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Szucsánszki Zita kapta a Kőbánya Sportolója díjat
Szoros versenyben, különösen erős mezőnyben Szu
csánszki Zita, az FTC Rail Cargo Hungaria válogatott
kézilabdázója lett az év sportolója Kőbányán. Az elis
merést ünnepi műsor keretében adta át Kovács Ró
bert polgármester.
A Kőbánya Sportolója elismerő
címet itt élő, illetve kerületi
egyesületben sportolók, valamint helyi csapatok kaphatják
meg. Olyanok, akik kiemelkedő
teljesítményükkel és sportszerű magatartásukkal, illetve közösségi felelősségvállalásukkal példát mutatnak, valamint
jelentős mértékben hozzájárultak a városrész elismertségéhez. A képviselő-testület ezúttal a kerületben élő sportszeretők javaslatai alapján
Szucsánszki Zita válogatott kézilabdázónak, a FTC Rail Cargo
Hungaria játékosának ítélte a
Kőbánya Sportolója 2015 elismerést. A díjat Kovács Róbert,
Kőbánya polgármestere adta át
a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központban. Az
ünnepségen részt vett dr.
György István, Budapest főváros kormánymegbízottja, Szekeres Pál sportdiplomata, az
IWAS elnöke, és Paján Viktor, a
Népligeti Sporttelep vezetője.
A Kőbánya Sportolója 2015
cím jelöltjeiről szólva Kovács
Róbert úgy fogalmazott: „pályájuk elején és csúcsán lévő, fiatal és már tapasztalt sportolók,
csapatban és egyénileg küzdők
– mindannyian bajnokok, or-

szágos és nemzetközi viszonylatban is a legjobbak közé tartoznak. Kőbánya vezetése és
polgárai, akik jelölték őket erre
a kitüntetésre, mind büszkék
rájuk, elismerik és megbecsülik áldozatos munkájukat, tehetségüket és teljesítményüket” – jelentette ki a polgármester.
Kovács Róbert emlékeztetett: Szucsánszki Zita Kőbányán született, itt nőtt fel és itt
kezdett el sportolni. „Nem volt
kérdés számára, hogy a Ferencvárosnak mond igent, hiszen így maradhatott itthon,
Kőbányán. Mindig azt vallotta,
hogy szorgalommal és kitartással bárkiből lehet NB I-es
sportoló. Ő már bőven elérte
ezt a célt, hiszen 75-szörös
magyar válogatott, 2011-ben és
2015-ben is az év játékosának
választották. Számára a csapatba tartozni biztonságot és
lelki támaszt jelent – akárcsak
kőbányainak lenni” – jegyezte
meg Kovács Róbert.
„Nagyon sokat jelent nekem
ez a díj, hiszen ideköt minden.
Itt nőttem föl, itt töltöttem a
gyermekkoromat, és az itteni
hihetetlenül mozgalmas sportéletnek köszönhetem az alapo-

A Kőbánya Sportolója
2015 díj jelöltjei
a kőbányaiak
szavazatai alapján

KŐBÁNYAI OLIMPIAI KVÓTÁK kat. Azt a sportszeretetet és
A riói olimpiára eddig kijutott
kőbányai sportolók
 Risztov Éva úszó
 Késely Ajna úszó
 Bernek Péter úszó
 Tobai-Sike Renáta sportlövő
 Szabián Norbert sportlövő
 Kasza Róbert öttusázó
 Mike Róbert kenus
 Osváth Richárd kerekes
székes vívó
 Hajmási Éva kerekes szé
kes vívó

képességeket, amelyeknek köszönhetem azt, ahová eljutottam” – nyilatkozta lapunknak
Szucsánszki Zita, aki nagyon
meglepődött, hogy rá esett a
választás. „Megannyi riói induló van a kerületben, nekünk,
kézilabdásoknak már csupán
egy hajszálnyi esélyünk maradt, hogy kijussunk az olimpiá
ra, ez már eleve előnybe hozhatta a többi nevezett sportolót
a díjra. Talán azért nyerhettem
én, mert az állam és Kőbánya
is kiemelt figyelmet fordít a
kézilabdára” – mondta meghatottan a sportoló.

Nemzetközi szintre lép
a kőbányai kosárlabda

Kőbánya adott otthont az idei EYBL (European Youth Basketball
League) tornának, ami nemzetközi pályára állította a kerület
egyik legújabb sportlétesítményét. A két éve átadott Zsíros Tibor
Kosárlabda Csarnok bizonyította: méltó körülményeket nyújt
nemcsak az ilyen rendezvényeknek, de olyan utánpótlásbázis,
ahol a névadó Zsizsi bácsihoz hasonló játékosokat nevelnek majd.
Jól vizsgázott a két éve átadott Zsíros
Tibor Kosárlabda Csarnok: méltó körülmények között vívtak ádáz csatákat
három napon át az U14 Central Euro
pean Youth Basketball League
(CEYBL) 2. fordulóján. A januári tornát
dr. György István kormánymegbízott
és Kovács Róbert polgármester, a
torna fővédnökei nyitották meg. Kovács Róbert óriási megtiszteltetésnek
nevezte, hogy Kőbánya legújabb sportlétesítménye ilyen rangos eseménynek adhat otthont.
Hajdu Péter, a Kőbányai Darazsak
elnöke korábban úgy fogalmazott a
tornáról, hogy az sok szempontból
mérföldkő a Zsíros Akadémia életében, mára ugyanis széles alapokkal
rendelkezik a klub: elérhetővé vált a
nemzetközi szereplés. Mint mondta,

