Családi Sportnappal zárult a Kőbányai Honvédelmi Sportnapok 2018. évi rendezvénysorozata.
November 18. vasárnap 11.00-15.00 óra között a TÜKER MSC Sporttelepén (1107 Budapest, Zágrábi
út 8.) az egészséges életmód jegyében rendezte meg gyönyörű napsütésben a Kőbányai Sportszövetség
a tizenkét féle sportágat felsorakoztató és kipróbálható sportnapját.

A rendezvényre a budapesti nagycsaládos egyesületeket, a kőbányai lakótelepeken élő
családokat, lakóközösségeket hívtuk meg, örömmel üdvözöltük a Down Alapítvány
Rehabilitációs és Sportcentrumának csoportjait és a környező óvodákból érkező gyermekeket.
A rendezvényre már a hivatalos kezdés előtt kíváncsian érkeztek a lakótelepen élők és be is vetették
magukat a sportolási lehetőségek forgatagába, az óvatosabbak először csak szemlélődtek, majd az
ingyenes büfé sátornál, ahol az önkéntes kőbányi senior sportolók kínálgatták a pogácsát, ízes táskát és
perecet a meleg teával, bátorítást is adtak a mozgáslehetőségek kipróbálására.
A 11.30 órai megnyitóra már minden sportolási helyszín megtelt érdeklődőkkel és szorgalmasan
gyakoroltak, így formális megnyitó helyett, mozgás közben köszöntötte a Kőbányai Sportszövetség
elnöke Potos Ilona a résztvevőket, kiemelten a Honvédelmi Sportszövetség alelnökét dr. Borbély
Attilát, Farkas Ferencet a Budapesti Szabadidősport Szövetség elnökét, Németh Józsefet az
MTTOSZ alelnökét, a sportállomásokat vezető egyesületek vezetőit, edzőit és versenyzőit.
Ezután, felsorolta a sportolási lehetőségek és
az azokat biztosító sportegyesületek nevét és
felhívta a figyelmet, hogy a sportolást
követően az ajándéksátornál minden
résztvevő emblémázott poharak, tollak,
tornazsákok és pólók közül választhat
magának emléket a rendezvényről.
Elmondta még, hogy valamennyi ajándékon
megtalálható az eseményt
támogató
Honvédelmi Sportszövetség, valamint a
rendező
Kőbányai
Sportszövetség
honlapcíme azzal, hogy a jövőben kísérjék
figyelemmel, ezen honlapok tartalmát.
A TÜKER Sportegyesület ideális helyszínnek bizonyult:
- a sportpálya bejáratánál a BKV vasútmodelleket bemutató kiállítása fogadta a vendégeket,
ahol a működő vonatok kivívták a gyerekek, felnőttek csodálatát.
- a bejárat belső oldalán Lő-pavilonná alakított autóbuszban a légpuska lövészetet próbálhatták
ki az érdeklődők a BKV TTE jóvoltából,
- egészségügyi mérésekben, úgymint vérnyomás, véroxigén, vércukor mellett, életmód
tanácsadásban sem volt hiány, itt a felnőttek és nagyszülők körében volt nagy az érdeklődés,
- a gyorsulási felmérést síkfutás közben – számítógépeskontrollal végezte a Békásmegyeri
Vándor Kerékpáros Klub,
- a mobil mászófal körül állandó volt az érdeklődők köre, alig győzték az Erzsébetvárosi SE
Hegymászó szakosztályának tagjai a kiszolgálást, amit a biztosító kötelek kezelése jelentett,
- a játéksziget kicsiknek, nagyobbacskáknak az arcfestéssel színezve a várakozásnak
megfelelően a piciket vonzotta, de a fiatalos nagymamák is igénybe vették e lehetőséget,
- a népi játékoknál a felnőttek nosztalgiázva próbálták ki gyermekkoruk kedves játékait
(gombfoci, kacsafuttatás stb.)
- a hagyományos „teke pálya” elektronika nélkül szintén népszerűséget mutatott,
- a darts állomás egyszerre 2 játékosnak biztosított versengési lehetőséget
- a fővárosi és kőbányai sportolási lehetőségek bemutatását szóróanyagokkal és személyes
szakmai segítségnyújtással a Kőbányai Sportszövetség elnöke vállalta fel,

A füves sportpályán két sportág foglalta el a nagy füves területet, folyamatos
érdeklődés mellett:

az egyik a Magyarok Madara
Íjász Egyesület által kialakított
négy
céltáblás
mobil
íjászpályája, ahol íjász bemutató
mellett, állandó volt a várakozás
az íjászkodás megkezdésére,
kipróbálására,

a másik, hazánkban még új sportág a Grund Golf kapott helyet. A 2018. évben
alakult grund
golfegyesület
13.00
órai
kezdéssel
hirdette meg
az első hazai
bemutató és
barátságos
versenyét,
amelyre
5
csapat nevezett.
A
négy
nemzetközi
szabványnak
megfelelő
ütőkkel,
labdákkal, célkapukkal kialakított golfpályán a nagyon hangulatos verseny már
szürkületben fejeződött be, de ez nem befolyásolta a résztvevők lelkesedését.
A programokat 14 fő sportszakember, 20 animátor, 2 fő egészségügyi szakember és 10 önkéntes
biztosította a közel 350 résztvevőnek és mintha kiszámoltuk volna a 200 perec, a 100 pogácsa
és 100 ízestáska mennyiségét, mert pont elfogytak a rendezvény végére.
Köszönjük a Honvédelmi Sportszövetség pályázati támogatását, reményeink szerint tavasszal
tovább folytathatjuk e népszerűnek indult rendezvénysorozatot.

A vendégeket fogadó „ingyenes büfé és ajándék-átadó sátor” folyamatos látogatottságot
mutatott, ahol a kőbányai nyugdíjas sportolók kínálták pereccel, pogácsával, ízes tákával
és meleg
teával az
érkezőket.

A hazánkban még újnak számító – japán
eredetű- grund golf sportággal is szívesen
ismerkedtek a fiatalok és idősebbek
egyaránt:

a sportnap második felében grund golf versenyt is rendeztünk, íme a résztvevők:

a grund golf mögött a falmászás vonzotta az
érdeklődőket:

a célba dobás babzsákkal, a kacsafuttatás és az arcfestés elsősorban a gyerekeket vonzotta

darts, teke és gombhoki a felnőttek szórakozása volt:

a számítógépes gyorsulás és sebességmérés érdekes felmérésnek bizonyult:

A BKV modellező kiállítása és a légpuska lövészverseny egy – egy külön autóbuszban
kapott helyet:

A szűrővizsgálatok és mérések egy különálló sátorban történtek:

Szeretettel fogadtuk a kőbányai Dawn Alapítvány intézményeiből érkezőket is, akik soksok élménnyel
gazdagon tértek
haza:

Budapest, 2018.11.18.
Családi Sportnap a Kőbányai Sportszövetség szervezésében a TÜKER MSC Sporttelepén.

