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AKADÉMIAI SIKER

A Kőbányai Darazsaknak
győzelmet hozott a Mikulás
Hazai sikerrel zárult az I.
Zsíros Tibor-kupa U11-es
kosárlabdatorna, a korábban Mikulás-kupa néven
ismert verseny.

M

ost még a Szent
László Gimnázium adott otthont
a nagy hagyományokkal rendelkező kosárlabdatornának,
de – ahogy dr. György István

főpolgármester-helyettes, országgyűlési képviselő mondta – a jövő évi tornát már vélhetően saját csarnokukban
rendezhetik a Darazsak, azaz
a Zsíros Akadémia Kőbánya.

Dr. György István Kovács
Róbert polgármester és Radványi Gábor alpolgármester
társaságában szurkolta végig
az utolsó mérkőzéseket, és
azt mondta a díjátadót meg-

előző köszöntőjében, hogy a
verseny névadója, Zsizsi bácsi bizonyára örülne, ha látná
azt az akaratot, elszántságot
és csapatmunkát, amit az itt
küzdő iskolások mutattak
a versenyen. Kovács Róbert
polgármester is dicsérte a kis
kosarasok csodálatos játékát,
s megjegyezte, hogy „jófajta
irigységgel” nézte a mérkőzéseket: szívesen részt vett
volna a gyerekek sportszerű
küzdelmében.
A rendkívül izgalmas tornát a klubok között a Zsíros
Akadémia Kőbánya nyerte,
míg az iskolai csapatok versenyében a Pannónia Általános
Iskola gárdája lett a legjobb.
A díjakat dr. György István
főpolgármester-helyettes, Kőbánya országgyűlési képviselője, Kovács Róbert, Kőbánya
polgármestere, Radványi Gábor, Kőbánya alpolgármestere
és Cziffra Mihály, a Budapesti Kosárlabdázók Szövetségének elnöke adták át.
A torna egyik érdekes és
megható pillanata volt, amikor a versenyt és a kosárlabda-akadémiát megálmodó
Hajdu Péter a klubkategória
gólkirályának, a legifjabb
Hajdu Péternek (unokájának) adta át a serleget.

A LEGJOBBAK KARÁCSONYA

Ahol nem
a víz az úr

A KSC úszóinak szinte egész 2013 ünnep volt – ez derült ki
az ország legeredményesebb és legjobb utánpótlás-nevelő
úszószakosztályának évzáró találkozóján.

C

seh László, Kozma Dominik, Bernek Péter, Szilágyi
Liliána – ezeket a neveket már
azok is ismerik, akik nem olvasnak mindennap sporthíreket.
És hamarosan megtanulja a világ Késely Ajna, Berecz Balázs
vagy éppen Seres Anna nevét
is, azt biztosra vehetjük. Ezek a
fiatal sportolók mindannyian a
Turi György mesteredző vezette Kőbánya Sport Club úszószakosztályában szerzik meg a
tudást, hogy legyőzzék akár a
földkerekség legjobb úszóit is.

Dr. György István főpolgármester-helyettes,
országgyűlési képviselő régóta barátságban áll a KSC úszóival,
hiszen már 1990-től a KSC-be
vitte gyermekeit. Testnevelő
pedagógusként alapnak tekintette, hogy két leánya és fia
jól ússzon, és ehhez itt voltak
a legideálisabbak a szakmai
feltételek. Az évértékelő találkozón elmondott személyes
élményei mellett említést tett
a kormány „Minden gyermek
tanuljon meg úszni – Ússz

Világverő csapat! Több fiatal sportoló nevét már ismeri a világ,
de megérkezett az utánpótlás is... Sportolók, szakvezetők
és támogatóik a karácsonyi közös fotón

Próbaúton: dr. György István
a KSC új kisbuszában

egy hosszt!” programjáról,
amelynek révén végre olyan
támogatáshoz jutott a KSC,
amit már korábban megérdemelt volna. Mostantól nagyon sok kisgyerek profitálhat
abból a szakmai tudásból és
munkából, amit igazán soha
nem tudnak és nem is lehet
meghálálni Turi Györgynek és
csapatának. A főpolgármes-

a korábbiakhoz képest nagyságrendekkel
jelentősebb
állami támogatás mellé, és
ugyancsak elismeréssel szólt
a rendkívüli eredményekről,
amelyekkel a KSC Kőbánya hírét is öregbíti.
Turi György az ingyenes
úszásoktatással kapcsolatban
elmondta: az a támogatás,
amit megkaptak az úszószö-

ter-helyettes végül a Fővárosi
Önkormányzat által frissen alapított elismerést, a Budapest
Márka címet is átadta a KSC
mesteredzőjének az úszásoktatás területén végzett rendkívül eredményes munkájukért.
Révész Máriusz országgyűlési
és kőbányai önkormányzati
képviselő a kerület további
hathatós támogatását ígérte
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kőbányai hírek