meg akarják mutatni, hogy képesek
egy nemzetközi tornát színvonalasan,
minden igényt kielégítve megrendezni,
és hogy érdemes az egyesületnél kosárlabdázni. „Kőbányának is tartozunk
azzal, hogy színvonalas rendezvény
színhelye legyen a kerület. A Zsíros
Tibor Kosárlabda Csarnok pedig méltó
körülményeket teremt a kényelmes és
tágas öltözőivel, fürdőivel és egész infrastruktúrájával” – mondta Hajdu
Péter, akinek meglátása szerint az
egyesületnél vannak olyan játékosok,
akik, ha komolyan veszik a munkát,
szép jövő előtt állnak. Ehhez az akadémia minden rendelkezésre álló segítséget meg fog adni. A legfontosabb,
hogy ezekből a gyerekekből minél több
kőbányai játékos férjen be azokba a
válogatottakba, melyek Budapest

A torna ALL-STAR csapata, vagyis
a legjobbak: Maronka Zsombor
(Rátgéber Akadémia); Matus Sed
lak (BK Inter Bratislava); Stefan
Djinovic (KK Flash Beograd); Franz
Essl (TS Jahn München); Matija
Svetozaric (CS U-BT Cluj-Napoca)
néven indulnak a különböző korosztályokban – jegyezte meg. Reményei szerint a Zsíros Tibor Kosárlabda Akadémia – névadójához méltóan – több
olyan játéktudású játékost fog nevelni,
amilyen Zsizsi bácsi volt a maga idejében – tette hozzá Hajdu Péter.
Az eredmények:
1. Košarkaški Klub Flash Beograd
2. U BT Cluj-Napoca
3. Rátgéber Kosárlabda Akadémia
4. BK Inter Bratislava
5. Debreceni Kosárlabda Akadémia
6. TS Jahn München Basketball
7. Kőbányai Darazsak – Zsíros
Akadémia Kőbánya
8. BK NH Ostrava
9. Szolnoki Olaj Kosárlabda Klub

Barcza Gedeon – Sakk Club
Dósa Dániel Junior Európabajnoki ezüstérmes tőrvívó,
a Törekvés SE versenyzője
KESZE – Kőbányai Ezüstko
rúak Szabadidősport Egye
sület
Makai Viktória, a 100 kilomé
teres futás országos bajno
ka, 2015-ben az év ultrafu
tója, kőbányai lakos
Németh Iván, az egyetemi
birkózó-világbajnokság
aranyérmese, háromszoros
felnőtt magyar bajnok, az
FTC versenyzője
Sárkány Vivien világbajnoki
bronzérmes sumobirkózó, a
Kőbánya SC versenyzője
Szmirnov Anna tornász, a Ja
nikovszky Éva Általános Is
kola tanulója, a KSI SE ver
senyzője, 2015-ben az or
szágos serdülőbajnokság
győztese
Szucsánszki Zita válogatott
kézilabdázó, 2015-ben az év
kézilabdázója, az FTC Rail
Cargo Hungaria játékosa
Tobai-Sike Renáta világ- és
Európa-bajnoki bronzérmes
sportlövő, kőbányai lakos,
Törekvés SE

Irány az olimpia
Itthon is megkezdődött a lázas készülő
dés a riói olimpiára. Kőbánya is lajst
romba veszi a nemzetközi sportverseny
valamennyi biztos és várható indulóját,
sőt elsőként megtartotta a hobbisporto
lók számára is sajátos kvalifikációját.
Az idei, szám szerint 31. nyári olimpiai játékokat
augusztus 5. és augusztus 21. között rendezik
meg a brazíliai Rio de Janeiróban, amely az első
dél-amerikai város, ahol olimpiát rendeznek. Az
eseményig ugyan még hosszú hónapok vannak
hátra, de a visszaszámlálás, ezzel együtt pedig a
lázas készülődés már megkezdődött itt, Kőbányán is. A Magyar Olimpiai Bizottság már december végén elindította az első, az olimpia és
az olimpiai eszme népszerűsítő programsorozatot, amelynek első helyszínéül az ország legsportosabb kerületét, Kőbányát választotta.
Radványi Gábor alpolgármester, a rendezvény
egyik fő támogatója és Révész Máriusz ország�gyűlési képviselő családjukkal maguk is részt
vettek a megmérettetésen. „Száz pontot kellett
összegyűjteni ahhoz, hogy részt vehessünk a
sorsoláson, ahol egy riói utat lehet nyerni az
olimpiára. Máriusz feleségével és fiaival az 5,3
kilométeres kört teljesítette, mi két kört vállaltunk, vagyis 12 kilométert, ezzel pedig a 100
pontos kvalifikációt is megkaptuk” – mesélte
Radványi Gábor, aki leginkább a sport
népszerűsítéséért vállalta a megmérettetést. Az
egykori profi focista legfőbb célja ugyanakkor az,
hogy az embereket kimozdítsa. „Nem a riói út
számunkra a cél, ahogy az egész kezdeményezés lényege is az, hogy minél többen kapjanak
kedvet a mozgáshoz. Ezen a pontszerző programon lehetett úszni, futni, kerékpározni és gyalogolni is. Büszkén mondhatom, Kőbánya lett a
legsportosabb kerület! 58 embert tudtunk mozgósítani, és azt reméljük, mind többekkel tudjuk
megszerettetni a sportot” – tette hozzá az alpolgármester.

