat. A kenguru (U11) korosztályban
Szabó Boglárka és Semmelweis Dániel, a
gyermekeknél (U12) Barkó Panni és Rozs
Máté, a serdülőknél (U14) Tatár Lotti és Pflum
Norbert, a kadett (U16) korosztályban Bach
Boglárka és Makay Dániel, a junioroknál (U18)
pedig Horváth Szabolcs kapott különdíjat. Az
év edzője az országos döntőbe jutott és ott
hatodik helyezést elért serdülő (U14) leánycsapat mestere, Jánossy Ervin lett. A díjakat
Edényi László, a KDSE elnökségi tagja és
Nagy István, a Kőbányai Sportközpont munkatársa adta át.

„Mindig úgy gondoltam, ha a szerénység
és az alázat megvan, és hozzá párosul egy
adag akarat, akkor előttünk a világ.“

Budapest díszpolgára
Budapest díszpolgára lett a kőbányai streetballfesztiválok motorja és állandó
vendége. Dr. György István főpolgármester-helyettes javaslatára kapta meg a
főváros legmagasabb elismerését Zsíros Tibor hajdani kőbányai kosaras,
Európa- és világbajnok, a kerületi kosárlabda-utánpótlás mestere.
– Mielőtt bármit kérdezel, elmondom, hogy Budapesten születtem, itt tanultam elemiben, a
Dr. György István főpolgármester-helyettes:
– Zsizsi bácsit a kilencvenes
évek közepe óta ismerem, amióta Kőbányán ő a
streetballesemények szervezésének motorja – Hajdu
Péter mutatott be neki.
Nagyon tisztelem Zsizsi
bácsi sportteljesítményét,
és ezen felül a nagybetűvel
írt embert, akit megismerhettem benne.
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Szent László Gimnáziumban, itt
végeztem a TF-en, csak budapesti egyesületnél játszottam, illetve
dolgoztam… És várjál: 1955-ben
Budapesten – miután megvertük
a szovjeteket – a románokkal
június 19-én játszottuk az Európa-bajnoki döntőt – és őket is
legyőztük. Vagyis ugyanazon a
napon lettem Budapest díszpolgára, mint amelyiken – 57 évvel
ezelőtt – EB-aranyat nyertünk…
Na, ehhez mit szólsz?...

Pályára került
– Mindenféle udvarlás nélkül:
nagyon sokat köszönhetek Kőbá-

nyának. Én talán soha nem
tudok annyit visszaadni
neki, mint amennyit kaptam tőle. Kezdve a szent
lászlós évektől, a kosárlabdától, amely meghatározta
az életemet, a rengeteg barátig, sportbarátig, akikkel
egy utat jártam az elmúlt
50-60 évben. Tizenegy
évesen kezdtem a gimnáziumban kosarazni, és a
sport rengeteg boldog pillanatot okozott nekem. Ezt
az egészet a szüleimnek, a
Jóistennek és Kőbányának
köszönhetem. Gimnazistaként ugyan a műszaki
pálya is vonzott, meg a jog
is, de végül érettségi előtt
kivittek a ’48-as olimpiára.
És innentől ment minden,
mint a karikacsapás…
Nem voltam nagyon
gyors, de Szabó János bácsi
rengeteget javított a dobóés a centertechnikámon. A
labdaérzéket meg a szüleimnek köszönhetem. Nem
voltak jómódúak, ezért
nem tudtak olyan játékot
venni, amilyet szerettek
volna. Rosszabbat meg
nem akartak, ezért szinte
mindig labdát kaptam. Az
olcsó is volt, meg fejlesztett
is – így aztán néhány éves
koromtól én folyamatosan
labdáztam…

100 százalékig
természetes

– Tudod, van nekem egy
nagy hibám: szeretem
a békességet. Mindig

„Mindenféle udvarlás nélkül: nagyon sokat
köszönhetek Kőbányának. Én talán soha nem
tudok annyit visszaadni neki, mint amennyit
kaptam tőle.”

megvédtem mindenkit,
akit valamilyen támadás
– többnyire értelmetlen
támadás – ért. A gyerekek
is ezért szerettek velem
dolgozni. Nálam mindig
béke volt. Mindig úgy
gondoltam, ha a szerénység és az alázat megvan,
és hozzá egy adag akarat,
akkor előttünk a világ…
Én szerencsére mindig azt
csináltam, amit szerettem
csinálni. Másként nem lehetsz benne valamiben 100
százalékig, csak ha nagyon
szereted csinálni.
– Hogy mi jöhet még az
életemben? Nem tudom…
de 78 évesen írtam az első
könyvem, most tartok a
negyediknél, megszerettem
az írást. De nyitott vagyok
mindenre. Viszont nincsenek elérhetetlen vágyaim:
olyan dolgokat tervezek,
amiket meg lehet csinálni.

