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Sport

Sport
kosárlabda

paralimpia

kerékpár

előkészítő
foglalkozások
a Darazsaknál
Szeretettel várunk szeptember
3-ától minden 2000 és 2005
között született fiút és leányt
előkészítő foglalkozásainkon.
Az edzések hétfőn, kedden és
csütörtökön 17.00-tól lesznek
a Szent László Gimnáziumban
(1102 Budapest, Kőrösi Csoma S.
út 28.). Érdeklődni lehet a helyszínen, illetve ifj. Hajdu Péter
edzőnél (30/961-4881). Természetesen az idősebbeket is szívesen látjuk. Infók: www.darazsak.
hu, darazsak@darazsak.hu.

A vívók szerint a kínaiakat nem lehet legyőzni, és a dobogós
helyekre is nagyon erős ellenfelek jelentkeztek. De a magyar
csapat megpróbálja. És nem csak a polgármesteri jókivánságok
miatt voltak optimisták...

Hajrá, magyarok!
Lesz-e arany vagy ezüst, illetve bronz? És ha igen, ki nyeri? Ezeket a kérdéseket a londoni olimpia után is sokan felteszik. Hiszen most kezdődik az
olimpia második félideje, a paralimpikonok küzdelme a brit fővárosban.

Darazsak
kupa 2012
Nemzetközi U14 leány-kosárlabdatorna a
Zrínyi Miklós Gimnázium tornacsarnokában,
2012. szeptember 7–9-ig.
2012. 09. 07., péntek
16.45 Kőbányai Darazsak –
Csata DSE
18.30 SBS Ostrava – BK Levice
2012. 09. 08., szombat
15.00 Csata DSE – SBS
Ostrava
16.45 BK Levice – Kőbányai
Darazsak
2012. 09. 09., vasárnap
9.30 BK Levice – Csata Dse
11.15 Kőbányai Darazsak –
SBS Ostrava
13.00 Eredményhirdetés

Ugyanezek a kérdések foglalkoztatják
a Törekvés SE sportolóit is – élükön
Szekeres Pállal, aki aktív sportpályafutása mellett a sportügyekkel foglalkozó helyettes államtitkári feladatokat is
ellátja. A Törekvés kőbányai edzőcsarnokában látogattuk meg a magyar
vívóválogatottat, néhány órával

Londonba indulásuk előtt. A Törekvés
csarnokában edző vívók annyi érmet
gyűjtöttek eddig, hogy két vitrin is kevés
lenne, ha egy helyen szeretnénk megmutatni őket a nagyközönségnek. Hogy
csak néhányat említsünk: Krajnyák
Zsuzsa kétszeres világ-, illetve Európabajnok, Pálfi Judit világbajnok, Dani

Gyöngyi Eb-t nyert, Juhász
Veronika is Európa-bajnok,
a vívók csapatkapitánya,
Szekeres Pál pedig az egyetlen
ember a földkerekségen, aki
olimpián és paralimpián egyaránt állt már a dobogón.
Tőle tudtuk meg,
hogy Varsóban egy
világkupaversenyen még
ott volt néhány sportoló, de
aztán jött a tatai edzőtábor,
és az indulás előtti utolsó
héten mindenki maga készült
– aszerint, hogy mire volt
szüksége, fizikai, technikai
vagy lelki erősítésre.

Szekeres Pál. – Nálunk a hiányzó lábmunkát a törzzsel
kell pótolni, az előre-hátra
hajlásokkal, a kitérésekkel,
és itt is a gyorsaság, a figyelem, az erő és a technika
együttese a döntő.

– A felkészülésünk teljesen
olyan volt, mint az olimpikonoknál, edzés délelőtt, edzés
délután, s egyre nagyobb
bizakodás… Azt azért tudni
kell rólunk, hogy nekünk nem
cél az olimpia, hanem eszköz.
Nekünk a cél a győzelem –

emelkedik. Ettől függetlenül ősszel felnőttklubot
szeretnének indítani, és
több gyereket neveznének a
budapesti csapatbajnokságokba is. A KSC sakkszakosztályán kívül nincs még
egy hely, ahol ilyen szakmai
munka folyna, ahol a 45-50
gyermekkel egyszerre 3-4
edző foglalkozik.
Ám a rengeteg munka,
az önként vállalt szakmai

támogatás csak akkor
hozza meg a gyümölcsét,
ha valamennyi anyagi
támogatás is segíti a
növekvő költségek finanszírozását.
A KSC sakkszakosztályának tagjai és vezetőjük,
Krizsány László nemzetközi nagymester támogatókat keres a szakosztály
munkájához. Ahhoz, hogy
ne a kis bajnokok megtartása vagy más, módosabb
egyesülethez engedése
legyen a fő kérdés, hanem
a Kőbányának és kőbányai
gyerekeknek örömet és
sikert hozó sakkoktatásra
és versenyekre lehessen
koncentrálni.
A KSC sakkozói a nevüket,

a megjelenés lehetőségét
kínálják cserébe, s hosszú
távú kapcsolat reményében akár névadó szponzori együttműködést is
vállalnak, vagy tudásukat
szívesen megmutatják a
támogató cégek rendezvényein.
A KSC tehetséges
sakkozópalántái és
edzőik nevében kérjük a
Kőbányai Hírek olvasóit,
a kerületi vállalkozókat,
támogassák a kultúrának és a sportnak ezt a
nemes ügyét.
A KSC sakkszakosztályának elérhetőségei:
Krizsány László +36 70
522 6777; sakk.jatek@
gmail.com.