A klub kategória végeredménye: 1. ZSÍROS AKADÉMIA KŐBÁNYA (edző: Tápai Zsolt), 2. MAFC (edző:
Havasi Kata, Nagy Kriszta),
3. MEGYERI TIGRISEK
(edző: Páli Gábor), 4. HERMANN PÓKOK (edző:

„Zsizsi bácsi örülne,
ha látná azt az
akaratot, elszántságot
és csapatmunkát...“
Horváth Mária). Az általános iskolai kategória végeredménye: 1. PANNÓNIA
ÁLTALÁNOS
ISKOLA
(edző: Nagy-Pál Adrienn),
2. SZENT LÁSZLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA (edző:
Szász Edina), 3. KONDOR
BÉLA ÁLTALÁNOS ISKOLA (edző: Sámuel Gergely)
4. KADA MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA (edző:
Gebri Gábor)
(A torna támogatói a Kőbányai Önkormányzat, a
Budapesti Kosárlabdázók
Szövetsége és a Kosárvarázs Alapítvány voltak, a
fővédnök dr. György István
főpolgármester-helyettes és
Kovács Róbert polgármester.)
vetség és a kormány közös
programjának keretében, főleg a KSC eddigi eredményeit
produkáló sportolóknak köszönhető. És ez a program –
reményei szerint – a hosszú
távú kormánytámogatás mellett azt is jelenti, hogy a több
ingyenes
úszásoktatáson
részt vevő gyermekből több
tehetséges sportolót tudnak
kiválasztani (így később még
nagyobb létszámmal tudnak
foglalkozni az ingyenes oktatás keretében). A mesteredző
megosztotta az ünneplő
sportolókkal és vendégekkel
az örömhírt, hogy az egyesület átvette a második kisbuszt
is, amellyel a gyerekeket biztonságosan és kényelmesen
szállíthatják az óvodákból az
uszodába és vissza.
Az ünnepi évzáró a legeredményesebb sportolók megjutalmazásával és nagy, közös
ajándékozással zárult.

MEGÉRDEMELT ÜNNEPLÉS

Kivívták az elismerést
Az ország legnagyobb és legeredményesebb tőrutánpótlásklubja, a Törekvés SE vívó- és kerekes székes vívószakosztálya idén is rendkívül eredményes évet zárt. Évzáró ünnepükön a világ egyetlen, olimpián és paralimpián egyaránt
érmet nyert sportolóját, Szekeres Pált is „búcsúztatták”: az
államtitkár idén már nem versenyez.

A

jó néhány olimpiai bajnokot
felsorakoztató
vendégseregben ott voltak
a honi vívószövetség vezetői,
Kőbánya vezetői, valamint
azok a sportolók (és szüleik),
akik hamarosan a világ élvonalába vívhatják be magukat
– a Törekvés színei után címeres vívóruhát öltve. Révész
Máriusz országgyűlési képviselő elmondta, hogy a szakosztály sportolói 24 országos
bajnoki megmérettetésen
indultak el, és azért „csak” 13at nyertek, mert közben néhány bajnokot elvittek más,
nagy klubba. Révész Máriusz
rövid köszöntőjében elárult
egy sokak számára reménykeltő titkot: az év vége előtt
néhány „pillanattal” tudták
meg, hogy a kormány döntése értelmében a Törekvéssporttelep (amely korábban
az Északi Járműjavító, majd
a MÁV fenntartásában volt) a
Kőbányai Önkormányzat tulajdonába kerül, fenntartása,
finanszírozása így jóval egyszerűbb lesz.
Az évzáró ünnepen együttműködési megállapodás is
született: Hancz Sándorné, a
Kada utcai iskola igazgatója és
Varga István, a vívószakosztály
elnöke egyezett meg abban,
hogy az iskolában vívó előkészítő tanfolyam induljon.

A
Törekvés-karácsonyon
négy díjat is kiosztottak.
A legjobb felnőtt sportoló
Mohamed Aida lett, a legjobb parasportoló címet Hajmási Éva és Osváth Richárd
kapta, a legjobb utánpótlásvívónak pedig Pásztor Flórát
és Dósa Dánielt választották.
A vívóterem névadójáról,
Alföldy Lászlóról elnevezett
díjat Kovács Róbert, a kerület polgármestere vehette át,
mert nehéz pillanatokban is
konkrét támogatást nyújtott
a vívóknak. A Törekvés évzárójának ugyancsak látványos
és megható része volt az
„első tőr” átadása, amelynek
keretében világhírű vívóktól
kapták meg első sporteszközüket a kezdő tőrözők.

A legjobb felnőtt sportoló
címet Mohamed Aida kapta.
Az elismerés után néhány nappal másik klubhoz igazolt...