És utána megcsinálom –
ennyi az egész…

A példakép
példaképe

– Budapest díszpolgárának lenni nagyszerű érzés.
Akikkel ott találkoztam,
olyan élményt adtak,
amihez kevés dolog
fogható. Úgy beszélgettem
a teremben lévő ismert
emberekkel, mintha eltelt
volna 50-60 év az utolsó
találkozásunk óta, de
mindenki félszavakból
megérti a másikat…
Nekem egyedül Teller
Ede bácsi hiányzott abból
a remek társaságból… Aki
91 évesen még aktív atomkutató, s mindezt olyan
szerénységgel műveli, mint
Ede bácsi, az egy jó példakép. Az én példaképem
– mondta a 82 éves Zsíros
Tibor...

Névjegy
Zsíros Tibor
Kosárlabda-szakedző, mesteredző. Kétszeres magyar bajnok,
négyszeres ezüstérmes, kilencszeres bronzérmes, 195 alkalommal volt válogatott. Három
olimpián (1948, 1952, 1960) és
négy Eb-n szerepelt, tagja volt
annak a válogatottnak, amely az 1953-as Eb-n ezüst-,
az 1955-ös (budapesti) Eb-n aranyérmet nyert, 1954ben főiskolai világbajnok.

sakk

Kő-kemény lépések
Az elmúlt hónapban ismét óriási sikert könyvelhettek el a kőbányai sakkozó fiatalok.
A KSC sakkozói több kategóriában is bajnoki címmel tértek haza az ob-ről.
A hosszú partis játszmákban már a tavaszi szünetben
megvoltak a selejtezők, s
innen a 10 legjobb került az
országos döntőbe, ahol 9
napon keresztül körmérkőzéseken döntötték el a helyezések sorsát. Karácsonyi

Gellért a 8, Krstulovic
Alex pedig a 10 év alattiak mezőnyéből tűnt
ki – Alex még jövőre is
ebben a kategóriában
küzd a győzelemért.
Varga Klára év elején
már megnyerte a 20
éven aluliak országos
bajnokságát, most a 18
év alattiak mezőnyében diadalmaskodott.
Ebben a csoportban

kőbányai versenyzők
szerezték a 4–5.
helyet is.
A rapid, vagyis gyorsjátszmás versenyben a
12 év alatti fiúknál győzött Polyik Péter, míg
a 16 év alatti fiúknál
Farkas Richárd ezüstérmes lett, a bronzot
pedig Bódi Tibor hozta
el ugyanebben a kategóriában. A rapidver-

senyzők között Varga
Klára azért nem nyert,
mert itt nem értékelték
külön a lányokat, így az
erős mezőnyben az 5.
helyet hozta el. Csapatban a 18 év alattiak
között bajnoki címet
szereztek a kőbányai
fiatalok, a villámversenyeken pedig hét
további érmet hódított
el a KSC-s legénység.

Bronzérmek
után kórház
Egy baleset mindig rosszkor jön – és az
élsportban benne van a törés esélye… Efféle
közhelyekkel nem lehet elütni azt a
szerencsétlenséget, ami az olimpiai cross
magyar bajnokságon történt: a kőbányai
élmenő Buruczki kulcscsontját törte egy bukás
következtében.
Alig néhány héttel korábban még a
dobogón ünnepelt a kerületi versenyző. Hatalmas kánikula és két bronzérem
– ez volt az elmúlt hónap első versenyhétvégéjének mérlege Buruczki Szilárd,
a Merida Kőbánya Torna Club versenyzője számára. A T-Systems Elimina Tour
váci állomásán és a vasárnapi XIII. Duna
Maratonon
is dobogóra
állhatott
a kerületi
bringás. Tóth
Viktóriától
megtudtuk,
hogy a XIII.
Duna Maraton
elején ugyan
defektet
kapott a kőbányai sportoló,
ennek ellenére
végül a harmadik helyre
küzdötte fel magát Buruczki Szilárd.
A T-Systems Elimina Tourt Halzer Miha
nyerte, a XIII. Duna Maratont pedig
Blazsó Márton.
A bevezetőben említett baleset rövid
krónikája annyi, hogy a pilisvörösvári,
nagyon technikás pályán több
beépített ugratót is le kellett győzni a
versenyzőknek. Buruczki Szilárd – hogy
kellő sebességeket érjen el a felfutásnál
– külön gyakorolt a pályán. Így aztán
meglett a kellő sebesség, sőt, kicsit
túlszaladt a kőbányai versenyző, és
az ugrató után első kerékre érkezett.
A sportágban legveszélyesebbnek
számító bukást szerencsére fejsérülések nélkül, de kulcscsonttöréssel
úszta meg. Így aztán az augusztus
elején sorra kerülő marathon országos
bajnokságon csak nézőként lesz jelen
a kategória eddigi bajnoka, s legkorábban a szeptemberi Mátra-marathon
rajtjánál ülhet nyeregbe.
A pilisvörösvári versenyt egyébként
a két esélyes: Parti András és Benkó
Barbara nyerte.