A Törekvés Sportegyesület Vívó- és
Kerekesszékes
Vívószakosztályának
vezetőedzője Beliczay
Sándor. A kőbányai
egyesület paralimpiai
csapattagjai: Mató
Gyula, Osváth Richárd
és Szekeres Pál.

Feketéről a fehérre…

A Kőbánya SC (KSC) sakkszakosztályának versenyzői idén 4 országos
bajnoki címet szereztek a hagyományos időbeosztású versenyen (U20
és U18 lány, U10 és U8 fiú), a rapid
országos versenyen 1 arany- (U12
fiú), 1 ezüst- és 1 bronzérmet gyűjtöttek, és a schnell országos döntőn
is 8 érmet szereztek, amiből 5 volt
arany (Varga Klára a 18 év alatti fiúk
[!] kategóriájában nyert). Az egyik
tanítványuk, Krstulovic Alex tavaly
Európa-bajnoki címet szerzett U8-as
korosztályban, ezért FIDE-mesteri

címet kapott, amivel ő lett minden
idők legfiatalabb magyar FIDEmestere.
A KSC sakkszakosztálya tavaly alakult, amikor a kőbányai önkormányzat
átvette és tovább működtette az MTK
patinás, ám pénzügyi összeomlás szélén álló szakosztályát. Az önkormányzat ingyenes edzéslehetőséget és 1
millió forintos támogatást biztosított,
ám – éppen a jó eredményeknek
köszönhetően – jelentősen megnövekedtek a költségek, a fiatal országos
bajnokok például indulhatnak Eb-n és
vb-n, ám ehhez a Magyar Sakkszövetség és a szülők teherviselő képessége
is kevés. Az egyesületbe 60-70 gyerek
jár edzésre, de számuk fokozatosan

Az idei, londoni paralimpiára 33 versenyző
szerzett kvótát. 2008-ban is ennyien utaztak Pekingbe. A magyar sportolók közül a vívók vívták ki
legtöbben a részvétel jogát – öten az UTE-ból, és
hárman a Töriből: Dani Gyöngyi, Juhász Veronika,
Krajnyák Zsuzsa, Pálfi Judit, Juhász Tamás, Mató
Gyula, Osváth Richárd és természetesen Szekeres Pál.

mondta határozottan Szekeres
Pál, s aztán esélyeket is latolgatott. Szerinte most Krajnyák
Zsuzsának van legnagyobb
esélye győzelemre vagy valamelyik dobogós hely megszerzésére. A MOB (Magyar
Olimpiai Bizottság) elméleti
elvárása három érem lenne a
magyar paralimpikonoktól,
de tudva azt, hogy ők az
éremesélyeket harmadolják
az előzetes mérlegeléskor,
ennél akár fényesebb sikert
is elkönyvelhetnek – többek
között a vívók jóvoltából. Más
kérdés, hogy egy olimpián
vagy paralimpián már a legjobb nyolc közé jutás mekkora
dicsőség, mennyi munka van
mögötte, s milyen kemény
ellenfeleket kell legyőzni a
legelső selejtező mérkőzések
alkalmával is.
– A vívókat is A és B
kategóriába sorolják, a sérülés
mértékétől függően – mondja

sakk

Segítséget kér Magyarország egyik
legeredményesebb utánpótlás-nevelő
sakkszakosztálya.
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Jó előjel
Egy éve aranyérmet
nyert a Krajnyák
Zsuzsanna, Juhász
Veronika, Dani
Gyöngyi, Pálfi Judit
összeállítású magyar párbajtőrcsapat
a sheffieldi kerekes
székes vívó-Európabajnokságon.

Buruczki
ismét
nyeregben
Komoly sérülése ellenére is
mindössze egy hónapot hagyott ki
Buruczki Szilárd, aki a XI. Mátra
Maratonon tért vissza a versenyzők közé.

A Merida Kőbánya TC
versenyzője, az előző év
maratonbajnoka idén
már biztosan nem tudja
megvédeni címét – kulcscsonttörése után először
áll most rajthoz –, de a
versenyen szeretne minél
jobb formában lenni, ezért
már egy hete a Mátra
erdei útjain készül.
– Mindig nagy örömmel
térek vissza a Mátrába, ez
a legjobb montis edzőterep itthon. Sajnos még
nem vagyok százszázalékos a korábbi sérülésem
miatt. Sokat kell edzenem
a vállizmokra, hogy olyan
biztonságosan tudjam
irányítani a bringát, mint
régen. Már nagyon hiányzik a versenyzés, nem volt
könnyű kibírni négy hetet
mozgás nélkül – mondta
a bajnok.

